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Amaç – Benzer mal ve hizmet sunulan bir ortamda sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmek, 
ancak müşterinin nezdinde rakiplerden farklı algılanma ile mümkündür. Bir kurumun tasarımı, 
imajı ve itibarı bu farklılaşmayı sağlayan ana etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle fiyat, kalite, 
fayda, satış sonrası servis, garanti gibi hususlar birbirine yakın olduğunda kurum itibarının 
tüketici tercihine etkisi büyük ölçüde olmaktadır. Çalışmamızda kurumsal tasarımın kurumsal 
itibar oluşumuna olan doğrudan etkisi ile kurumsal tasarımın kurumsal imaj üzerinden kurumsal 
itibar oluşumuna olan dolaylı etkisi incelenmiştir.  

Yöntem – Çalışmamızda öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş, 
yapı geçerliliği kapsamında pilot uygulama ve daha sonra sosyal ağlar ve elektronik posta 
aracılığıyla gönderilen anketi cevaplayan 804 kişi örneklem olarak alınarak saha çalışması 
yapılmıştır. Daha sonra veriler SPSS 22.0 ve AMOS 22.0 yazılımlarıyla çözümlenmiş, elde edilen 
verilere güvenilirlik analizi, KMO testi, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmış, hipotezler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş ve bunun sonucunda bazı 
hipotezlerin tamamen, bazılarının ise kısmen kabul edildiği gözlemlenmiştir.  

Bulgular – Çalışmamız sonucunda kurumsal tasarım ile kurumsal itibar oluşumu arasında orta 
düzeyde, kurumsal imaj ile kurumsal itibar oluşumu arasında güçlü, kurumsal tasarım ile 
kurumsal imaj arasında yine güçlü düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Tartışma – Araştırmamızın en önemli çıktısı kurumsal tasarımın kurumsal itibar oluşumunu 
etkilediğinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmasıdır. Bir diğer sonuç kurumsal tasarımın kurumsal 
imajı etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmamızın bir diğer önemli sonucu da kurumsal 
imajın kurumsal itibar oluşumunu etkilediğinin istatistiksel olarak doğrulanmış olmasıdır.  
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Purpose – To achieve sustainable growth and success in an environment where similar products 
and services are offered are only possible offering a different perception of the same product from 
the competitors. The design, image and reputation of a corporation are among the main factors 
which provide this difference. Especially when prices, quality, benefits, after sales services, 
guarantees and such particularities are similar to each other, the corporate’s reputation has a large 
impact on consumers’ choices. In our study, the direct effect of corporate design on the formation 
of corporate reputation and the indirect effect of corporate design on corporate reputation 
formation are examined. 

Design/methodology/approach – We have first formed a conceptual framework resulting from an 
extensive literature search. A pilot scheme was conducted within the scope of construct validity 
and than afield study was conducted involving 804 participants who answered the questionnaires 
sent via social networks and e-mail. The data gathered were analyzed with SPSS 22.0 and AMOS 
22.0 software. Reliability analysis, KMO test, explanatory factor analysis, correlation analysis, 
confirmatory factor analysis were applied and hypotheses were tested with astructural equation 
model. As a result some hypotheses are fully accepted when some partially accepted. 

Findings – As a result of our study, we have come to the conclusion that while there is a medium 
level relationship between corporate design and corporate reputation formation, there is a strong 
relationship between corporate image, design and corporate reputation formation. 

Discussion – The most important output of our research is that the corporate design is statistically 
significant and that corparate design affects the formation of corporate reputation. Furthermore, 
we came to the conclusion that corporate design affects corporate image and more importantly that 
the corporate image affecting the formation of the corporate reputation is statistically verified. 
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1. GİRİŞ 

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin her geçen gün farklılaştığı, piyasada benzer mal ve hizmet üreten firma 
sayısının giderek arttığı, küreselleşmenin yoğun şekilde devam ettiği, teknolojinin hızlı geliştiği ve hemen her 
türlü bilgiye erişimin çok kolay olduğu günümüz dünyasında rekabet de tüm hızıyla devam etmektedir. 
İşletmelerin böylesine sert ve zorlu bir ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri, tüketicilerin gözünde farklı bir 
konuma sahip olmaları, tüketiciler nezdinde rakiplerinden farklılaşmalarıyla mümkündür.  

Yapılan araştırmalar, sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlüğünün, tüketiciler için katma değer yaratan 
mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, bu mal ve hizmeti üreten firmanın itibarına, imajına ve kurumsal 
tasarımına da bağlı olduğunu göstermektedir.  

Bu bağlamda ilk öne çıkan unsurlardan biri kurumsal tasarımdır. Kurumsal tasarım, kurum kimliğini görsel 
bir şekilde ifade etme yeteneğine sahiptir. Bunun için yapılması gereken kurumun gücünü ve yönünü hızlı ve 
etkili bir şekilde iletebilen bir kimlik ve görsel imaj yaratmaktadır. Çünkü bir kurumun yaptığı işin ya da 
kısaca bir markanın en etkili bir şekilde algılanmasında, akıllarda yer edinmesinde ve hedeflenen çevreler 
üzerinde itibar elde etmesinde görsel kimliğin çok büyük katkısı bulunmaktadır. Kurumsal görsel kimlik, iç 
ve dış müşterilerin firma hakkındaki düşüncelerini etkileyip kurumsal itibarın oluşmasına yardımcı 
olmaktadır. Firmaların logoları, sloganları ve reklamları müşteriler üzerinde firmaya ait güven, sadakat ve 
itibar oluşturmaktadır. Kurum kimliği, kurumların ne durumda olduğunu gösteren kılavuz niteliğinde bir 
araçtır. Uzun vadede kuruma rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilmektedir. Küreselleşen dünyada 
başarıya erişmenin tek yolu başkalarından farklı olabilmektir ve bu da ancak kurum kimliği ile 
sağlanabilmektedir. Kurumsal itibarı yüksek olan kurumların kurum kimlikleri, onları en iyi şekilde 
yansıtmaktadır (Kara, 2014). 

Kurumsal itibar, firmanın aslında iyi ya da kötü olduğu konusunda hedef pazardaki müşterilerin 
değerlendirmesini gösteren manevi değer olarak tanınmaktadır (Bozkurt, 2005).  

Erdem (2015),kurumsal kimlik ve unsurlarını açıklamış (kurumsal felsefe, imaj, iletişim, kültür, davranış, 
tasarım) ve incelemiştir. 
Savaşkan (2017), kurumsal kimliğin ilişkili olduğu alanlar olarak kurum kültürü, iklimi, imajı, itibarı ve 
iletişimini açıklamış; kurumsal kimliğin bileşenleri olarak kurumsal felsefe, davranış ve tasarımını 
incelemiştir. 
Salman ve Eroğlu (2017) kurumsal Facebook sayfalarında kurum kimliği unsurlarının ne düzeyde 
yansıtıldığını belirlemeyi amaçlayarak,  kurum kimliğini oluşturan kurum felsefesi, kurumsal tasarım, 
kurumsal iletişim ve kurumsal davranış boyutlarını incelemiştir. 
Koçer (2017), üniversitelerin kurumsal web sitelerini, kurum kimliği unsurları açısından (kurum tasarım 
unsurları ve kurum kültürü, kurum davranışı, kurumsal iletişim, stratejileri, kurumsal yapıları ve endüstri 
kimlikleri) incelemiştir.  
Topçu (2017), kurumsal kimlik oluşturmada etkili bir logonun marka üzerindeki etkisini incelemiş, “Juventus” 
kulübünün logo değişim sürecini de değerlendirmiştir.  
Bayar (2018), kurumsal itibar ve ilişkili olduğu diğer kavramları (kurumsal iletişim, kurum kültürü, kurum 
kimliği, kurum imajı, kurum markası) açıklamış; kurumsal itibar algısının örgütsel vatandaşlık davranışına 
etkisini incelemiştir. 
Dumlu ve Kaygısız (2018) çalışmasında, futbol takımlarına ait internet sitelerinin kurumsal itibar bağlamında 
itibar kriterlerine uygunluğunu değerlendirmişlerdir. 
Öztürk ve Şardağı (2018), Türkiye’de faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin resmi Facebook hesaplarını, 
kurumsal kimlik unsurları açısından (kurumsal davranış, iletişim, tasarım ve felsefe) incelenmiştir. Kurumsal 
kimliğin etkileşim alanları olan kurum kültürü ve imaj unsurları, kurumsal kimliğin bütünsel bir perspektiften 
ortaya çıkarılması için çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Kiessling ve Spannagli, (1996), Birkigt vd., (1993:19), Melewar ve Jenkins, (2002), Melewar ve Karaosmanoğlu, 
(2006) ve Uslu, (2006:47)’nin Kurumsal kimliğin unsurları çalışmaları incelendiğinde genel olarak, kurumsal 
kimliğin; kurumsal tasarım, kurum felsefesi, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış olmak üzere dört unsuru 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada kurumsal tasarım unsuru ele alınacaktır.  
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Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmada, kurumsal tasarımın kurumsal itibar oluşumuna olan doğrudan 
etkisi ile kurumsal tasarımın kurumsal imaj üzerinden kurumsal itibar oluşumuna olan dolaylı etkisi 
incelenmiştir. Çalışma sonuçlarında ulaşılan bulgularla, hem firmaların üst düzey yöneticilerine, hem de 
pazarlama ve marka yöneticilerinin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacağı değerlendirilen 
tespitler yapılması amaçlanmıştır. 

2. KURUMSAL TASARIM 

Kurumsal tasarım, kurum kimliği çerçevesinde bir firmanın tasarım stratejisidir. Kurumsal tasarım bir 
kuruluşun görsel tüm iletişiminin bütünlüğünü sağlamak için yaratıcılık çerçevesi oluşturur. Bir başka deyişle 
“kurum tasarımı” kavramı, bir firmanın görünümünün kurum kimliği amacına uygun olarak birbiri ile 
uyumlu olan görülebilen tüm unsurların hedeflenmiş bir şekilde oluşturulmasını kapsar (Okay, 2012).  

Kurumsal tasarım, bir kurumun kendisini görsel olarak ifade etmesini sağladığı ve görsel kimliğini 
oluşturduğu gibi, kurum içinde kimin hangi yetkileri alacağını, kimin neye karar vereceğini belirleyen temelin 
oluşturulmasıdır Görsel kimlik kurum kimliğini ve kurum kültürünü ifade ederek, kurumun var olan 
özelliklerini net ve algılanır bir biçimde yansıtmalı, kurumun çevre ile iletişimini sağlamalıdır (Usta, 2012:78). 

Balmer (1995:6), kurumsal kimliğin görsel bileşenlerini anlatmak için “görsel özdeşleştirme”, Bosch vd., 
(2005:18) ise isim, sembol, logo, yazı karakteri, renk, slogan ve diğer grafik elemanları temsil etmek için 
“kurumsal görsel kimlik” terimini kullanmıştır. Dowling (1994:8) davranış ve iletişim bileşenlerini göz ardı 
ederek “kurumsal kimlik” kavramını kurumun görsel çehresine eşitlemiştir. Melewar ve Karaosmanoğlu 
(2006:852) kurumsal tasarım ve görsel kimlik terimlerini aynı anlamda kullanmıştır. Bartholme ve Melewar 
(2011:55), “görsel özdeşleştirme”, “kurumsal görsel kimlik”, “kurumsal tasarım”, “sembolizm” ve hatta 
“kurumsal kimlik” kavramlarının literatürde kurumun görsel işaretlerini temsil etmek için kullanıldığını 
ortaya koymuştur.  

Kurumsal tasarım bir kurumun faaliyetleri, mal ve hizmetlerinin kuruluş kimliği hedeflerine uygun şekilde 
tasarlanmasıdır. Bu kapsamda; kurum renkleri, kurum logosu, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıtlar, 
kartvizitler, reklamlar, yazı karakteri, şirket mühürleri, mağazalar, fabrikalar, üniformalar, ürünler, 
ambalajlar, ulaşım araçları, tabelalar, posterler, reklam tabloları ve paket malzemeleri kurumun kurumsal 
kimliğini oluşturacak şekilde uyum içinde tasarlanmalıdır. 

Kurumsal tasarıma ait üç unsur bulunmaktadır. Bunlar ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve çevre tasarımıdır 
(Okay, 2012); 

2.1 Ürün Tasarımı: Ürün; değiş tokuş edebilen veya kullanabilen somut veya soyut niteliklerin bir karışımıdır. 
Bir ürün bir fikir, bir fiziksel varlık (bir mal) veya bir hizmet veya üçünün herhangi bir kombinasyonu olabilir. 
Bireysel ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde değişim amacıyla kullanılır. (American Marketing 
Association-AMA 2018) 

Ürün tasarımı; pazarlamacılar, araştırma ve geliştirmeciler, mühendisler, finans uzmanları gibi birçok kişinin 
birlikte çalışmasını gerektiren; fikir oluşturma, konsept yazma, ürününün özelliklerini, kendine özgü 
karakteristiklerini, ürün kalitesini belirleme, üretim maliyetini hesaplama, analiz ve üretim gibi birçok 
faaliyeti içeren heyecan verici bir süreçtir. 

2.2 İletişim Tasarımı: İletişim tasarımı bir kurumun kendisini tanımlayabildiği ve anlatabildiği, iletişim 
araçlarının tamamıdır. Bunlar kurumun logosundan, yazılı, işitsel ve görsel basına vermiş olduğu reklamlara 
kadar uzanabilmektedir (Kaya, 2006:30). İletişim tasarımı aracılığıyla kurumun kendisine sağlayacağı başlıca  
avantaj, hedef grubuyla iletişiminde kolaylıkla yeniden tanınabilmesi ve daha sonradan bu hatırlanma ve 
izlenimle bu grup tarafından tercih edilmesidir. Bir kurum, iletişim tasarımındaki tüm alanları ile birlikte bir 
uyum içerisinde olmalıdır. Eğer kurumun logosunda kullandığı renkler ayrı, kurum sembolünün renkleri ayrı 
ve çalışanların görünümü farklıysa, bu farklılık o kuruluşun ortak tasarımının oluşturulmasını engeller. 

İletişim tasarımı yalnızca dar anlamda pazarlama karması içerisindeki iletişimin dar alanlarını 
kapsamamaktadır. Aynı zamanda tüm dahili ve harici iletişim süreçlerinin oluşturulmasını ve 
organizasyonunu da kapsamaktadır. Bu noktada da zaman zaman, kurum kimliğinin unsurlarından olan 
kurumsal iletişim ile bir kesişme meydana gelmektedir. İletişim tasarımı içerisinde; kurum rengi, kurum 
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işareti (kurum logosu ve sembolü), yazı karakteri ve yazı türü, kartvizit ve diğer tüm basılı malzemeler yer 
almaktadır (Okay, 2000:127). 

2.3 Çevre Tasarımı: Kurum mimarisi, kurumun tanınabilirliği, akılda kalıcılığı ve paydaşların edindikleri 
izlenimler açısından önemlidir. Kurumsal kimliği yansıtan kurum mimarisi, dış mimari tasarımın yanında, iç 
mimari tasarım ve çalışma ortamı tasarımını da kapsamaktadır. Vitrin-dış cephe ve mağaza tasarımı da 
kurumsal kimliğin ifadesinde önemli bir yer tutmaktadır. 

3. KURUMSAL İMAJ 

Bir kurumun kimliğini oluşturan kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış 
gibi kurum kimliği öğeleri tarafından ortaya konan fiziksel ve duygusal görüntüsünün, paydaşlar tarafından 
algılanış ve değerlendirilişi olarak tanımlanan kurumsal imaj, kurum hakkında sosyal çevresinin sahip olduğu 
izlenimdir (Turhanoğulları, 2010). Yani kurumun hedef kitlesinin kurum hakkındaki duygusal ve akılcı 
düşünce ve algılamalarının tümüdür (Önal, 2000:47).  

Kurumsal imaj, bir firma hakkında toplumun, tüketicilerin, mal ya da hizmetlerini ulaştırdığı müşterilerinin, 
rakiplerinin, birlikte iş yaptığı diğer kuruluşların ve kitle iletişim araçlarının edinmiş oldukları izlenimlerdir 
(Gülsoy, 1998:196). Regenthal’e göre (1992) kurumsal imaj, kurum kimliği etkilerinin personel, hedef kitleleri 
(paydaşlar, müşteriler) ve kamuoyu üzerindeki sonucudur.  

Kurumsal imaj algılanan kaliteyi etkiler ve müşteri memnuniyeti üzerinde ciddi bir etkileme gücü oluşturur. 
Karmaşık ve çok sık satın alınmayan mal ve hizmetler için müşteri bağlılığı yaratmada önemi daha fazladır. 
İyi planlanmış bir kurumsal imaj süreci, kuruma yüksek derecede fark edilirlik ve sevilen bir itibar kazandırır. 
İyi bir imaj ile itibar arasındaki etkileşim ise müşteri bağlılığının gelişmesini sağlar. Özellikle sınırların hızla 
ortadan kalktığı küresel iş dünyasında, rekabetin acımasız bir hal almış olması nedeniyle kurumsal imaj ve 
ilişkili pazarlama süreçleri, çok iyi yönetilmesi gereken kavramlar olarak tepe yönetimlerin görevleri arasında 
yer almaktadırlar (Erdoğan ve Gönüllüoğlu, 2006:49). 

4. KURUMSAL İTİBAR 

Kurumsal itibar, kurumların geçmişteki hareketleri ve değişik paydaşlar üzerinde değer yaratan etkiler 
bırakma yeteneği sonuçlarının kolektif betimlemesidir. Bu, hem iç hem de dış paydaşların göreceli 
durumlarını ölçmekte; hem rekabete dayalı olmakta hem de kurumsal çevreleri içermektedir (Fombrun ve 
Riel, 1997). Kurumsal itibar; genel olarak paydaşların ‘kurumun ne olduğu’, ‘kurumun sorumluluklarını nasıl 
yerine getirdiği’, ‘paydaşların beklentilerinin nasıl karşıladığı’ ve ‘kurumun sosyal-politik çevreye uyum 
sağlamaktaki bütün performansına’ ilişkin değerlendirmelerinin uzun dönemli kombinasyonudur (Anca ve 
Roderick, 2007: 234). 

İtibar yalnızca kurumdan gönderilen bilgi işaretleri ya da diğer bilgi araçları ile şekillenmemektedir. 
Kurumların davranışları hakkında paydaşların algılamaları ve yorumları da itibarı oluşturmaktadır. Bu 
algılamalar ve yorumlar, kurum tarafından gönderilen bilgi işaretlerinin paydaşlar tarafından nasıl 
anlaşıldığını göstermektedir. Sabit ve dinamik koşullar altında bazı paydaş gruplarının karmaşık etkileşimleri, 
bilgi işaretlerinin tam ve doğru olarak anlaşılamamasına neden olabilmektedir (Dentchev ve Aimé, 2006).  

Fombrun ve Van Riel (2004) itibar oluşumunu sağlayan faktörleri: görünebilirlik, ayırt edilebilirlik, aslına 
uygunluk, şeffaflık ve tutarlılık olarak sıralamıştır. 

4.1 Görünebilirlik: Görünebilirlik, müşterilerin zihninde oluşan marka ününün bir ölçeğidir (Bosch vd., 
2005:109). Diğer bir tanımda ise görünebilirlik, firmanın tüm basın-yayın organlarında ve kamuoyu iletişim 
ortamlarında göz önünde bulunması olarak tanımlanabilir. Fombrun ve Van Riel (2004)’in RQ (Reputation 
Quotient) projesinden elde ettikleri bilgilere göre kamuoyu bir firmaya ne kadar aşina ise o firmayı o kadar 
iyi değerlendirir. Her ne kadar itibar ve aşinalık güçlü bir şekilde ilişkili olsa da, itibar sadece görünür olmak 
veya kamuoyu tarafından iyi tanınmaktan daha fazlasıdır. Yüksek itibarlı firmalar sadece bilindik değil, aynı 
zamanda görünürdür.  

4.2 Ayırt Edilebilirlik: Ayırt edilebilirlik bir firmanın müşterileri ve diğer paydaşlarının gözündeki eşsiz 
konumudur (Bosch vd., 2005:110). Kurumlar benzerlerinden ayırt edilebilir oldukları sürece rakipleri arasında 
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farklı bir konum edinirler ve bu ayırt edilebilir özellikleri sayesinde yüksek itibar kazanırlar. Bu nedenle itibar 
kazanmak isteyen firmalar diğerlerini taklit etmek yerine diğerlerinden farklı olmaya çalışmalıdır.  

4.3 Aslına Uygunluk: Aslına uygunluk, ikna edici bir kimlik oluşturmak için keşif süreci ile başlar ve sonrasında 
dahili ifade ve harici ifade süreçleri ile devam eder. Aslına uygun olmak demek, söylenenler ve yapılanlar 
arasındaki farkın azaltılması anlamına gelir. Firmaların bunu başarması çok kolay değildir. Bir firmanın aslına 
uygunluk algısı, itibar yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Firmalar paydaşlarla olan tüm etkileşimlerinde 
mutlak dürüstlük göstermek zorundadır. Aksi halde bir paydaşın firmayı kötülemesi, anında diğer 
paydaşlara iletilmesi ve firma için hissettikleri destek derecesinin azalması ile sonuçlanacaktır (Fombrun ve 
Van Riel, 2004:162).  

4.4 Şeffaflık: Firmanın finansal gücü, ürün yenilikleri, faydaları, firma politikası ve amaçları gibi bir çok konuda 
ortakların devamlı ve kapsamlı bilgilendirilmesine şeffaflık denir (Ülger, 2003:95).  

Bir firma ne kadar şeffaf ise paydaşların firmaya olan güveni o derece yüksektir. Şeffaflık güveni arttırmanın 
yanında firma hakkındaki belirsizlikleri azaltır. Şeffaf bir firma, firmanın mevcut faaliyetleri ve gelecek 
planları hakkında doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için paydaşlarına gerekli bilgilere erişim imkânı 
verir (Fombrun ve Van Riel, 2004:187).  

Firmalar finansal verileri dahil olmak üzere, firma içi ve dışı tüm faaliyetlerinde şeffaf politikalar izleyerek 
paydaşları ve diğerleri gözünde yüksek itibarlı firma haline gelebilirler. 

4.5 Tutarlılık: Kurumlar, felsefelerini ve değerlerini belirlerken paydaşlarına danışmalı ve bu ortak anlayışın 
ürünleriyle ilgili mesajları topluma açıkça iletmelidir. Bu noktada sorun ise, farklı paydaş toplulukların 
kurumdan bekledikleri ve istediklerinin de farklı olmasıdır. Dolayısıyla hepsini tatmin etmenin zor olduğu 
günümüz dünyasında tutarlılık ön plana çıkan bir kavramdır (Theaker, 2006:139).  

Kurumlar itibar oluşturmak için paydaşlarına karşı birçok açıdan, tutarlı davranışlar ortaya koymak 
durumundadır. Çıktıların tutarlılığıyla ilgili olan bu süreçte, kurumlar iki alanda tutarlılığı sağlamalıdır, 
topluma verilen mesajlarda ve kurum içindeki kurmuş oldukları iletişimde Kurum, mal ve hizmetler, maddi 
durum, ulaşılan hedefler, kalite, zamanında yapılan teslimatlar gibi konularda içte ve dışta verdiği sözleri 
yerine getirmesi gibi konularda tutarlı bir görünüm ortaya koymalıdır (Akahmet, 2006:64).  

4.6 Kurumsal İtibar ile Kurumsal İmaj Arasındaki İlişki 

“Kurumsal imaj” ile “kurumsal itibar” kavramları arasındaki ilişki, farklı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınan 
konulardan birisidir. Kurumsal imajla kurumsal itibarı eşdeğer gören (Odabaşı, 1995:91) bir anlayışın yanında, 
bu iki kavramı farklı kabul eden bir yaklaşım da mevcuttur (Nguyen ve Leblanc, 2001:230).  

Her iki kavramın aynı anlama geldiğini kabul edenler, kurumsal itibar yerine kurumsal imaj kavramını tercih 
etmektedirler. İkinci yaklaşımı savunanlar ise kurumsal imaj ile kurumsal itibarın farklı kavramlar olarak ele 
alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak, bu yaklaşımı savunanların da homojen bir yapı oluşturdukları 
söylenemez. Çünkü bu yaklaşımda, kurumsal imaj ile itibarı tamamen birbirinden ayrı olarak görenler 
şeklinde bir kutuplaşma söz konusudur (Odabaşı ve Oyman, 2002:142-143).  

İki kavramı birbirinden tamamen farklı görenlerin en temel argümanı, itibar ve imajın oluşmasında geçen 
sürenin farklı olmasıdır. Bu görüşü savunanlara göre imaj, kişilerin bir kurum hakkındaki çok uzun dönemli 
değil, en son inançlarına odaklanmaktadır (Balmer, 1998:971).  

Kurumsal imaj zamanınızın koşulları çerçevesinde kısa bir süre içerisinde oluşturulabilir. Kurumsal itibar 
uzun bir süreç gerektiren, kurumun algılanmasında birikimli olarak gelişen bir unsur olarak kurumsal 
imajdan farklıdır ve imaj gibi çabucak yaratılamayacağı düşünülmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002:143). 

İmaj, kurumun paydaşlarının zihnindeki resim; itibar ise paydaşların kurum hakkındaki 
değerlendirmeleridir. İmaj daha kısa sürede, itibar ise daha uzun sürede kazanılır. Kurumsal imaj, kurumsal 
itibara göre daha az sabit olup değişime daha yakındır (Gümüş ve Öksüz, 2009:28).  

Ancak Nguyen ve Leblanc (2001:230), bunun tam tersini savunmakta ve kurumsal imajın oluşması için, 
kurumsal itibarın oluşumuyla kıyaslandığında daha uzun bir zamanın gerekli olduğunu iddia etmektedirler. 
Ayrıca bu yazarlara göre, kurumsal imajla kurumsal itibarın farklarından biri de, ölçülmelerindeki zorluk 
düzeyidir. Kurumsal imajın ne derecede olduğunun tespiti, kurumsal itibarın düzeyinin belirlenmesinden zor 
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olduğu görüşündedirler. Duncan’a (2002:540) göre, kurumsal imaj ve kurumsal itibar arasındaki farklılık 
bazen karmaşık bir konudur. Ancak Duncan, imajın yaratılabileceğini, buna karşın itibarın ise kazanılacağı 
kanaatindedir.  

5. ARAŞTIRMA METODU 

5.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Türü 

Bu çalışmada kurumsal tasarımın kurumsal itibar oluşumuna olan doğrudan etkisi ile kurumsal tasarımın 
kurumsal imaj üzerinden kurumsal itibar oluşumuna olan dolaylı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın türü açıklayıcı araştırmadır. Bu kapsamda internet ortamında yapılan anket yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş, içerik 
geçerliliği kapsamında uzman görüşüne sunulan ölçek ile daha sonra yapı geçerliliği kapsamında pilot 
uygulama yapılmıştır.  

5.2. Araştırmanın Modeli 

Konuya yönelik yapılan bilimsel araştırmalar incelenmiş ve amaca uygun olarak Şekil 5.1’de verilen model 
tasarlanmıştır. 

 
Şekil 5.1. Araştırmanın Modeli 

5.3. Veri Toplama Metodu 

Bu araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 804 kişiye sosyal ağlar ve elektronik posta 
aracılığıyla anket yapılmıştır.  

Bilgiler, kapalı uçlu 57 sorudan oluşan ve likert ölçeğinin kullanıldığı bir anket aracılığıyla toplanmıştır. 
Anket, demografik veriler, kurumsal tasarım, kurumsal itibar oluşumu ve kurumsal imaj olmak üzere 4 ana 
bölümden oluşmaktadır.  Çalışmada kurumsal tasarım alt unsurları olan iletişim tasarımı, çevre tasarımı ve 
ürün tasarımı alt başlıkları Okay (2012); kurumsal itibar oluşumu unsurları olan görünebilirlik, şeffaflık, ayırt 
edilebilirlik, aslına uygunluk ve tutarlılık alt başlıkları Fombrun (2004); kurumsal imaj kavramı Ruyter ve 
Wetzels (2000) ile Gürses ve Kılıç (2013) çalışmaları baz alınarak oluşturulmuştur. Demografik veriler 
bölümünde yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve havayolu kullanımı gibi bilgilerin ölçüldüğü 9 soru 
bulunmaktadır. Kurumsal tasarım bölümü kendi içinde 3 alt unsura ayrılmakta ve toplam 23 sorudan 
oluşmaktadır. Alt unsurlar ve soru dağılımları ise sırasıyla: Ürün tasarımı 5 soru, iletişim tasarımı 12 soru ve 
çevre tasarımı 6 sorudan oluşmaktadır. Kurumsal itibar oluşumu, 5 alt unsurdan ve toplam 22 sorudan 
oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla: Görünebilirlik 4 soru, şeffaflık 5 soru, ayırt edilebilirlik 6 soru, aslına uygunluk 
3 soru ve tutarlılık 4 soru şeklindedir. Kurumsal imaj ise 12 sorudan oluşan tek boyutlu bir değişkendir. 

Fombrun, C.J. and Van Riel, C.B.M. (2004), 
Okay, A (2012) Fame and Fortune:  
Kurum Kimliği How Successful Companies Build 

Ruyter ve Wetzels (2000) 
Gürses ve Kılıç (2013)  

ÜrünTasarımı 
Ürün Ambalajı 

Kurum İsmi/Marka 

Çevre Tasarımı 
Kurum Mimarisi 

Dış Cephe/Vitrin Tasarımı 
Araçlar, Kıyafet vb. 

Kurumsal Tasarım Kurumsal İtibar Oluşumu 

Görünebilirlik 

Şeffaflık 

Ayırtedilebilirlik 

Aslına Uygunluk 

Tutarlılık 

İletişim Tasarımı 
Kurum Rengi 
Kurum Logosu 

Kurum Tipografisi 
Şablon, Raster vb. 
Basılı Malzemeler 

Reklam ve Halkla İlişkiler 

Kurumsal İmaj 
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Anketin cevapları beşli likert ölçeğine göre toplanmıştır ve bunlar 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum–Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 
ölçeklendirilmiştir.  

5.4. Araştırmanın Hipotezleri 

5.4.1 Doğrudan Etkiler: 

H1: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinde 
doğrudan etkisi vardır.  

H2: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal itibar oluşumu 
bileşenlerinden olan görünebilirlik üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

H3: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) şeffaflık üzerinde 
doğrudan etkisi vardır.  

H4: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) ayırt edilebilirlik 
üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

H5: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) aslına uygunluk üzerinde 
doğrudan etkisi vardır.  

H6: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) tutarlılık üzerinde 
doğrudan etkisi vardır.  

H7: Kurumsal imajın, kurumsal itibar oluşumu bileşenlerinden olan görünebilirlik üzerinde doğrudan etkisi 
vardır.  

H8: Kurumsal imajın şeffaflık üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

H9: Kurumsal imajın ayırt edilebilirlik üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

H10: Kurumsal imajın aslına uygunluk üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

H11: Kurumsal imajın tutarlılık üzerinde doğrudan etkisi vardır.  

5.4.2 Dolaylı Etkiler: 

H12: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinden 
görünebilirliğe dolaylı etkisi vardır.  

H13: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinden 
şeffaflığa dolaylı etkisi vardır.  

H14: kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinden 
ayırt edilebilirliğe dolaylı etkisi vardır.  

H15: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinden 
aslına uygunluğa dolaylı etkisi vardır.  

H16: Kurumsal tasarım bileşenlerinin (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) kurumsal imaj üzerinden 
tutarlılığa dolaylı etkisi vardır.  

5.5.  Güvenilirlik Analizi 

Çalışmada anketin tüm sorularına uygulanan analiz sonucunda, Cronbach alfa katsayısı 0,969 çıkmıştır. Bu 
da yapılan anketin güvenilirliğinin yüksek seviyede olduğunu göstermiştir. 

Verilerin normallik durumunu test etmek için, grafik yöntemine göre toplanmış olan verilerin Q-Q grafiği 
oluşturulmuş ve analizde kullanılan verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca verilerin 
çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve verilerin normallik varsayımını sağladıkları gözlemlenmiştir.  
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5.6. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Verilerin normallik durumunu test etmek için, grafik yöntemine göre toplanmış olan verilerin Q-Q grafiği 
oluşturularak ve verilerin normal dağılım eğrisi üzerinde bir form oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Q-
Q grafikleri incelendiğinde, analizde kullanılan verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 
Q-Q plot çizimlerinin yanı sıra her bir alt unsurun normallik varsayımının incelendiği basıklık, çarpıklık, 
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve değişkenlerin tamamının ±3 sınırları içinde yer alması 
nedeniyle verilerin normallik varsayımını sağladıkları görülmüştür. 

Bartlett testi ve KMO değeri Tablo 5.1’de verilmiştir.  

Tablo 5.1. KMO ve Bartlett Testlerinin Sonuçları 

 

 

 

 

KMO katsayısı (0,96) olarak hesaplanmış ve elde edilen örneklem büyüklüğünün faktör analizi uygunluğu 
için mükemmel olduğu görülmüştür. Ayrıca Bartlett sınaması değerinin 26791,833 olması nedeniyle Bartlett 
küresellik testinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Böylece verilere faktör analizi yapılabileceği görülmüştür. 

Açıklayıcı faktör Analizi  Kurumsal Tasarım (Ürün Tasarımı, İletişim Tasarımı, Çevre Tasarımı) ve  Kurumsal 
İtibar Oluşumu (Görünebilirlik, Şeffaflık, Ayırtedilebilirlik, Aslına Uygunluk, Tutarlılık) ölçekleri için ayrı ayrı 
uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda uygunluğu bozduğu düşünülen aslına uygunluk alt unsuru soruları 
çalışmadan çıkartılmıştır. Geriye kalan sorulara tekrar faktör analizi ve faktörlerin daha iyi yorumlanmasına 
yönelik Varimax döndürülmesi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen tüm bulgular 
Tablo 5.2’de verilmiştir. 

Tablo 5.2. Cronbach Alfa Katsayıları, Özdeğer, Faktör Yükleri, Açıklanan Varyans, Birikimli Varyans ve 
Döndürme ile Açıklanan Varyans Yüzdeleri 

İfadeler 
Cronbach 

Alfa 
Özdeğer 

Faktör  
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans  

(%) 

Birikimli 
Varyans 

(%) 

Varimax 
Döndürmesi 

ile 
Açıklanan 

Varyans(%) 

Ürün Tasarımı (UT) 0,75 1,449  2,734 57,307 4,435 

THY uluslar arası tanınır bir 
markadır.  

  0,776    

THY markası, sağladığı 
faydalar ve ortaya koyduğu 
kalite hakkında izlenim 
uyandırır. 

  0,763    

THY’nin adı kalite çağrışımı 
yapmaktadır.  

  0,760    

THY’nin adını beğeniyorum.    0,454    

 İletişim Tasarımı (İT) 0,86 6,575  12,404 48,286 21,838 

THY'nin logosu bilindiktir.    0,520    

THY logosunun, firmanın 
amacını ortaya koyduğunu 
düşünüyorum.  

  0,512    

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Değeri 0,96 

Bartlett Testi 

Yaklaşık Ki-Kare değeri 26791,833 

sd(serbestlik derecesi) 1596 

Sig=p (değer) 0,000 
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İfadeler 
Cronbach 

Alfa 
Özdeğer 

Faktör  
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans  

(%) 

Birikimli 
Varyans 

(%) 

Varimax 
Döndürmesi 

ile 
Açıklanan 

Varyans(%) 

THY'nin logo tasarımı 
ayırtedilebilirdir.  

  0,741    

THY'nin logosunu 
beğeniyorum.  

  0,601    

THY'nin yazı karakterini çekici 
buluyorum.  

  0,465    

THY'nin yazı karakteri 
ilginçtir.  

  0,531    

THY'nin yazı karakteri ilk 
bakışta okunabilirdir.  

  0,667    

THY'nin yazı karakteri, logo 
mümkün olmadığında bana 
hitap edebilmektedir.  

  0,650    

THY'nin logo rengi anlamlıdır.    0,657    

THY logosunun rengi 
tanınabilirdir.  

  0,632    

THY'nin logosunun rengi 
eşsizdir.  

  0,650    

THY'nin logo rengini 
beğeniyorum.  

  0,471    

Çevre Tasarımı (CT) 0,74 1,147  2,164 61,849 3,174 

THY uçaklarının dış 
görünüşünü güzel buluyorum. 

  0,642    

THY uçaklarının koltukları 
ergonomiktir. 

  0,753    

THY uçaklarının iç 
dekorasyonu şıktır. 

  0,664    

THY uçaklarının içinde ve 
dışında kullanılan renkler 
gayet uyumludur. 

  0,629    

THY'nin web sitesinin 
tasarımını beğeniyorum.  

  0,590    

Görünebilirlik (GR) 0,57 1,034  1,952 65,821 2,432 

THY markasına  ilişkin basında 
çıkan haberler genelde 
olumludur 

  0,658    

THY bilet satış ofisleri birçok 
yerde karşıma çıkar.  

  0,609    

THY spor 
organizasyonlarındaki 
sponsorluklarıyla (Turkish 
Airlines Euroleague, Borussia 

  0,735    
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İfadeler 
Cronbach 

Alfa 
Özdeğer 

Faktör  
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans  

(%) 

Birikimli 
Varyans 

(%) 

Varimax 
Döndürmesi 

ile 
Açıklanan 

Varyans(%) 

Dorthmund, Manchester Utd., 
Barcelona gibi) global anlamda 
kendini göstermektedir. 
THY'nin reklam ve haberlerini 
basında ve sosyal medyada 
sıkça görürüm.  

  0,610    

Şeffaflık (SF) 0,87 3,332  6,287 54,573 9,101 
THY sağladığı hizmetler 
hakkında yeterli bilgi 
sunmaktadır (Fiyatlandırma, 
uçuş sonrası otel ve araç 
kiralama kolaylıkları gibi…). 

  0,585    

THY'nin yönetim şekli ve 
stratejisi hakkında bilgi 
sahibiyim. 

  0,805    

THY'nin çalışma ortamı 
hakkında bilgi sahibiyim.  

  0,843    

THY'nin finansal performansı 
hakkında bilgi sahibiyim (Ciro, 
Karlılık, vb.).  

  0,762    

THY'nin çevre vb. konulardaki 
sosyal sorumluluk 
politikalarından haberdarım.  
 

  0,765    

Ayırt Edebilirlik (AE) 0,77 1,760  2,378 59,685 3,592 

THY'nin sloganı diğer firma 
sloganlarına göre etkilidir  
(Slogan:Widen Your 
World(Dünya daha büyük, 
keşfet!))  

  0,578    

THY, dünya çapında faaliyet 
gösteren diğer havayolu 
firmalarına göre daha 
başarılıdır.  

  0,599    

THY uçakları zamanında 
kalkar.  

  0,404    

THY’nin kabin ve ikram 
hizmetlerini beğeniyorum.  

  0,652    

THY'nin müşterileriyle ilişkileri 
diğer firmalara göre daha 
iyidir.  

  0,436    

THY havacılık sektöründe 
yenilikçi hizmetleriyle önde 
gelen bir firmadır.  

  0,534    

Tutarlılık  (TU) 0,74 1,071  2,020 63,869 2,432 
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İfadeler 
Cronbach 

Alfa 
Özdeğer 

Faktör  
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans  

(%) 

Birikimli 
Varyans 

(%) 

Varimax 
Döndürmesi 

ile 
Açıklanan 

Varyans(%) 

THY'nin sloganının firma 
hedefleriyle örtüştüğünü 
düşünüyorum (Slogan: Widen 
Your World(Dünya daha 
büyük, keşfet!)).  

  0,412    

THY'nin eylemleri ile 
söylemleri örtüşmektedir.  

  0,538    

THY'nin reklam ve 
haberlerinin firmanın gelecek 
hedeflerini yansıttığını 
düşünüyorum.  

  0,423    

Kurumsal İmaj (İM) 0,89 19,067  35,882 35,882 18,489 

THY markasını beğeniyorum.   0,469    

Diğer tüketicilerin de THY'yi 
beğendiğini düşünüyorum. 

  0,469    

Havayolu taşıma firmaları 
arasında aklıma gelen ilk firma 
THY’dir.  

  0,530    

THY'nin sunduğu hizmet ile 
fiyatı dengeli buluyorum.  

  0,432    

THY, geniş satış ağına sahiptir   0,496    

THY’yi, müşterilerine karşı 
olan 'Garanti ve Teminat' 
politikalarında başarılı 
buluyorum.  

  0,653    

THY'nin müşteri 
hizmetlerinden memnunum.  

  0,662    

THY'nin havacılık sektörünün 
tüm alanlarında uzman 
olduğunu düşünüyorum 

  0,649    

THY, gelecek için yüksek 
büyüme potansiyeline sahiptir.  

  0,588    

THY, kamu kampanyalarında 
aktif rol almaktadır.  

  0,514    

THY, toplum çıkarları ve 
huzurunu, firma çıkarları ve 
karlılığının üzerinde 
tutmaktadır.  

  0,704    

THY, büyük firmalar arasında 
etkindir.  

  0,498    

Ölçeklerin Cronbach Alfa değerleri: Ürün tasarımında (0,75), iletişim tasarımında (0,86), çevre tasarımında 
(0,74), görünebilirlikte (0,57), şeffaflıkta (0,87), ayırt edilebilirlikte  (0,77), tutarlılıkta (0,74), kurumsal imajda 
(0,89) olarak bulunmuştur.  
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Sosyal Bilimlerde eşik değer faktör yükü 0,30 olarak kabul edilmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan, 
tüm faktör yüklerinin 0,30’dan büyük olduğu görülmüştür. 8 faktörün (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre 
tasarımı, görünebilirlik, şeffaflık, ayırt edilebilirlik, tutarlılık ve kurumsal imaj) toplam varyansın %65,821’ini 
açıkladığı söylenebilir. İlk faktör (özdeğeri 19,067) varyansın %35,882’sini ve birikimli varyans %35,882’sini, 
ikinci faktör (özdeğeri 6,575) varyansın %12,404’ünü ve birikimli varyans %48,286’sını, üçüncü faktör 
(özdeğeri 3,332) varyansın %6,287’sini ve birikimli varyans %54,573’ünü, dördüncü faktör (özdeğeri 1,449) 
varyansın %2,734’ünü ve birikimli varyans %57,307’sini, beşinci faktör (özdeğeri 1,260) varyansın %2,378’ini 
ve birikimli varyans %59,685’ini, altıncı faktör (özdeğeri 1,147) varyansın %2,164’ünü ve birikimli varyans 
%61,849’unu, yedinci faktör (özdeğeri 1,071) varyansın %2,02’sini ve birikimli varyans %63,869’unu, sekizinci 
faktör (özdeğeri 1,034) varyansın %1,952’sini ve birikimli varyans %65,821’ini açıklamaktadır. Elde edilen 
faktörlerin Varimax döndürmesi sonuçlarından maddelerin toplam 8 faktör altında toplandığı görülmekte 
olup, faktörler toplam varyansın %65,821’ini açıklamaktadırlar. İlk faktör varyansın %18,489’unu, ikinci faktör 
varyansın %21,838’ini; üçüncü faktör varyansın %9,101’ini; dördüncü faktör varyansın %4,435’ini; beşinci 
faktör varyansın %3,592’sini; altıncı faktör varyansın %3,174’ünü; yedinci faktör varyansın %2,759’unu; 
sekizinci faktör varyansın %2,432’sini açıklamaktadır.  

5.7. Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Çalışmanın bu aşamasında korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi anketin üç ana bölümü ve her 
bir bölümün alt unsurları arasında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5.3’de verilmiştir.  

Tablo 5.3. Değişkenler Arası İlişkiler 

 KRTSR IM KRIT UT IT CT GR SF AE AU TU 

 

KRTSR  1 0,693 0,620 0,807 0,819 0,751 0,523 0,350 0,623 0,654 0,643 

IM   1 0,813 0,423 0,505 0,716 0,704 0,720 0,860 0,808 0,872 

KRIT    1 0,435 0,452 0,584 0,519 0,496 0,758 0,693 0,770 

UT     1 0,551 0,365 0,333 0,104 0,445 0,454 0,428 

IT      1 0,410 0,455 0,219 0,405 0,515 0,466 

CT       1 0,456 0,506 0,627 0,614 0,631 

GR        1 0,357 0,510 0,494 0,544 

SF         1 0,457 0,400 0,495 

AE          1 0,697 0,770 

  KRTSR IM KRIT UT IT CT GR SF AE AU TU 

AU           1 0,663 

TU            1 

KRTSR:Kurumsal Tasarım, KGK:Kurumsal Görsel Kimlik, IM:Kurumsal İmaj, KRIT:Kurumsal İtibar, 
UT:Ürün Tasarımı, IT:İletişim Tasarımı, CT:Çevre Tasarımı, GR:Görünebilirlik, SF:Şeffaflık, AE:Ayırt 
Edilebilirlik, AU:Aslına Uygunluk, TU: Tutarlılık. 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri olan “kurumsal tasarım” ve “kurumsal imaj” ile bağımlı değişkeni olan 
“kurumsal itibar” ile olan ilişkisi incelendiğinde, kurumsal tasarım ile kurumsal itibar arasında orta düzeyde, 
kurumsal tasarım ile kurumsal imaj arasında güçlü düzeyde ve kurumsal imaj ile kurumsal itibar arasında 
yine güçlü düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.  
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Şekil 5.2. Bağımsız ve Bağımlı Değişkenlerin İlişki Düzeyleri 

5. 8. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Oluşturulan modelin, örneklem ve örneklemden elde edilen veri ile uyumlu olup olmadığının analiz edilmesi 
için AMOS 22.0 paket programı kullanılarak “Doğrulayıcı Faktör Analizi” yapılmıştır. 

 Tablo 5.4. Kurumsal Tasarım, İtibar ve İmaj İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi İstatistikleri 

Parametre NFI CFI IFI RMSEA GFI 
Kurumsal Tasarım 0, 91 0, 90 0, 93 0, 070 0, 90 

Kurumsal İtibar 0, 92 0, 94 0, 95 0, 063 0, 91 
Kurumsal İmaj 0, 94 0, 96 0, 96 0, 077 0, 94 

Uyum Standardı 
Uyum 0-0,89 0-0,89 0-0,89 0,05-0,08 0,85-0,89 

İyi Uyum 0,90-1 0,90-1 0,9-1 <0,05 >0,90 

Kurumsal Tasarım, İtibar ve İmaj İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi İstatistikleri incelendiğinde, NFI, CFI, IFI ve 
GFI istatistiklerinin 0,90 eşik değerini sağladıkları, RMSEA istatistiklerinin de kabul edilebilir sınırlar olan 0,05 
– 0,08 arasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.5. Kurumsal Tasarım ve Kurumsal İtibar Oluşumu Arasındaki Doğrudan İlişki Durumu standardize 
edilmiş parametre değerleri (β), standart hata, t ve p değerleri. 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

E Standart Hata p 
 

Etki 

Ürün Tasarımı 

Görünebilirlik 

-0,095 0,073 0,190 Anlamsız 

İletişim Tasarımı 0,263 0,020 0, 000 Anlamlı 

Çevre Tasarımı 0,271 0,036 0, 000 Anlamlı 

Ürün Tasarımı 

Şeffaflık 

-0,218 0,075 0, 004 Anlamlı 

İletişim Tasarımı 0,074 0,059 0,208 Anlamsız 

Çevre Tasarımı 0,538 0,071 0, 000 Anlamlı 

Ürün Tasarımı 

Ayırt Edilebilirlik 

0,241 0,080 0, 003 Anlamlı 

İletişim Tasarımı -0,016 0,085 0,851 Anlamsız 

Çevre Tasarımı 0,496 0,081 0, 000 Anlamlı 

Ürün Tasarımı 

Tutarlılık 

0,103 0,065 0,111 Anlamsız 

İletişim Tasarımı 0,216 0,078 0, 006 Anlamlı 

Çevre Tasarımı 0,516 0,056 0, 000 Anlamlı 
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5.9. Yapısal Eşitlik Modelinin Test Edilmesi ve Bulgular 

Hipotezlerin test edilmesi, yapısal eşitlik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz, doğrudan (H1-H11) ve dolaylı 
etkilerin (H12-H16) analiz edilmesi olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır. Doğrudan etkilerin analiz 
edildiği bölümde, kurumsal tasarımın alt bileşenleri (ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımı) bağımsız 
değişkenler olarak ele alınırken, kurumsal itibar oluşumunun alt bileşenleri (görünebilirlik, şeffaflık, ayırt 
edilebilirlik, tutarlılık) bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, kurumsal imaj, kurumsal tasarım 
ile analiz edildiğinde bağımlı, kurumsal itibar oluşumu ile analiz edildiğinde bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir.  

Yukarıda verilmiş olan araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri kontrol edilmiş, daha önceden de 
belirtildiği gibi ilk aşamada, “aslına uygunluk” alt unsuru modelden çıkarılmış ve analiz yenilenmiştir.  

Tablo 5.6. Yapısal Eşitlik Modeli Analiz Sonuçları.  

Parametre NFI CFI IFI RMSEA GFI 

Sonuç 0, 83 0, 89 0, 88 0, 061 0, 79 

Uyum Standardı Uyum 0-0,89 0-0,89 0-0,89 0,05-0,08 0,85-0,89 

İyi Uyum 0,90-1,00 0,90-1,00 0,90-1,00 <0,05 >0,90 

Analizin, “aslına uygunluk” alt unsurunun modelden çıkarılarak tekrarlanması sonucunda, uyum 
istatistiklerinin, minimum değerleri sağladığı görülmüştür.  

Tablo 5.7. Yapısal Eşitlik Modeli Düzeltilmiş Analiz Sonuçları. 

Parametre NFI CFI IFI RMSEA GFI 
Sonuç 0, 84 0, 90 0, 90 0, 065 0, 80 

Uyum Standardı Uyum 0-0,89 0-0,89 0-0,89 0,05-0,08 0,85-0,89 
İyi Uyum 0,90-1 0,90-1 0,90-1 <0,05 >0,90 

Aslına uygunluk alt bileşeninin doğrulanamamasının nedeninin, sürekli gelişmekte ve en son teknolojiyi 
uygulamakta olan havacılık sektöründe aslına uygunluğun itibar oluşumunun bir alt unsuru olarak 
algılanmadığı olduğu değerlendirilmektedir. Havacılık sektörü dışında farklı bir sektörde faaliyet gösteren 
bir firma üzerinde benzer bir çalışma yapılması durumunda aslına uygunluk faktörünün de diğer faktörler 
üzerindeki etkisini gözlemlemenin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

Tablo 5.8. Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Β Standart Hata P Etki 

Ürün Tasarımı İmaj 0,251 0,068 0,000 Var 

İletişim Tasarımı İmaj 0,327 0,070 0, 000 Var 

Çevre Tasarımı İmaj 0,326 0,054 0, 000 Var 

Ürün Tasarımı 

Görünebilirlik -0,220 0,069 0, 002 Var 

Şeffaflık -0,381 0,096 0, 000 Var 

Ayırt Edilebilirlik 0,111 0,113 0, 324 Yok 

Tutarlılık -0,061 0,065 0, 321 Yok 

İletişim Tasarımı 

Görünebilirlik 0,259 0,069 0, 000 Var 

Şeffaflık -0,029 0,091 0, 746 Yok 

Ayırt Edilebilirlik -0,316 0,109 0, 004 Var 
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Tutarlılık -0,011 0,069 0, 868 Yok 

Çevre Tasarımı 

Görünebilirlik 0,329 0,061 0, 000 Var 

Şeffaflık 0,618 0,053 0, 000 Var 

Ayırt Edilebilirlik 0,505 0,112 0, 000 Var 

Tutarlılık 0,339 0,059 0, 000 Var 

İmaj Görünebilirlik 0,496 0,038 0, 000 Var 

İmaj Şeffaflık 0,415 0,066 0, 000 Var 

İmaj Ayırt Edilebilirlik 0,897 0,044 0, 000 Var 

İmaj Tutarlılık 0,750 0,028 0, 000 Var 

Verilerin analiz edilip yorumlanmasına, hipotezlerdeki sıra takip edilerek başlanmış ve ilk olarak kurumsal 
tasarım alt unsurlarının, kurumsal imaj üzerindeki doğrudan etkileri incelenmiştir. Buna göre, kurumsal 
tasarımın alt unsurları olan ürün tasarımı (p=0,000<0,05), iletişim tasarımı (p=0,000<0,05) ve çevre tasarımı da 
(p=0,000<0,05) kurumsal imaj üzerinde doğrudan etkisinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumda, H1 hipotezi 
kabul edilmiştir. 

Kurumsal tasarımın alt bileşenlerinin, kurumsal itibar oluşumu alt bileşenleri üzerine olan etkisinin anlamlı 
olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. Buna göre, analiz edilen verilerin sonucunda, ürün 
tasarımının, görünebilirlik ve şeffaflık üzerinde etkisi olduğu (p=0,000<0,05), diğer alt bileşenler olan ayırt 
edilebilirlik (p=0,324>0,05) ve tutarlılık (p=0,321>0,05) üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. İletişim 
tasarımının, ayırt edilebilirlik (p=0,004<0,05) ve görünebilirlik (p=0,000<0,05) üzerinde etkili olduğu, diğer alt 
unsurlar olan tutarlılık (p=0,868>0,05) ve şeffaflık (p=0,746>0,05) üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı 
görülmüştür. Son alt değişken olan çevre tasarımının ise görünebilirlik, şeffaflık, ayırt edilebilirlik ve tutarlılık 
(her bir alt unsur için p=0,000<0,05 olmak üzere) alt bileşenlerinin tamamı üzerinde etkili olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, H2 (Kurumsal tasarım bileşenlerinin görünebilirlik 
üzerine etkisi) hipotezi kabul edilmiş, H3, H4, ve H6 hipotezleri kısmen kabul edilmiştir. Faktör analizi ve 
araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri sonucunda uygunluğu bozduğu düşünülen, H5 hipotezi kabul 
edilmemiştir. 

Doğrudan etkilerin incelendiği son bölümde, kurumsal imajın, kurumsal itibar oluşumu alt unsurları üzerinde 
etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda kurumsal imajın; görünebilirlik 
(p=0,000<0,05), şeffaflık (p=0,000<0,05), ayırt edilebilirlik (p=0,000<0,05) ve tutarlılık (p=0,000<0,05) alt 
bileşenlerinin tamamı üzerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Buna göre, H7, H8, H9, ve H11 kabul 
edilmiştir. Faktör analizi ve araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri sonucunda uygunluğu bozduğu 
düşünülen, H10 hipotezi kabul edilmemiştir. 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Benzer mal ve hizmet sunulan bir ortamda sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmek, ancak müşterinin 
nezdinde rakiplerden farklı algılanma ile mümkündür. Bir kurumun tasarımı, imajı ve itibarı bu farklılaşmayı 
sağlayan ana etkenlerin başında gelmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, tüketicilerin herhangi bir satın alma gerçekleştirdiklerinde, sadece satın aldıkları 
ürünün kendilerine sağladığı faydaya odaklanmadıkları, aynı zamanda ürününü satın aldıkları kurumun 
kurumsal tasarımına, imajına ve itibarına da önem verdikleri ortaya çıkmıştır (Uzunoğlu ve Öksüz, 2008). 
Özellikle fiyat, kalite, fayda, satış sonrası servis, garanti gibi hususlar birbirine yakın olduğunda kurum 
itibarının tüketici tercihine etkisi büyük ölçüde olmaktadır. Bazen kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarında dahi 
alıcı bulamadıkları görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri firma hakkındaki olumsuz imaj ve itibardır. 

Kar amacı güden kurumların, karlılık ve büyüme hedeflerinin, farklılaşma, dolayısıyla iyi bir kurumsal 
tasarım, kurumsal imaj ve kurumsal itibar oluşturmaktan geçmesi nedeniyle, kurumsal itibar oluşumunu 
etkileyen değişkenler ve kurumsal itibar oluşumu bileşenleri iyi analiz edilmelidir. Bu nedenle bu çalışmada, 
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kurumsal tasarımın alt unsurlarının, kurumsal itibar oluşumu üzerindeki varsayılan doğrudan etkisinin ve 
kurumsal imaj üzerinden dolaylı etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. 

Karlılık ve büyüme hedeflerinin, iyi bir kurumsal imaj çizmekten geçer. Bu bilgiden yola çıkarak piyasada 
kalıcı olmayı hedefleyen ticari bir kurumun, kurumsal imajını mümkün olduğunca olumlu seviyede tutarak, 
piyasada itibar kazanmayı amaçlaması doğal bir durumdur. Bu nedenle, çalışmanın alt başlıklarından biri 
olan kurumsal imajın, kurumsal itibar oluşumu üzerine doğrudan etkili olması da beklenen bir sonuçtur. 
Kurumsal imajın, kurumsal itibar oluşumu ve bileşenleri ile olan korelasyonuna bakıldığında, yüksek bir ilişki 
(r=0,813) olduğu da görülmüştür. Bu korelasyonun, istatistiksel olarak da anlamlı olup olmadığını tespit 
etmek için yapılan doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurumsal imajın, kurumsal itibar oluşumunun her 
bir alt unsuru üzerinde doğrudan etkisinin anlamlı olduğu (p=0,000<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle 
uzun vadeli düşünen bir firmanın, yukarıda kısa vadeli hedeflerini sağlaması için bir ön koşul olarak belirtilen 
olumlu “kurumsal imaj” oluşturma gerekliliği, anlamlı çıkan bu ilişkiyle bir kez daha gösterilmiştir. 

Araştırmanın en önemli çıktısı kurumsal tasarımın kurumsal itibar oluşumunu etkilediğinin istatistiksel 
olarak anlamlı çıkmasıdır. Aynı sonuç Alessandri vd., (2006), Mohamad vd., (2007), Money vd., (2010), Meijer 
ve Kleinnijenhuis, (2006) çalışmalarında da ortaya çıkmıştır. 

Bir diğer sonuç kurumsal tasarımın kurumsal imajı etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Söz konusu sonuç 
Foroudi, vd., (2014), Jun, vd., (2008), Regina and Daubaraite, (2011), Sharifah and Kitchen, (2014) çalışmaları 
ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmanın bir diğer önemli sonucu da kurumsal imajın kurumsal itibar oluşumunu etkilediğinin 
istatistiksel olarak doğrulanmış olmasıdır. Aynı sonuç Foroudi, vd., (2014) ve Park, Lee, Kim, (2014) 
çalışmalarında da ortaya çıkmıştır. Ayrıca literatürde de kurumsal imajın kurumsal itibar oluşumunu 
etkilediği kabul edilmiştir. 

Diğer bir açıdan incelendiğinde araştırma sonuçları; kurumsal tasarım, kurumsal imaj ve kurumsal itibar 
oluşumu bileşenlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermekte, yöneticilerin her bileşen üzerinde iyileştirme 
projeleri geliştirmesini ve buna benzer projeleri desteklemesini önermektedir. Kurumsal tasarım, kurumsal 
imaj ve kurumsal itibar oluşumunun birbiri ile olan çok yönlü ilişkisi düşünüldüğünde yöneticilerin firmaları 
ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bu üç alanı bir bütün olarak ele alıp daha kapsayıcı ve bütünleşik bir strateji 
benimsemelerinin firmanın stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Olumlu imajın devamlılığının sağlanması, uzun vadede iyi bir itibarın kazanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
kurumsal tasarımın da imaj üzerindeki etkisi olduğu bu çalışmada görülmüştür. Bu nedenlerle yöneticilerin 
olumlu kurumsal itibar oluşturmalarının şart olduğu, bunu da firmalarının kurumsal tasarımına gerekli 
önemi vermeleri ve kurumsal imajı uzun vadede üst seviyede tutarak sağlayabilecekleri 
değerlendirilmektedir. 

Sektör Uygulayıcılarına Öneriler 

Kurumsal itibarın kurumun uzun vadeli politika ve uygulamaları sonucu oluşturulabilmesi nedeniyle 
yöneticiler; kurumsal itibarı yükseltecek bir plan hazırlamalı, elde edilen sonuçları değerlendirerek geri 
besleme ile planı revize etmeli ve uzun dönemde uygulamalıdır. 

Yöneticilerin piyasada kalma, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama ve dolayısıyla ortalamanın üzerinde 
kar elde etmek maksadıyla, ısrarla ve önemle üzerinde durmaları ve kendilerine sormaları gereken soru; 
“müşterilerin veya tüketicilerin nezdinde nasıl özel bir konuma sahip olmalıyım, nasıl olumlu anlamda farklı 
algılanmalıyım” olmalıdır. Daha önce de değinildiği gibi kurumsal itibar paydaşların kurum hakkındaki 
değerlendirmeleridir. Bu nedenle bu sorunun da cevabı iyi bir kurumsal itibar kazanılmasından başka bir şey 
değildir. Çünkü iyi bir kurumsal itibar (Karaköse, 2007:4); rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer 
görevi görür ve rekabet avantajı sağlar. En yetenekli elemanları çeker, örgütsel süreçteki eksikliklerin 
giderilmesine yardımcı olur. En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker. Yatırımcılardan ve zengin ekonomik 
kaynaklardan faydalanma şansını artırır. Yeni pazarların kapılarını açar. Örgütün mal ve hizmetleri için bir 
değer yaratır. Kriz zamanlarında örgütü korur. Yöneticiler özellikle kriz dönemlerinde itibarın kurumlarını 
koruyacağı düşüncesinden hareketle, paydaşların firma hakkındaki itibar algısını olumsuz yönde etkileyecek 
davranışlardan kaçınmalıdır.  



F. Canıtez – A. Akyol 11/3 (2019) 1294-1312 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1310 

İtibarın genel olarak paydaşların kurum hakkındaki genel algısı olduğu gerçeğinden hareketle yöneticiler; 
paydaş grupların firmayı nasıl algıladıklarını tespit etmeli ve bu algıyı olumlu yönde etkilemek için neler 
yapılabileceğini ortaya çıkarmalı ve buna uygun projeler geliştirmelidir. 

Kurumsal tasarım, kurumsal imaj ve kurumsal itibarın oluşturulabilmesi için gerekli bileşenlerini ortaya 
çıkarmak yöneticiler için hayati öneme haizdir. Yöneticiler bu bileşenleri kullanarak kurumlarını stratejik 
hedeflerine ulaştıracak hareket tarzlarını ortaya koymalıdırlar.  

Uzun vadeli olarak ortalamanın üzerinde gelir elde etmeyi hedef alan kurum yöneticileri, çalıştıkları 
kurumlarla iyi iletişim içinde olmak, gerek marka yönetimi gerek çevre tasarımına gereken önemi vermek, bu 
sayede iyi bir imaj ve uzun vadede olumlu bir itibar elde etmek ve bunu korumak zorundadırlar. Uzun süreli 
ve güvenilir bir ilişki kuramayan yöneticilerin olumlu bir itibar kazanamadıkları ve sürekliliklerini sağlama 
konusunda zorluklar yaşadıkları gözlemlenmiştir (Saylı vd., 2009:172).   

Çalışmada itibarı oluşumu bileşenleri (görünebilirlik, şeffaflık, ayırt edilebilirlik, aslına uygunluk, tutarlılık) 
ve itibar oluşumunu etkileyen değişkenler (kurumsal tasarım ve imaj) ortaya konmuş, yapılan saha çalışması 
ile kurumsal tasarımın (direk ve dolaylı) ve imajın itibar oluşumuna olan etkisi istatistiksel olarak 
doğrulanmıştır. 

KAYNAKÇA 

Akahmet, D. (2006). Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Alessandri, S., W., Yang, S. Kinsey D.F. (2006), “An Integrative Approach to University Visual Identity and 
Reputation”, Corporate Reputation. Corporate Reputation Review. 

Anca, C. E., ve Roderick, B. (2007). The Influence of Brand Image and Company Reputation Where 
Manufacturers Market to Small Firms: A Customer Value Perspective. Industrial Marketing Journal, 36, 
135-137.  

Balmer, J.M.T. (1995), ``Corporate Branding and Connoisseurship’, Journal of General Management, 

Bartholme, R. H., ve Melewar, T. (2011). Remodelling the Corporate Visual Identity Construct. Corporate 

Communications: An International Journal, 16(1), 53-64. 

Bayar, Y., (2018), Kurumsal İtibar Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İYTE Öğrencilerine 
Yönelik Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi 

Birkigt, K., Stadler, M. H., ve Funck, H. J. (1993). Corporate Identity: Grundagen, Funktionen, Fallbeispiele (Cilt 6). 
Landsberg/Lech: Verlag Modeme Industrie. 

Bosch, V.D., Annette L.M., Menno D.T.J, Elving,W.J.L. (2005). How Corporate Visual Identity Supports 
Reputation. Corporate Communications: An International Journal, 10(2). 

Bozkurt, G. (2005). Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Dentchev, N., ve Aimé, H. (2006, Aralık 16). Reputation Management: Sending the Right Signal to the Right 
Stakeholder. 

Dowling, G. (1994). Corporate Reputation – Strategies for Developing The Corporate Brand. London: Kogan Page. 

Duncan, T. (2002). Integrated Marketing Communications Using Advertising ve Promotion to Build Brands. Boston: 
Mcgraw-Hill Irwin. 

Dumlu, H. ve Kaygısız, E.G., (2018), Kurumsal İtibar Bağlamında Türk Futbol Takımlarının Web Sitelerinin 
Değerlendirilmesi: Süper Lig Örneği, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 53 (3), 1258-1272 

Erdem, N., (2015), Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Görsel Etkisi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 

Erdoğan, Z., ve Gönüllüoğlu, S. (2006). Kurumsal İmaj Oluşturulmasına İlişkin Bir Literatür Taraması. 
Pazarlama Dünyası Dergisi(5), 46-53. 

Fombrun, C., ve Riel, C. V. (1997). The Reputational Landscape. Corporate Reputation Review, 1(1), 5-13. 



F. Canıtez – A. Akyol 11/3 (2019) 1294-1312 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1311 

Fombrun, C., ve Riel, C. V. (2004). Fame and Fortune. How Successful Companies Build Winning Reputations. 
New Jersey: Prentice Hall. 

Foroudi, P., Melewar, T.C., Gupta, S. (2014). Linking corporate logo, corporate image, and reputation: An 
examination of consumer perceptions in the financial setting. Journal of Business Research 

Gülsoy, T. (1998). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları. 

Gümüş, M., ve Öksüz, B.; (2009). ‘Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında İçsel İletişimin Rolü’, 
Journal of Yasar University, 

Gürses, S., ve Kılıç, K. C. (2013). Corporate Image Aspect Of Corporate Management in Healthcare Industry: 
Definition, Measurement and An Empirical Investigation. International Business Research, 6(12), 31-45. 

Jun, J. W., Cho, C.-H., ve Kwon, H. J. (2008). The Role of Affect and Cognition in Consumer Evaluations of 
Corporate Visual Identity: Perspectives From the United States and Korea. Brand Management, 15(6), 
382–398. 

Kara, A. İ. (2014). Kurumsal Kültür, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmajın Kurumsal İtibar Üzerine Etkileri, 
Bir İşletme Örneği. Yüksek Lisans Tezi Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 

Karaköse, T.  (2007), ‘Örgütlerde İtibar Yönetimi’, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler  

E-Dergisi, 

Kaya, İ. (2006). Bankalarda Kurumsal Kimlik ve Tasarım Anlayışı Üzerine. İstanbul: Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Enstitüsü İçmimarlık Bölümü Yüksek Lisans Tezi. 

Koçer, S., (2017),  Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi: En Çok Tercih Edilen 
Üniversiteler Üzerine Bir Analiz, Cilt 10, Sayı 53, 756-772 

Kiessling, F. W., ve Spanagli, P. (1996). Corporate Identity Unternehmens Leitbild Organisationskultur. Alling: 
Sandmann. 

Meijer, M.M., Kleinnijenhuis. J., (2006), News and corporate reputation: Empirical findings from the 
Netherlands, Public Relations Review 32. 

Melewar, T. C., ve Jenkins, E. (2002). Defining the Corporate Identity Construct. Corporate Reputation Review, 

5(1), 76 - 91. 

Melewar, T., ve Karaosmanoğlu, E. (2006). Seven Dimensions of Corporate Identity: A Categorisation From 
The Practitioners' Perspectives. European Journal of Marketing, 40(7/8), 846-869. 

Mohamad, B., Bakar, H.A., Abdul, R.N.A.A. (2007). Relationship Between Corporate identity and corporate 
Reputation: A Case of a Malaysian Higher Education Sector. Jurnal Manajemen Memasaran, Vol. 2, no. 2. 

Money, K., Rose, S., Hillenbrand, C., (2010), The impact of the corporate identity mix on corporate reputation, 
Brand Management Vol. 18, 3. 

Nguyen, N., ve Leblanc, G. (2001). Corporate Image and Corporate Reputation in Customers Retention 
Decision in Services. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 227-238. 

Odabaşı, Y., ve Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Eskişehir: Mediacat. 

Odabaşı, Y., (1995) Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Okay, A. (2000). Kurum Kimliği. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(1), 121-134. 

Okay, A. (2012). Kurum Kimliği. İstanbul: Derin Yayınları. 

Önal, G. (2000). Halkla İlişkiler. İstanbul: Türkmen Kitapevi. 

Öztürk, M. C. ve Şardağı, E., (2018), Kurumsal Kimlik Aracı Olarak Facebook: Türkiye’deki Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) Üzerine Bir Değerlendirme, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 28, 115-141 

Park, J., Lee, H., Kim, C., (2014), Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: 
South Korean consumers' perspectives, Journal of Business Research 67. 



F. Canıtez – A. Akyol 11/3 (2019) 1294-1312 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1312 

Regenthal, G. (1992). Identiat Und Image-Praxishilfen Für Das Management İn Wirschaft. Köln: 
Wirstchafttsverl.Bachem: Bildung Und Gesellschaft. 

Regina, V. ve Daubaraite, U., (2011), Corporate Social Responsibility in Forming Corporate Image, Inzinerine 

Ekonomika-Engineering Economics, 2011, 22(5) 

Ruyter, K. ve Wetzels, M. (2000) “The Role of Corporate Image and Extension Similarity in Service Brand 
Extensions”. Journal of Economic Psychology. 

Salman, G. ve Eroğlu, E., (2017), Sosyal Medyada Kurum Kimliği Yönetimi: Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi 
Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 525 - 
547 

Savaşkan, Ayşe Gül, (2017), Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Kimlik Bileşenlerinin İncelenmesine 
Yönelik Bir Araştırma, Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 

Saylı, H., Ağca, V., Kızıldağ, D., ve Uğurlu, Ö. Y. (2009). Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal Performans 
İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 171-180. 

Sharifah, F. S. A., Kitchen. P. J. (2014 ), Projecting Corporate Brand Image and Behavioral Response in Business 
Schools: Cognitive or Affective Brand Attributes, Journal of Business Research 67. 

Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin El Kitabı. (M. Yoz, Çev.) İstanbul: Mediacat Yayınları. 

Topçu, Ö. (2017), Kurumsal Kimlik Oluşturmada Bir Logonun Markaya Etkisi, Yeni Medya Elektronik Dergi, Cilt 
1, Sayı 2, 157-163    

Turhanoğulları, M. (2010). Kurum Kimliğinin Kurumsal İmaja Etkisi; Antalya Trafik Denetleme Şubesi 
Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Antalya. 

Uslu, P. (2006). ‘‘Kurumsal Kimlik Oluşturmada Halkla İlişkilerin Önemi Özdilek Örneği”. Yüksek Lisans 
Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. 

Usta R., (2012). Kurumsal Kimlikte Kültürün Yansıması. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi. İstanbul. 

Uzunoğlu, E., ve Öksüz, B. (2008). Kurumsal İtibar Risk Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü. Selçuk İletişim Dergisi, 

5(3). 

Ülger, B. (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Der Yayınları. 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Alkara, İ., Arıcı, A. (2019). Aile İşletmelerinde Yaşanan Pazarlama ve Markalaşma Sorunları: Bozüyük TSO Üyeleri Üzerine Bir 
Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 1313-1331. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 1313-1331 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.673  
 
Aile İşletmelerinde Yaşanan Pazarlama ve Markalaşma Sorunları: Bozüyük TSO 
Üyeleri Üzerine Bir Araştırma1 
(Marketing and Branding Issues in Family Businesses: A Research on the Members of 
Bozüyük Chamber of Commerce and Industry) 
 

İbrahim ALKARA a Ali ARICI b 
aBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bilecik, Türkiye. 
ibrahim.alkara@bilecik.edu.tr 
b Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bilecik, Türkiye. 
ali.arici@bilecik.edu.tr 
 

MAKALE BİLGİSİ ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  
Aile İşletmeleri 
Markalaşma 
Pazarlama  
 
Gönderme Tarihi 21 Eylül 2018 
Revizyon Tarihi 2 Temmuz 2019 
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2019 
 
Makale Kategorisi: 
Araştırma Makalesi 

Amaç – Aile işletmelerinin yaşadığı pazarlama ve markalaşma sorunlarına dikkat çekmek ve bu 
sorunlara yönelik güncel durum tespiti yaparak, markalaşmanın Bilecik ilinin Bozüyük ilçesindeki 
aile işletmelerince ne ölçüde benimsendiği, söz konusu işletmelerin pazarlama sorunlarının neler 
olduğunun belirlenmesidir. 

Yöntem – Araştırma sorularının kapsamlı doğası gereği keşfedici ve betimsel bir yöntem 
benimsenerek, insanların “yaşanmış tecrübelerini” araştırmak ve doğal olarak meydana gelen 
olayların doğal ortamlarına odaklanmak için nitel paradigma desenlerinden, fenomenolojik desenin 
kullanılması uygun görülmüştür. Araştırma kapsamında veriler görüşme yöntemi kullanılarak elde 
edilmiştir. 

Bulgular – Belirtilen amaç ve yöntem çerçevesinde temel pazarlama sorunlarının Türkiye’deki 
mevcut sosyo-ekonomik durum ve bundan kaynaklı tüketici davranışlarına bağlı olarak düşen satış 
rakamları, artan rekabet, finansman için bankalarla yapılan anlaşmalar ve bankalara verilen 
taahhütler işletmelerin pazarlama ve satış stratejilerini belirlemesinde önemli rol oynaması olduğu 
gözlemlenmektedir. Markalaşma süreci genelde lüks ve masraflı görülmekte ve işletmelerin marka 
seçimleri büyük çoğunlukla birçok aile işletmesinde olduğu gibi, soy isimlerine ve aile büyüklerinin 
yaşadıkları yerlere ve lakaplarına dayanmaktadır. 

Tartışma – Çalışma sonucunda elde edilen bulgular bağlamında kurumsallaşma sürecinin 
işletmelerin genel olarak pazarlama, markalaşma ve yönetsel sorunlarının azalmasına ve diğer 
problemlerin uzun vadede çözülebilmesine katkı sağlayabileceği ifade edilmektedir. Öte yandan 
örneklem bağlamında aile işletmelerinde profesyonel yöneticilere sıcak bakılmadığı ve 
kurumsallaşmanın algısal olarak maliyetle eşlendiği sonucu dikkat çekici görünmektedir. 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Keywords:  
Family Businesses 
Branding 
Marketing 
 
Received 21 September 2018 
Revised  2 July 2019  
Accepted 5 July 2019 
 
Article Classification:  
Research Article 

Purpose -  To draw attention to the marketing and branding problems experienced by family 
businesses and due diligence for these issues. Besides see the extent to which branding is adopted 
by family businesses in the Bozüyük district of Bilecik. 

Design/methodology/approach - In this study, the use of phenomenological design, which is one of 
the qualitative paradigm designs, was considered appropriate. The data were obtained by using 
interview method. Content analysis was utilized in the analysis of the data and main and sub-
themes were determined within the framework of the resulting codes. 

Findings - Within the framework of the stated purpose and method, it is seen that the basic 
marketing problems caused by the current socio-economic situation in Turkey. In addition, sales 
figures, increasing competition, and agreements with banks for financing are other problems. On the 
other hand, the branding process is often seen as luxurious and costly. And the brand choices of the 
enterprises are mostly based on their surnames and nicknames. 

Discussion - In the context of the findings obtained from the study, the institutionalization process 

 
1 Bu çalışmada kullanılan veriler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP komisyonu tarafından finanse edilen 2016-01.BŞEÜ.07-02 
numaralı proje kapsamında toplanmıştır. 

mailto:ibrahim.alkara@bilecik.edu.tr
mailto:ali.arici@bilecik.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0001-8575-2524
http://www.orcid.org/0000-0003-4027-8288


İ. Alkara – A. Arıcı 11/3 (2019) 1313-1331 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1314 

is aimed at reducing the overall marketing, branding and managerial problems of enterprises. On 
the other hand, in the context of the sample, it is understood that professional managers in family 
businesses are not treated warmly. 

Giriş 

Dünyadaki aile işletmelerinin genellikle küçük ölçekli işletmeler olduğu görülmektedir. ABD’de kayıtlı 
işletmelerin %90’ının, İspanya’da %80’inin, İtalya’da %95’inin, İsviçre’de %85’inin ve Türkiye’de %95’inin 
aile şirketleri konumundaki işletmeler olduğu ifade edilmektedir (Ateş, 2005: 4; Yıldırım, 2011: 186). Aile 
işletmeleri sayesinde belirli bir aileye mensup bireyler kazanç sağlarken bir taraftan da istihdam ve 
girişimcilik konularında rol model olmaktadır (Demir ve Sezgin, 2014: 708). Bu bakımdan günümüzde aile 
işletmelerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve nesilden nesle başarılı bir şekilde devredilmesi hem ülke 
ekonomisi hem de aile bireyleri açısından oldukça önem arz etmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda aile 
şirketlerinin çoğunun en fazla üç nesil devam ettiği ortaya çıkmaktadır (Yolaç ve Doğan, 2011: 106-108). 
Anne, baba ve çocuk ortaklıkları, kardeş ortaklıkları, kuzen ortaklıkları ve sürekli olmayı başarabilen aile 
işletmeleri en az iki neslin bir arada olduğu işletmelerdir. Aile şirketlerinde tepe yöneticisi ile firma sahibi 
genellikle aynı kişidir. Kurucu ortaklar sağlık problemi yaşamadığı sürece işletmelerinin bir başkasına 
devrine sıcak bakmamaktadır. Bu yüzden yönetimde yetki devrinde gecikmeler ve sorunlar 
yaşanabilmektedir (Gür, 2012:7). 

Aile işletmesi sahipleri aynı zamanda işletmelerinin başında yönetici olduklarında, çok çalışabilir, hızlı 
kararlar alabilir ve kısa zamanda iyi kazançlar elde edebilirler. Ancak iş belli bir büyüklüğe geldiğinde, işin 
kendi güçlüklerine; yönetim, insan kaynakları, kalite, verimlilik, muhasebe, insan ilişkileri gibi aile işletmesi 
sahiplerinin alışık olmadığı hatta masraflı gördüğü kavramlar işin içine girmeye ve yeni sıkıntılar ortaya 
çıkmaya başlar. İşe hakim olmak çok önemli olmakla beraber kalıcılık ve sürdürülebilirlik açısından yeterli 
görünmemektedir. Bu kapsamda yapılan bir araştırmaya göre aile şirketi sahiplerinin %85’i aşağıdaki 
sorunları dile getirmektedir (Sönmez, 2011: 160):  

• Kurumsallaş(a)mama, 

• İşin çekirdeğinden gelme; eski alışkanlıkları sürdürme, 

• Güç ve otorite kavgası, 

• Türk toplumunun lider bağımlılığı. 

Sönmez (2011: 160) işletmeler için en önemli sorunların; pazar koşulları, rekabet ve hükümet politikaları ile 
yasal düzenlemelerle ilgili uygulamalardan kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. Öte yandan aile 
işletmelerinin sorunlarını işleyen araştırmalar incelendiğinde kurumsallaşamama konusu başta olmak üzere; 
yetki devri, liderlik, strateji, finansal problemler, profesyonel yönetim, kuşak çatışması, sürdürülebilirlik, 
markalaşma ve örgütsel bağlılık gibi başlıklar ön plana çıkmakta ve söz konusu sorunların çözümü dile 
getirilen başlıklar üzerinden analiz edilmektedir (Arıcıoğlu vd., 2017: 65-66; Karakaş, vd., 2016: 10-12; 
Yazgan, 2010: 83-86; Kobal ve Yıldırım, 2016: 117-118). Ayrıca e-ticarete uyum sağlayamamak, pazarlama 
faaliyetlerini dönüştürememek; pazarlama miyopluğu yaşamak, geleneksel yönetim kültürlerinden 
uzaklaşamamak ve aile anayasalarından kaynaklı problemler aile işletmelerinin kendilerini yenilemesini 
engelleyebilmektedir (Yıldırım, 2011: 199 & Demir ve Sezgin, 2014: 724). 

Aile İşletmesi Kavramı ve Özellikleri  

Özkul (2016: 9), aile şirketi olma koşullarının ortaklık ya da yönetimde yer alan bireylerin kim olduğuna 
göre belirlendiğini ifade etmektedir. Alayoğlu’na göre akrabalık bağı olan bireylerin mal ya da hizmet 
üretmek için bir araya gelerek kurdukları kar amaçlı sosyal örgütlere “aile işletmesi” denilebilir. 
Günümüzde aile işletmesi kavramı, yaygın olarak bu şekilde tanımlanmasına rağmen, kapsam ve sınırları, 
kendine has özellikleri dikkate alınarak, farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde de tanımlanmaktadır 
(Alayoğlu, 2003: 42).  Erdoğmuş (2007: 13) aile işletmelerinin temelde aile ve işletmeden oluşan iki öğeli bir 
sistem olduğunu ve aile üyelerinin hem aile sisteminin hem de işletme sisteminin bir parçası olduğunu ifade 
etmektedir. Buna karşılık Sönmez (2011: 147), aile ve işletme sistemlerinin yanında bir diğer önemli faktörün 
sahiplik olduğunu ifade ederek, böyle işletmelerde aile, işletme ve mülkiyet olarak tanımlanan üç sistemin 
etkileşim halinde olduğunu belirtmektedir. Zimmerer ve Scarborough (1996) ise aile işletmesi kavramını; 
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“Aileden en az iki veya daha çok kişinin işletmenin finansal yapısını kontrol etme gücüne sahip olduğu 
işletme yapısı” olarak tanımlamaktadır. Aile işletmeleri çoğunlukla küçük ölçekli olup, basit örgüt yapısına 
sahiptir. Yine bu işletmelerde çoğunlukla tek ürün ya da tek pazara odaklanma eğilimine rastlanır. Ayrıca 
bu tür aile işletmeleri, diğer işletmelere kıyasla daha az değişime açıktır ve daha düşük oranda risk 
odaklıdır. Dolayısıyla aile işletmelerinde yabancı sermaye ve dışarıdan ortak kabul etme gibi dış kaynak 
kullanımı, ailenin işletme üzerindeki kontrolünü kaybettirebileceği endişesiyle pek kabul edilmemektedir 
(Seymen ve Diğ., 2004: 606). Aile şirketlerini diğer işletme türlerinden ayıran ve sadece aile işletmelerine 
özgü olarak nitelendirebilecek birtakım özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Karpuzoğlu, 2001: 20-21; Sönmez, 2011:149): 

• Genellikle aileden en az iki nesil işletme yönetimi ile ilgilenmektedir. 

• İşletme politikası ile aile çıkarları genel olarak birbiriyle uyumludur.  

• Aile bağları yönetici konumundaki kişilerin belirlenmesinde önemli rol oynayabilir. 

• Şirket sahibinin aile içinde sevdiği ve güven duyduğu kişiler, işletme içinde de girişimciye   yakın olurlar. 

• Yöneticilerin çocukları da çoğunlukla yönetimde görev alırlar. 

Genel olarak, aile işletmelerinde, aile üyesi olmak profesyonellikten önce gelir ve üst düzey yönetime 
aileden olmayan birinin getirilmesi hoş karşılanmaz. Bu nedenle, insan kaynakları departmanında personel 
işe alım ve terfilerinde aile üyelerine öncelik verilmektedir (İyiişleroğlu, 2006: 7; Kobal ve Yıldırım, 2016: 99). 

Aile işletmeleri genellikle küçük ölçekli olsa da birçok sayıda çok uluslu dev işletmenin aslında aile işletmesi 
olduğu görülebilir. ABD’de Mars, Ford, Este Lauder, Levi Strauss; İsveç’te Tetra Laval, Hermes ve H&M; 
Fransa’da Michelin, Bic, L’Oreal; Kanada’da Seagram ve Bata gibi birçok işletme bu tür işletmelere örnek 
olarak verilebilir. Ülkemizde ise Koç, Sabancı, Ülker, Yeni Karamürsel, Doğuş, Komili ve Eczacıbaşı gibi 
firmalar büyük aile işletmeleri örnekleri arasında yer almaktadır (Yalçın ve Günel, 2004: 75). 

Marka Kavramı ve Önemi 

16. yüzyıla kadar üretilen ürünü kimin ürettiğini bilmek veya üreticiler açısından ürettikleri ürünün 
kendilerine ait olduğunu ispatlayıcı simgeler kullanmak yeterliyken, 17. ve 18. yüzyıllarda üretim yapan 
kesimin artması ve ikame ürünlerin çoğalması gibi nedenlerden dolayı işletmeler ürünlerini farklı bir boyuta 
taşıyan farklılaştırma yani diğer ürünlerden ayırt edici özelliklerin ön plana çıkarılması aşamasına 
geçmişlerdir (Çorukoğlu, 2006: 52; Atılgan, 2011: 47). Bu aşamadan sonra eski Norveç’çedeki ‘brandr’ 
kelimesinden gelen ve yakmak anlamında olan marka kavramı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 
Marka, önceleri çiftçilerin hayvanlarını damgalamak için daha sonraları ise ticari alıcıların gelişimiyle 
birlikte bir çiftliğin sahip olduğu hayvan ile diğer çiftlikler arasında bir ayrım aracı olarak kullanılmıştır 
(Clifton ve Simmon, 2003: 10; Yağmur ve Kolukısa, 2016: 81). Marka kelimesi dilimize İtalyanca “marca” 
kelimesinden geçmiştir ve Türk Dil Kurumu tarafından da Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına benzer 
bir şekilde “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya 
işaret” olarak tanımlamıştır (Özbaysal ve Onay, 2018: 182).  Aaker (1996) markayı, tek bir satıcı veya bir grup 
mal ya da hizmet satıcısının rakiplerine karşı kendi mal veya hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan isim 
veya sembol (logo ya da ambalaj dizaynı gibi) şeklinde tanımlamaktadır (Kayaman ve Araslı, 2007: 96). 

Günümüzde benimsenen ürünlerin markalanması ve marka adının kullanılması ise 19. yüzyılın sonlarına 
rastlandığı düşünülmektedir. Bunda sanayi devriminin etkileri olduğu gözlemlenmekle birlikte rekabetin 
doğuşu ve bundan kaynaklı pazarlama tekniklerinin öneminin ortaya çıkması, markanın en büyük avantajı 
olan farklılık yaratma ve tanıtımın gereksiniminin etkili olduğu düşünülebilmektedir. Buna ek olarak; 
kurumsallaşma bir işletmenin kişilere bağlı olmadan varlığını devam ettirmesini amaçlarken, markalaşma 
ürün ve/veya hizmetin tüketici tarafından her bakımdan tercih sebebi olmasını amaçlamaktadır. Ancak her 
iki unsurun da ortak bir noktası işletmenin varlığını güçlü bir şekilde devam ettirebilmesini destekliyor 
olmalarıdır (Atılgan, 2011: 47). Öte yandan şirketlerin iş çevreleri tarafından kabulü ve başarılı olma durumu 
zaman ve maddi imkân gerektiren faktörlerdir. Aile şirketleri, ailenin tanınmış unvanını kullanarak bu 
durumu avantaj olarak değerlendirmektedir. Tanınmış aile unvanı işletmeye kredi sağlama, girdi temini ve 
pazarlama faaliyetleri gibi birçok sorunu çözmek hususunda üstünlük sağlamaktadır (Gür, 2012: 23).  
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Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, aile işletmelerinin yaşadığı pazarlama ve markalaşma sorunlarına dikkat çekmek ve bu 
sorunlara yönelik güncel durum tespiti yaparak, markalaşmanın Bilecik ilinin Bozüyük ilçesindeki aile 
işletmelerince ne ölçüde benimsendiği, söz konusu işletmelerin pazarlama sorunlarının neler olduğunun 
belirlenmesidir. Araştırmada, farklı sektörlerden alanında lider işletmelerle görüşülerek, işletmelerin 
pazarlama ve markalaşma temalarındaki ortak problemlerinin neler olduğunun belirlenmesi ile bu 
kavramlara verdikleri önemin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için literatürde yer 
alan ve Tablo 1.’de verilen benzer çalışmalardan yararlanılmış ve araştırma soruları ile yöntemi 
belirlenmiştir.  

Tablo 1. Önceki Araştırmalar 

Yazarlar Başlık Yöntem Bulgular 

Emin Emirza (2010) Endüstriyel İşletmelerde 
Markalaşma Düzeyinin 
Ölçülmesine Yönelik Bir Alan 
Araştırması 

Nicel, tesadüfi 
olmayan kartopu 
örnekleme 

İşletme boyutlarına ve üretilen ürün 
türüne göre marka ilgi düzeyi 
değişmektedir.   

Seda Yıldırım 
(2011) 

Kurumsallaşamayan Aile 
Şirketlerinde Pazarlama 
Sorunları Üzerine Nitel Bir 
Çalışma 

Nitel yöntem, 
amaçlı örnekleme  
3 aile işletmesi 

Aile İşletmelerinin pazarlama 
faaliyetlerinde yaşadığı sorunlar 
ortaya konulmuştur. Yeterince 
kurumsallaşma olmadığı için, orta 
ve uzun vadede plansızlık ve e-
ticaretten işletmelerin yeterince 
yararlanmadığı görülmüştür. 

Seçkin Çeliktel 
(2008) 

Markalaşma Süreci ve 
Stratejilerinin Belirlenmesi 

Uzmanlık tezi, 
kavramsal çalışma 

Markalaşma kavramı, süreci ve 
stratejileri ile ilgili kavramlar geniş 
bir şekilde açıklanmaktadır. 

 
Aylin Atılgan 
(2011) 

Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma ve Markalaşma 
Türkiye’de İleri Gelen Aile 
Şirketlerinin Kurumsallaşma Ve 
Markalaşma Örnekleri İle Türk 
Hazır Giyim Sektöründe Bir 
Uygulama 

Yüksek lisans tezi 
keşifsel araştırma 
modeli,  
ikincil veri 
 

Özellikle aile şirketlerinde 
yönetimsel ve sistematik yapıdaki 
boşluklar ortaya konulmaktadır. 

Fatih F. Çetinkaya 
Emine Şener 
Fatma Korkmaz 
(2017) 

Aile İşletmeleri ve Kayırmacılık: 
Nitel Bir Araştırma 

Nitel araştırma 
fenomenolojik 
desen 
5 aile işletmesi 

Aile işletmelerinin yönetsel, 
kurumsal ve diğer konulardaki 
problemleri ile kayırmacılık konusu 
incelenmiştir. 

Yöntem   

Nitel araştırmalarda, bazı uzmanlar teoriyi bir araştırmanın yürütülmesinde kullanılan metodolojilerle ve 
bunların altında yatan epistemolojilerle eşitlemektedir. Denzin ve Lincoln'e  göre paradigmalar teoriye eşittir 
ve araştırmacıyı yönlendiren araştırmacının “epistemolojik, ontolojik ve metodolojik öncüllerini” taşır. 
Aslında araştırmacı “dünyaya bir dizi fikirle, belirli yöntemlerle incelediği, bir dizi soru (epistemoloji) 
belirleyen bir çerçeve (teori, ontoloji)” ile yaklaşır. Bu tartışma, teoriler ve metodolojiler arasında açık bir 
bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Denzin ve Lincon (2005), nitel araştırmanın, gözlemciyi dünyaya 
konumlandıran yerleşik bir etkinlik olduğunu ve dünyayı görünür kılan bir dizi yorumlayıcı, maddi 
uygulamalardan oluştuğunu ifade etmektedir. Bu uygulamalar, Dünyayı alan notları, röportajlar, 
konuşmalar, fotoğraflar, kayıtlar ve notlar gibi bir dizi temsile dönüştürürler. Bu seviyede nitel araştırma, 
dünyaya yorumlayıcı, doğalcı bir yaklaşımı içerir (Tavallaei ve Talib, 2010: 571). Benzer şekilde, Yıldırım ve 
Şimşek (2003) nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamaktadır. Başka bir deyişle, kuram oluşturmayı temel alan 
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bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir 
yaklaşım olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2003: 19). Nitel araştırma, bireylerin 
yaşamlarındaki rutin ve problematik anları ve anlamları tanımlayan çalışmaların yanı sıra, kişisel deneyim, 
içebakış, yaşam öyküsü, görüşme, gözlemsel, tarihsel ve görsel metinler içermektedir. Nitel araştırmalarda 
yaygın kullanıma sahip teknikler, katılımlı gözlem ve görüşmedir (Kuş, 2003: 77). Yin (2008) ise diğer nitel 
araştırma tasarımlarından farklı olarak, vaka çalışması araştırmasının araştırmanın başında teorik bakış 
açısının belirlenmesi gerektiğini, çünkü araştırma sorularını, analizini ve bulguların yorumlanmasını 
etkilediğini ve “tamamlanmış (örnek olay incelemesi) araştırma tasarımının, mevcut bilgi tabanından elde 
edilen çalışmanın teorisini içerdiğini savunur (Yin, 2008: 28).  Bir diğer nitel araştırma deseni ise fenomolijik 
(olgubilim) desenidir. Annels (2006) bu yöntemle, yaygın uygulamaları ortaya çıkarmanın, katılımcılar 
tarafından oluşturulan anlamları tanımlamanın ve açıklamanın amaçlanabileceğini belirtir. Creswell (2013)’e 
göre bu yöntemle “ Bu olguya ilişkin algı/deneyimler nelerdir? Ve bu olguya ilişkin deneyimlerin meydana 
geldiği ortam ve koşullar nelerdir?” şeklindeki iki soruya yanıt aranabilir (Ersoy, 2014: 50). 

Bu çalışmada da araştırma sorularının kapsamlı doğası gereği keşfedici ve betimsel bir yöntem 
benimsenerek, insanların “yaşanmış tecrübelerini” araştırmak ve doğal olarak meydana gelen olayların 
doğal ortamlarına odaklanmak için nitel paradigma desenlerinden, fenomenolojik desenin kullanılması 
uygun görülmüştür. Araştırma kapsamında veriler görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin 
analizinde içerik analizinden yararlanılmış ve alt temalar belirlenmiştir. Araştırma süreci Şekil 1.’de 
görülmektedir.  

 

    

                 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Süreci 

Şekil 1. Araştırma Süreci 

Örneklem Seçimi  

Çalışmanın yapıldığı, Bozüyük Sanayi ve Ticaret Odası’nda toplamda 9 farklı sektörden oluşan meslek 
komiteleri bulunmaktadır. Birinci komite gıda sektöründen oluşmakta ve toplamda 133 üye işletme 
bulunmaktadır. 2. komite tekstil gurubundan oluşmakta ve toplamda 55 üye işletme bulunmaktadır. 3. 
komite nakliye ve lojistikten oluşmakta ve 52 üye işletme bulunmaktadır. İnşaat ve yapı gereçlerinin 
oluşturduğu 4. komitede 37 işletme yer almaktadır. 5. komitede otel, restoran ve lokanta gibi hizmet 
sektöründe faaliyette olan 100 üye işletme bulunmaktadır. 6. komitede inşaat ve taahhüt sektöründe yer alan 
148 üye işletme bulunmaktadır. 7. komite, imalat sanayinde faaliyette bulunan 110 üye işyerinden 
oluşmaktadır. 8. komitede mobilya ve ev eşyası sektöründe faaliyette bulunan 95 üye iş yeri bulunmaktadır. 
9. komitede ise otomotiv, yedek parça ve akaryakıt sektöründe yer alan 58 üye işletmeden oluşmaktadır. 
Ancak komitelerdeki üye işletmelerinin kaç tanesinin aile işletmesi olduğu tam olarak bilinmemektedir. 
Eisenhardt (1989), bu tür çalışmalarda 4-12 vaka kullanmanın en iyisi olduğunu öne sürmektedir, çünkü bu 
aralıktaki vakalar araştırmalarda analizler yapılırken gereğinden fazla yük yaratmaksızın yeterli veriye 
ulaşmayı temin etmektedir. Nitel araştırma, araştırma sorularını ele almak için spesifik vakaların seçilmesine 
de izin vermektedir. (Freeman ve Çavuşgil, 2007: 10). Bu yüzden çalışmadaki örneklem oluşturulurken 9 
ayrı sektörden Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olan 9 aile işletmesi sahibi katılımcı olarak 
belirlenmiş ve araştırmanın örneklem büyüklüğünü ve niteliğini oluşturmuştur.  Bu işletmelerin bir diğer 
ortak özelliği ise kendi sektörlerinde lider olmaları ve işletme sahiplerinin de Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda meclis üyesi olmasıdır.  

 

 

Desen: Fenemolojik 
Amaç: Pazarlama ve 
markalaşma sorunlarını 
belirlemek 

Desen ve Amaç   
Örneklem ve Katılımcılar Verilerin Toplanması 

ve Analizi 
Amaçlı örnekleme  
*Aile İşletmesi 
*İşletme Sahibi 
*Meclis Üyesi 
*Sektöründe Öncü 9 
katılımcı 

*Derinlemesine Görüşme 
*Açık Uçlu Sorular 
*Ses Kaydı  
*İçerik Analizi 



İ. Alkara – A. Arıcı 11/3 (2019) 1313-1331 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1318 

Saha Çalışması ve Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile katılımcı işletmeler tespit edilmiş 
kendileriyle iletişime geçilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sorulan soruların 
hazırlanmasında; Emirza (2010) ile Çeliktel (2008)’ in çalışmalarından yararlanılmış ve pazarlama ile ilgili 4 
ve markalaşma ile ilgili 8 soruyu içeren toplamda 12 adet soru hazırlanmıştır. Aile işletmesi sahipleri ile yüz 
yüze yapılan ve ortalama birer saat süren görüşmelerle veriler elde edilmiştir. Bu işletmeler Tablo 2’de 
görülmektedir. Her işletme için yapılan görüşmeler bulgular başlığı altında verilmiş ve görüşmelerin 
değerlendirilmesi sonuç bölümünde özetlenmiştir.  

Tablo 2. Katılımcı Listesi 

Katılımcı Listesi Kategori Kodlama 

Tekeli Perakende, Toptancı K1 

Bozalan Gıda K2 

Yetimler Taşmacılık, Lojistik K3 

Bakıcı Yapı Malzemeleri, İnşaat K4 

Karaçalı Otelcilik, Turizm K5 

Alve İnşaat K6 

Şeker  Petrol Ofisi K7 

Tunç Giyim K8 

Köftecioğlu Mağazacılık, Giyim K9 

Tablo 2’de yer alan her bir işletme ile yaklaşık 1 saat olmak üzere görüşülmüş ve önceden hazırlanan sorular 
sorulmuştur. Tablo 3’de ise görüşme takvimi ve görüşülen kişilerin statüsü yer almaktadır. Görüşülen 
yetkililerin ortak özellikleri işletmede hem ortak hem de yönetici işveren pozisyonunda olmalarıdır. Buna ek 
olarak Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi konumları da bulunmaktadır.  

Tablo 3. Görüşme Takvimi ve Görüşülen Yöneticiler 

KURUM Görüşülen Kişi Statüsü 
Sahipik/Yönetici/Ortak 

      TARİH (2017) 

Tekeli Gıda Ltd. Şti İşletme Sahibi 3 Şubat Cuma 14:00 

Bozalan Tavukçuluk Ltd. Şti İşletme Sahibi 4 Şubat Cumartesi 12:00 

Yetimler Taşımacılık  İşletme Sahibi 6 Şubat Pazartesi 11:30 

Bakıcılar İnşaat Ltd. Şti. İşletme Sahibi 6 Şubat Pazartesi Saat: 15:30  

Karaçalı Otelcilik İşletme Sahibi 7 Şubat Salı 11:30 

Al Ve İnşaat İşletme Sahibi 8 Şubat Çarşamba 11:30 

Köftecioğlu Mobilya A.Ş. İşletme Sahibi 9 Şubat Perşembe 16:00 

Şeker Petrol A. Ş.  İşletme Sahibi 9 Şubat Perşembe 11:30   

Tunç Giyim İşletme Sahibi 13 Şubat Pazartesi 16:00 
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Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda veriler analiz edilirken kullanılan modellerden biri Walcott (1993) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu modelde veri analizi sürecinde, üç farklı yöntemin izlenebileceği belirtilmektedir. Bu 
yöntemlerden ilki, katılmcılardan toplanan verilerin araştırma raporuna olduğu gibi yansıtılmasıdır. Başka 
bir ifadeyle, bu yöntemde araştırmacı görüşme kayıtlarını, alan notlarını ve metinler üzerinde yapmış 
olduğu çalışmalar sonunda elde etmiş olduğu tüm verileri rapora blok şeklinde aktarabilir. İkinci veri analiz 
yöntemi ise ağırlıklı olarak birinci yöntem üzerine kurulur. Bu aşamada veriler dikkatli ve sistemli bir 
şekilde analiz edilir. Böylece veriler içerisinde yer alan anahtar faktörler ortaya çıkartılarak, veriler 
arasındaki ilişki yapıları tanımlanmaya çalışılır. Üçüncü veri analizi yöntemi ise birinci ve ikinci yönteme 
bağlı olarak mevcut verilerin yorumlanması sürecini kapsar. Bu yöntem de ise incelenen konuyla ilgili 
olarak araştırmacı öznel yorumlarını analizlere ekleyebilir. Yukarıda ifade edildiği üzere; Walcott (1993), 
veri analiz yöntemlerini betimleme, analiz ve yorumlama olmak üzere üçlü bir kategorilendirme içerisinde 
ele almaktadır. Bununla birlikte; bu üç yöntem arasında kesin sınırlar olmadığını ve bu üç analiz yönteminin 
de birbirini mutlak anlamda takip etmesinin zorunlu olmadığını ifade etmektedir  (akt. Özdemir, 2010: 331). 
Fenomenolojik araştırmalarda veri analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yönelik olduğu için bu 
amaca ulaşmada içerik analizi yapılarak verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların 
ortaya çıkarılması amaçlanır. Sonuçlar betimsel bir anlatımla sunularak, ortaya çıkan temalar ve örüntüler 
çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanarak yorumlanmaya çalışılır. Bu süreçte ise analiz dört aşamadan 
oluşur. Bunlar: Tanımlama, belirleme, ilişkilerin tanımlanması ve özlerin kavramsallaştırılmasıdır (Göçer, 
2013: 31).  

Araştırmada görüşme sorularıyla elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İnceleme sırasında 
yorumlama ve çıkarımlarda bulunma yolları ile derinlemesine analiz yapılmaya çalışılmıştır.  İki kişiden 
oluşan araştırma ekibi tüm görüşmelerde hazır bulunmuş ve ses kaydı ve notlar almak suretiyle topladıkları 
verileri önce kağıda daha sonra da bilgisayara aktarmışlar ve gereksiz görülen kısımları çıkartmışlardır. 
Daha sonra elde edilen temalar ve ortak sorunlar “Araştırma Bulguları” başlığı altında verilmiştir.  

Araştırma Bulguları  

Araştırma bulguları 2 ayrı ana tema başlığı altında yorumlanmıştır. Anket formunda belirlenen bu iki ana 
temaya uygun olarak sorular hazırlanarak katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların üzerinde önemle 
durduğu ve tekrarladığı ifadeler alt temalar başlığı altında tabloda gösterilmiştir. Bu temalar Tablo 4’te 
görülmektedir. Görüşme sorularının bittiği her bir ana temanın altında ise Tablo 5 ve Tablo 6’da 
katılımcıların ortak ifadeleri özetlenmiştir. 

Tablo 4. Ana ve Alt Temalar 

Ana temalar Alt Temalar 

Pazarlama sorunları ve 
ifadeleri 

Satabilmek, tedarik zinciri, perakende, fiyatlandırma, reklam aldatmacası, 
çantacı/plasiyer, sermaye, taahhüt, küçük pazar, büyük rakipler, bankalarla 
anlaşmalar, Türkiye gündemi, ekonomik daralma, kur 

Markalaşma sorunları 
ve ifadeleri 

Maliyet, imaj, soy isim, lakap, unvan, logo, amblem, yazı karakteri, güven, 
itibar, tanınırlık, profesyonelleşme, gizli sosyal sorumluluk, taahhüt, algı 

Diğer Alım gücü, Türkiye şartları, yerel ekonomi, yeni nesil, nesil farkı, Suriye krizi 

“Pazarlama Teması” İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar 

1. Ürünlerinizin geliştirilmesinde ve üretilmesinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?  

Tekeli (Perakende, Toptancı): “İşletmemim genel yapısı al-sat, üreten bir firma değil, üretilenleri satıyoruz. 

Dolayısıyla bunun üzerinden bayilik payları ve karlarıyla ticaret yapan bir firmayız. Müşterinin; üreticinin temel 

sorunu pazarda ürününün tanıtmak ve rakibiyle yarışmak. Ben onların ortağı olmadığım için onların çabasında benim 
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payım çok yok, dolayısıyla performansımı ona harcamam. Ürünün ikamesi, muadili varsa da müşteri ne istiyorsa onu 

bulundurman lazım.” 

Bozalan (Gıda): “Üretimdeki zorluklarımız konusuyla ilgili olarak; biz üretimde yeterince uzmanlaştığımız için çok 

büyük bir zorluk yaşamıyoruz.  Tedarik ettiğimiz ürünler var ve bu ürünleri de burada hazırlayarak, paketliyoruz ve 

%90’ını yurtdışına ihraç ediyoruz. Bu mal temininde bazı sıkıntılarımız oluyor. İstediğimiz kalitede ürün bulmakta 

sıkıntı çekebiliyoruz.”  

Yetimler (Taşmacılık, Lojistik): “Yurtdışında şu an çok sorun yaşamıyoruz ama yurtiçindeki sorunlarımız mesela 

motorinin pahalı oluşu. Yani bizim biliyorsunuz girdi maliyetlerimiz motorin. Dolayısıyla geçen seneyle bu senenin 

arasında büyük %35 gibi bir fark var.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Temel pazarlama sorunu olarak; bizim gibi lokal, küçük ölçekteki işletmelerin 

karşısındaki büyük rakipler. Fabrikalarla gidip konuşuyoruz; diyoruz ki “bizim yapı marketlerde bu ürün bu paraya 

satılıyor, benimle aynı paraya mı veriyorsun bunu?”; çıkartıyor faturayı, aynı paraya alıyorlar bizim bayilik 

sistemimizle alışı aynı. Bu adam benimle aynı paraya satıyor, “nasıl dokuz-on taksit yapabiliyor?” diye sorun; adamın 

bankası var, senin bankan yok, fark burada. Bizim gibi ufak satıcıların en büyük sorunu o. Buna çözüm noktasında 

hiçbir şey yapılamaz. Koçtaş örneğin, adamın bankası Yapı Kredi, adam bankasıyla dokuz taksit yapabiliyor.”  

Alve (İnşaat): “Bizim sektörle ilgili, Türkiye’de ticaretin t’si ile uğraşan herkesin aslında sıkıntısı “haksız rekabet”. 

Örneğin fiyatlandırma yapıyoruz, işi alıyoruz. B firması da fiyatlandırma yapıyor. Biz 10 numara iş yapıyoruz, öbürü 

tamamen eksik bir şekilde işi teslim ediyor. Bir sonraki işte yine eşit şartlarda yarışıyoruz. Sana artı ya da eksi 

verilmiyor; bir puanlama sistemi yok. Yaptığımız iyi iş bize rekabet üstünlüğünü hissettirmiyor. Hissettirmeyince de 

maalesef kalite düşüyor.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Biz daha çok hizmet sektöründeyiz, köklü bir firmayız ve potansiyel bir müşterimiz var. 

Akaryakıt için konuşursak dağıtım konusunda insanlar kendileri gelip aldıkları için zaten bir sıkıntı olmuyor. Biz belli 

markaların temsilciliklerini yapıyoruz ve onların kararlarını uyguluyoruz.” 

Tunç (Giyim): “Biz üretim yapmıyoruz. Şu anda tamamen hazır olarak alıp satıyoruz. Sektörümüz çok gelişen bir 

sektör değil. Şu anlamda değil; artık rakiplerimiz kendi esnafımız değil, günümüzde AVM’ler oldu.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Biz üretim yapmıyoruz. Hazır mobilya alıp satıyoruz. İmalatçılardan 

ürünleri topluyoruz. Biz burada kurulumu ve montajı yapıp, satıyoruz. Kurumsal bir firmaya müşteri olarak 

gittiğinizde, içeri girdiğinizde ürünlerin fiyatlarına bakıyorsunuz. Fiyatlar ödeme koşullarıyla beraber ürünlerin 

üzerinde yazıyor. Ama bizim gibi kurumsal olmayan firmalarda fiyat üzerinde yazsa da, fiyat da esnemediğin zaman 

müşteriye mal satmakta sıkıntı yaşıyorsun.” 

2. Pazarlama iletişimini yöneten profesyonel bir biriminiz var mı? Varsa işleyişi nasıl sağlanıyor? Yoksa 
kararları kim alıyor? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Bizim dilimizde; işimizde onun adı “çantacı” ya da “plasiyer”. O da sorun olmaya 

başlayan bir sektör. Bizim satmak için aldığımız ürünü pazarda müşterime iletecek kişi, “ne istiyorsun?” diye soracak 

kişi o. Farklı kanallardan (sanal ortam, SMS vs.) müşterinin taleplerini toplayacak kişi o. Çantacı dediğimiz 

çalışanlarımız var, bizde 3 tane var. Diğerleri zaten kendileri profesyonelce yönetiyorlar. Biz verimliliği ön planda 

tutup, nasıl daha az maliyetle daha çok kar ederiz ona bakmaya çalışıyoruz ama kararları veren de benim.” 

Bozalan (Gıda): “Evet var. Ortağımızın oğlu İngilizce biliyor. Muhasebe departmanında çalışan elemanımızda 

İngilizce biliyor. Yurtdışı ile görüşmelerde dil sorunu yaşanmıyor.” 

Yetimler (Taşmacılık, Lojistik): “Yok almıyorum kendim uğraşıyorum bunlarla. -Kararları tamamen siz 

alıyorsunuz yani pazarlama noktasında- aynen doğru.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Hayır yok. Kararları kendimiz veriyoruz.”  

Alve (İnşaat): “Büyük ve kurumsal markalar maliyet reçetelerini döviz bazlı yaptığı için fiyatlar sürekli artıyor. 

Yapıya değil toprağa yapılan yatırım kazandırıyor. Toprak çok değerlendi. Bizim sektörde sahada başarılı değilsen 

yoksun.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Kendi içimizde çok da profesyonel olmayan bir şekilde yapıyoruz. Ben daha çok idari yapıyla 

ilgileniyorum. Ama kararlar alınırken çoğu önemli kararlar istişare edilerek alınıyor.” 
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Tunç (Giyim): “Pazarlama iletişimini yönetmede özel bir birimimiz yok. Babamızdan gördüğümüz ve diğer 

gözlemlerimizle yapıyoruz.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Pazarlama iletişimini yöneten profesyonel bir ekibim yok. Kararları ben 

veriyorum.” 

3. İşletmenizde pazarlama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütüldüğü söylenebilir mi? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Şahsa yönelik olduğu için sıkıntı var. Örneğin plasiyerim grip oldu, bir hafta onun 

yerine sevkiyatçıyı gönderdim. Yani plasiyer sipariş alır, sevkiyatçı da onu götürür. Dolayısıyla az buçuk onunla 

ilişkisi olduğu için sevkiyatçı malı da müşteriyi de bilir. Çalışanların özel işleri olduğunda ya da raporlu olduklarında 

aksayabilen bir sistem. Bire bir siparişte böyle ama sanal siparişte aksayan bir şey yok. İşin en kötü tarafı aile 

şirketlerinde en üstteki/tepedeki hep iyi olmak zorunda, hiç yorulmamak zorunda. Yedek plan yok, olmuyor. Tabi plan 

yaptığım zamanlarda oldu, yolculuklara gittik geldik. Ama geldiğimde… Durmadığım bir gün belki üç gün olarak 

dönüyor burada. Dün mesela toplantılarım vardı, Kent Konseyi görevimden dolayı yetkililer geldi. Onlarla 

uğraşırken… Tabi o da ayrıca zevk duyduğum bir iş. Tekrar buna dönmek bana zul geliyor, tekrar adapte olmak yarım 

günümü alıyor. Olmadığım günde birikmiş işi çözmem de iki günü alıyor.” 

Bozalan (Gıda): “Pazarlama faaliyetleri çok düzgün bir şekilde yürütülüyor, herhangi bir aksama yok. Özellikle bu 

konuda çok titiz davranıyorum. Müşteriyi hep memnun etmek ve vazgeçilmez olmak gerekiyor. Bunu da başardığımızı 

düşünüyorum.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Şimdi söyle bir şey var. Önceden böyle devamlı uğraşıyordum şimdi kendi eşimi 

de yetiştirdim ben burada Sevim Hanım’ı. Dolayısıyla benim olmadığım zamanlarda -geçen bir ay yurtdışındaydım- 

Sevim Hanım organize ediyor. Şu an sıkıntı yaşamıyoruz yani. Kendiniz de yurt dışına çıkıyor musunuz? Tabi ki 

dönem dönem çıkıyorum.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Çok eski bir işletmeyiz biz. Fabrikaya fiyatlar gelir, geldikten sonra çalışmış 

olduğumuz bayileri ararız, “fiyatlar bunlar oldu, bu yıl bu şekilde devam edeceğiz” deriz. Yapmış olduğumuz bütün 

pazarlama faaliyeti bu açıkçası. Başka bir faaliyet yapmıyoruz. Örneğin “bir bayi aldık, gidelim onunla ilgili geliştirme 

yapalım, broşür bastıralım vs.” demiyoruz. Burası küçük bir yer olduğu için insanlarla her gün olmasa da 

görüşüyoruz.” 

Alve (İnşaat): “Evet yürütülüyor. Çok fazla değişikliğimiz olmuyor, kuruluştan beri birlikte çalıştığımız arkadaşlar 

var.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Biz genellikle bayilik sistemiyle çalıştığımız için, bizim bağlı bulunduğumuz şirketlerin 

almış olduğu kararlara uygun olarak, kampanyaları uygulama durumumuz var. Turizmde, akaryakıtta ve 

sigortacılıktaki pazarlama stratejilerini onların kampanya kararlarıyla destekliyoruz.” 

Tunç (Giyim): “Çok söylenemez. Yüz yüze satış yapılıyor. Uzun vadeli planlar yok.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Çok düzenli yürüttüğümüzü söyleyemem. Tam bir program içinde değiliz. 

Bazen günlük kararlar alabiliyoruz. Bazen sektördeki arkadaşlarımın fikirlerini de alıyorum. Bazen İstanbul’daki 

mobilya fuarlarına katılıyoruz. Benim de kendime göre bir bütçem var. Örneğin aylık şu kadar ciro yapmalıyım diye 

kafamda planlıyorum.” 

4. Pazarlama kararlarında izlediğiniz belirli bir strateji ve plan var mı? Yatırımcı/paydaş ilişkilerinizde 
nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Paydaş bizim müşterimiz, diğer paydaşımız da tedarikçimiz. Ağabey kardeş ortağız, 

aile şirketi olarak üçüncü nesil. Babam, bizler ve bizim çocuklarımız.” 

Bozalan (Gıda): “Prensibimiz şu; ürünü gönderdiğimiz müşterimize ürünün sürekli ve zamanında ulaşmasını 

sağlamamız lazım. Sürekli olacak ve zamanında ulaşacak. Yani bu konuda dikkat etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da 

maldaki kaliteyi hep aynı şekilde tutmamız gerekiyor. Yumurtanın kalitesi çok önemlidir. Tüketici alırken çok inceliyor. 

Kabuğundan, kirliliğinden, ambalajından, büyüklüğünden, tadından, üretim tarihinden, içinin renginden vb. 

özelliklerinden dolayı ürününüz olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden kalıcı olabilmek için belli kalitede bir ürünü sürekli 

ve zamanında sunabilmeniz lazım.” 
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Yetimler (Taşmacılık, Lojistik): “Yok tamamen doğaçlama oluyor hocam. O gün şartlar ne getirirse ona göre hareket 

ediyorum. Hangi açıdan mesela?... Yani yaşadığınız sıkıntıları çözüm noktasında veya başta ilişkiyi kurarken nasıl bir 

yazılı bir sözleşmeden vs mi?... Tabi ki yazılı bir sözleşmeler yapıyoruz. Genelde problem yaşamıyoruz eğer olacak gibi 

olursa mesela sözleşmeyi karşılıklı fes ediyoruz böyle yani iyi niyet çerçevesinde. Yani ben olmazsa olmaz gibi değil de 

yani karşı tarafında müsaadesini alarak mesela işimize gelmeyen tarafta arkadaş biz bunu denedik ama bu olmuyor 

deyip sözleşmeyi fes edebiliyoruz. Tabi aynı şey karşı taraf içinde geçerli. Yani sektörde bu sorunlar böyle kolayca 

aşılabiliyor.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Bu konuda açıkçası kolaycıyız. Rakiplerimizin durumuna bakıyoruz, onları 

inceliyoruz, ona göre bir strateji belirleyip yürütüyoruz. İnşaat malzemeleri alanında ön plandayız, büyük firmalardan 

birkaç bayiliğimiz var, örneğin kiremit fabrikasının bayisi biziz, eskiden kaynaklı bu; çimentonun ana bayisi biziz, 

birkaç demir satıcısından bir tanesi biziz.”  

Alve (İnşaat): “Şimdi bizim mesela Ocak ayında yaptığımız planlamada en az beş en fazla 7 şantiye kuracağız diye 

hedef koyuyoruz. Bizim kadromuz 5 şantiyeyi rahat kaldıracak bir kadro. 7’yi zorlarız, üstünde ilave ekipman ve 

personele ihtiyaç duyuyoruz. Zaten bölgemizde de ortalama 4 ile 6 arası iş yapabiliyoruz. Hatta geçen sene Kütahya’ya 

açılmak zorunda kaldık.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Türkiye’nin ekonomik yapısı sıkıntılı olduğu için öyle uzun vadeli kararlar alma şansımız 

yok. Ama şirketi büyütmek ve çalışanları motive etmek adına çalıştığımız markaların belirlediği satış kotaları ve 

hedeflerine uygun olarak stratejiler geliştiriyoruz.” 

Tunç (Giyim): “Bizim uzun vadeli olarak izlediğimiz belli bir strateji yok. Bazı ünlü markaların bayiliğini almak 

için onlara müracaat ediyoruz. Biz onların bayiliğini alabilmek için onların belirlemiş olduğu şartları kabul etmek 

zorundayız. Yani biz hiçbir şart sunamıyoruz. Tamamen önceden hazırlanmış şartlardan oluşan bir sözleşmeye bir 

imza atarak, koşulları kabul etmiş oluyoruz.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Belli bir strateji yok. Nakit ihtiyacımıza göre çeşitli kampanyalar yapıyoruz.”  

Tablo 5. İşletmelerin Ortak Pazarlama İfadeleri 

Katılımcı Listesi Kategori Ortak Pazarlama İfadeleri 

Tekeli (K1) Perakende, Toptancı  
Türkiye’deki mevcut sosyo-ekonomik durum ve 
bundan kaynaklı tüketici davranışlarına bağlı 
olarak düşen satış rakamları, artan rekabet, 
finansman için bankalarla yapılan anlaşmalar ve 
bunlara verilen taahhütler işletmelerin pazarlama 
ve satış stratejilerini belirlemesinde önemli rol 
oynamakta ve ortak sorunları arasında yer 
almaktadır.  

Bozalan (K2) Gıda 

Yetimler (K3) Taşmacılık, Lojistik 

Bakıcı (K4) Yapı Malzemeleri, İnşaat 

Karaçalı (K5) Otelcilik, Turizm 

Alve (K6) İnşaat 

Şeker (K7) Petrol Ofisi 

Tunç (K8) Giyim 

Köftecioğlu (K9) Mağazacılık, Giyim 

Katılımcı firmaların pazarlama sorunlarına yönelik ifadeleri incelendiğinde tüketicinin alım gücüne bağlı 
şekilde satış rakamları ve rekabet koşullarının temel sorunlar olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak 
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik konjonktürünün söz konusu sorunların ana nedeni olduğu belirtilmekte ve 
sermaye açığının özel sektöre yönelik etkisinden bahsedilmektedir. Öte yandan banka anlaşmaları, plasiyer 
(çantacılık) uygulamaları, reklam aldatmacası, perakende işleyişi; yoğunluğu, taahhüt üzerine kurulu sektör 
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gerçekliği gibi alt temalar “pazarlama sorunları” ana temasının temel değişkenleri olarak dikkat 
çekmektedir. 

“Markalaşma Teması” İle İlgili Sorulara Verilen Cevaplar 

1. Markalaşma adına stratejik planlamalar yapılıyor mu? Profesyonel destek (marka yöneticisi, ajans 
gibi) veya danışman hizmeti alıyor musunuz? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Yazılı olmasa da planlama yapıyoruz. Profesyonel seviyede almıyoruz, o seviyede 

ben destek verebilirim birilerine. Bir de yeni sistemde akıllı cihazlar, hangi ürünün çok sattığını, istatistiğini falan 

veriyor ya ben onların hepsini elimin tersiyle masanın altına atarım. Öyle bir yapım var. Neden? Bulunmayanı 

satmak, az satılsa bile büyük bir reklam; maliyetsiz bir reklam. Babam rahmetli bakkal dükkanındayken “ya aradım 

aradım da şunu bir yerde bulamadım, Ahmet Ağa da var bilmiyor musunuz?” lafını dedirttirebilmek için uğraşırdı. 

Firmalar bu dedirttirebilmek için milyarlar harcıyorlar reklamlarda. Mesela Bozüyük’te bir marketimiz var; Çetin 

Market, şu saatte tüpüm bitmiş, şu yok bu yok dediğinde, adam öyle bir imaj yapmış ki onda var diyorsun.” 

Bozalan (Gıda): “Bulunduğumuz aşamada böyle bir uygulama yok. Profesyonel bir destek almıyoruz. Bunu kendimiz 

yapıyoruz. İnternet sitemiz var. Şu an yenileme çalışmalarımız sürüyor. Ancak internetten doğrudan satışımız yok.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Bizim için markalaşmak erken, küçük firmalarda markanın çok önemli olduğunu 

düşünmüyorum. Sen işini sağlam yaparsan -taahhütlerini yerine getirirsen- yavaş yavaş markalaşırsın. İleride 

profesyonel destekle markalaşma olabilir tabi ki.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Markalaşma konusunda destek almayı düşünmedim. O kadar büyümek bir 

noktadan sonra yoruyor. İşleri bir yerden sonra büyütmek istemiyorsun. Daha da büyürsen küçük bir hatayı-riski 

örtemezsin, kaldıramazsın, faturasını ödeyemezsin. Şimdi bir hatayı bir şekilde örtüp finanse edebilirsin.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Markalaşma konusunda profesyonel bir destek aldık. Eskişehir’den profesyonel bir 

danışmanlık firmasıyla çalıştık. Bunlar 6-7 yıl kadar önceydi. Yine eskiden Turizm Bakanlığı’nda görev yapmış eski 

Bursa Turizm İl Müdürü Vatan Ercan ile de çalıştık. Kendisi halen bizim turizm danışmanımız. Bize hem turizm 

konusunda hem de yatırım konusunda destek verdi. Aynı zamanda eğitimlerimizi planlıyoruz. Hizmet kalitemizi 

iyileştirmek adına personelimize hizmet içi eğitimler aldırıyoruz. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız başvuru 

neticesinde kendi sektörümüz içinde, Bilecik ilinde faaliyette bulunan işletmeler içinde, hibe almaya hak kazanan 

işletmeler arasında 2 işletmeden biri olduk ve KOSGEB’ ten destek aldık. Çalışanlarımız, proje kapsamında personel 

eğitimleri, yönetici eğitimleri ve İngilizce eğitimleri aldı. Çoğu 5 yıldızlı otelde verilemeyen eğitimler bile proje 

kapsamında personelimize verilmiş oldu.” 

Alve (İnşaat): “Dediğim gibi planlamalar yapıyoruz, destekler alıyoruz.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Bizim çalıştığımız bu akaryakıt sektöründe, kendi adımıza bir marka yaratma durumumuz 

pek mümkün olamaz. Bizim bayiliğini yaptığımız şirketlerin zaten belli marka değerleri var ve biz işlettiğimiz 

istasyonlarda onların tavsiye ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunların sonuçları da şimdiye kadar 

hep olumlu oldu.” 

Tunç (Giyim): “Özel bir danışmanlık hizmeti alınmıyor.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Hayır yapılmıyor, özel bir hizmet almıyoruz.” 

2. Markalaşmanın önemi ve gerekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Marka ve markalaşma 
kavramlarına inanıyor musunuz? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Burada markamız Tekeli, ürün değil. İmaj deriz, marka mı deriz ama kurum adı 

Tekeli. Buna da inanıyorum, olması gerekiyor. İyi veya kötü şekilde anılıyor. Bazı markalar için “bırak onu ya” deniyor 

ama o adamın o haliyle markası var. Bir Ankaralı toptancı geldi mesela. İsmi Rampa. Tavukçu imiş eskiden. Bugünkü 

tavuk rampa fiyatları derken, rampa diye diye adımız rampacı kaldı dedi. Değiştirmeyi düşünüyoruz ama yerine 

koyacak bir şey bulamıyoruz, firmanın adı oldu dedi. O kendini tanıtan bir marka. İsminin güzelliği de önemli.” 

Bozalan (Gıda): “Markalaşma kavramına inanıyorum. Çünkü ben kendimi “Bozalan” diye tanıtıyorum. İsim olarak 

tanıtmıyorum. İsim soy isim olarak insanlar beni tanımayabiliyor ama firma ismiyle tanınıyorum.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Markalaşmak her sektör için önemli.” 
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Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Markalaşma kavramına inanıyoruz tabii, onun için çalışıyoruz.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Marka işletmenin karşıdan çekilmiş bir fotoğrafıdır. O fotoğraf düzgün olursa, güzel 

olursa kişi o fotoğrafa pozitif olarak bakıyor. Markanın da özü güven. Biraz önce de konuştuğumuz gibi. Turist ülkeye 

güveniyorsa gelir, güvenmiyorsa gelmez. O işletme de güvenli bir işletmeyse markaya geliyordur. Kalitesini biliyordur 

ve onu yaşayacaktır. Booking.com’daki müşteri puanımız bu yıl 8.3’ten 8.6’ya yükseldi. Hakkımızdaki yorumları 

okumanızı da öneririm. İki yıldır mükemmellik ödülü de alıyoruz.” 

Alve (İnşaat): “Marka tabi ki çok önemli. Kimliğidir, imajıdır firmanın. Her ne kadar az önce anlattığım konularda 

bir avantaj sağlamasa da işi alım konusunda… Ama satın alma konusunda iki adım öne atıyor seni. Her şeyi kolay 

çözebiliyorsun. Güven ve itibar da bununla birleştiği zaman tabi ki çok önemlidir.” 

Tunç (Giyim): “Markalaşma ve marka değeri kavramları çok önemli.  Türkiye’de tekstil sektörü için konuşursak, 

küresel markaların değerine ulaşmak pek mümkün değil. Kendi adımıza biz “Tunç Giyim” olarak ulusal anlamda 

markalaşamayız. Yerelde zaten belli bir imajımız var.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Bizim sektörde genelde millet birbirinden model çalıyor. Mesela büyük bir 

A markası bir kanepe modeli çıkarınca, B firması onun kolunu, C firması sırtını, D firması ayağını, F firması kumaşını 

kopyalayabiliyor, hepsi bir tarafından bir şeyler alıp kullanabiliyor. Ama aynı modeli çıkartmadan farklı modeller 

çıkartılmış oluyor. Bizim sektörde markalaşmak için ARGE’nin güzel olması lazım. Tasarımcının ufkunun iyi olması, 

yurtdışı fuarlara katılması lazım. Bunların hepsi maliyet artırıcı şeyler.” 

3. Marka olmak adına son yıllarda yaptığınız (iç ve dış pazar) çalışmalar neler? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Yok öyle bir şey. Fuarlara vs katılmıyoruz. Marka olayım diye uğraşmıyoruz, 

istemiyoruz öyle bir şey. Bana şöyle inansınlar, beni çok sevsinler, şöyle ansınlar diye; markama bağlılık taşısınlar falan 

diye değil, sadece taleplerin bir yerden karşılandığı kişi olmak adına ve gönül almak adına bir şeyler yapıyoruz.” 

Bozalan (Gıda): “Aslında özel bir çabaya ihtiyacımız olmuyor. Çünkü biz büyümeyi de çok fazla kontrollü bir şekilde 

yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde kontrolsüz büyüyen batabiliyor. İstikrarsız bir Pazar var. Mevcut 

müşterilerimiz büyüyor biz de büyüyoruz. Hedeflerimiz tutuyor. Markalaşma, büyüme vb., konularda biraz kontrollü 

ve tutucu olmakta fayda görüyorum. Kontrolsüz büyümeler iflasla sonuçlanabiliyor. Markalaşma, büyüme gibi 

konularda çok kontrolsüz olmamak gerekir.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Firma logosunu her arabaya yazıyorsun, yayılmaya başlıyor kendiliğinden.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Açıkçası yok onunla ilgili. Zaten 60-70 senedir bu markaya yatırım 

yapıyorsun. Bu saatten sonra, dürüst olarak, kendi adına bir şey söyletmeyerek zaten o marka oluyor. Saldıracaksan 

büyük pazarlara, “işimi çok büyüteceğim, artık kabıma sığmayacağım vs” dersen o zaman bir strateji oluşturursun, 

yürürsün. Sözünü veriyorsun, insanlar güveniyor, parasını emanet ediyor. Birçok insan inşaat yapmadan önce 

parasını gelir verir, der ki “yazın inşaat yapacağım, malzememi getirirsin”. Onun dediği zaman malzemeyi götürmek 

bile markaya bir yatırırm sonuçta. Biz bu bağlamda devam ediyoruz (Logo var mıydı? Logomuz var).” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Aslında Booking.com’da yer almak bile yapılan faaliyetler arasında gösterilebilir. Tabi 

sadece booking.com değil dijital ortamlardaki bütün online platformlara kayıtlıyız. Trivago, tripadvisor, Hrs, 

otelrunner gibi online sitelerle ve pek çok acenteyle birlikte çalışmaktayız. Eskişehir’e kültür turları için turist gönderen 

acentelere destek oluyoruz. Bölgemizde tanıtım faaliyetlerini sürdürüyoruz ve buradaki ticari firmalarla birebir 

çalışıyoruz. Hepsiyle diyaloglarımız çok iyi durumda. Bu da tabi tanıtım ve pazarlamanın önemini gösteriyor.” 

Tunç (Giyim): “Faturalarımızda ve diğer görsellerimizde kullandığımız logomuzu ben tasarlattım. Standart bir 

yazı karakteri ve büyüklüğü olan ismimizi logoyla birlikte antetli kağıtlarımızda da kullanıyoruz. İlk logomuzu aslında 

rahmetli babamın zamanında yıllar önce bir resim öğretmenime çizdirmek suretiyle yaptırmıştık.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Özel bir çalışma yapmadık.” 

4. Markalaşma yolunda reklam, promosyon, sergi, fuar, sponsorluk, KSS, AR-GE gibi pazarlama 
elemanları nasıl kullanılıyor? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Paylaşmadığım, eğitime destek çıktığım şeyler var. Üniversite talebelerine destek 

veriyorum, bursum var şirket olarak. Bir bankacım bir ben bilirim. Hatta abim bile bilmez, yüzde 50 gönül kısmında 

hepsi, marka amaçlı değil. Verdiğimiz çocukların da çoğunu tanımıyorum. İcra kısmını halktan değil de yaradan da 



İ. Alkara – A. Arıcı 11/3 (2019) 1313-1331 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1325 

beklemek adına yapılan işler bunlar. Büyük markalar, markalaşma genelde dünya insanlarının yöneldiği bir konu. 

Dünya insanına başka türlü kendini tanıtamazsın, marka olmalısın.” 

Bozalan (Gıda): “Zaman zaman reklam veriyoruz. Afişlerimizi kendimiz asıyoruz. Promosyon veriyoruz. Fuarlara 

katılmıyoruz. Esasen bizim mevcut üretim kapasitemizle yeni müşterilere cevap vermemiz çok zor. Örneğin işyeri 

olarak da paketleme tesisimiz yeterli gelmiyor. Sürekli daha büyük yerlere taşınmak zorunda kalıyoruz. Biz sadece 

markamızı koruyabilmenin derdindeyiz. İmajımızı muhafaza etmenin derdindeyiz. Çünkü hali hazırda, dış pazarlarda 

bile talep görüyoruz. Ancak şu an daha fazla büyümeye ve satmaya ihtiyacımız yok.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Araçlara logomuzu bastırıyoruz, kendi ismimizi yazdırıyoruz. Yavaş yavaş 

ilerliyoruz. Ama onun dışında ekstra bir şey yapmıyoruz, daha zaman var diğerleri için.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Oralarda sürekli var olmaya çalışıyoruz. Ulusal değil yerel kapsamda tabii. 

Olmamız gereken yerlerde olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız yardımları reklam aracı olarak kullanmıyoruz; insanların 

bilmesine gerek yok.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “ARGE çalışmaları yapıyoruz. Kendimizi iyileştirme yönünde hep adımlar atmaya 

çalışıyoruz. Tabi bu ekonomik büyümeyle de alakalı. Kazandığımızı biz tekrar tesise yatırıyoruz. Geçtiğimiz yıl havuz 

başının yenilenmesini yaptık. 1000 m2 kapatma yaptık. Şu anda dış cephemizi yeniliyoruz. Yani ARGE çalışmalarını 

devam ettiriyoruz. Sponsorluk ve sosyal sorumluluk konularında elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çok 

da kendimizi o yönden reklam etmek istemiyoruz. Yaptığımız ufak tefek yardımları kendimiz biliyoruz.” 

Alve (İnşaat): “Biz de öyle bir şey zor zaten. Yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kamu ile iş yaptığımız için. 

Öğrencilerle ilgili yakın çevremizde çalışanlarımızla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Kendi içimizde yapıyoruz sosyal şeyleri. 

Zaman zaman kurumsal bir kimliğimiz oluyor. Bir okulun bir ihtiyacı olduğunda bize başvurabiliyor. Örneğin -bunlar 

konuşulmaz ama- Eskişehir’de bir sınıfı donattık, video çekip yollamışlar. Çocuklar teşekkür etmiş. Bu tür şeyleri resmi 

olarak gözükmese de reklam olarak kullanmıyoruz. Ama ikili diyaloglarla zorunlu ya da gönüllü yapmak zorunda 

kalıyoruz. Kurumsal firmalar tabi bunu vitrin haline getirebiliyorlar. İnsani noktada yapmaya çalışıyoruz.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Tabi elimizden geldiğince Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgileniyoruz. Ama bunu 

reklam olarak kullanmıyoruz. Bazı sosyal projelerde yer alıyoruz. Yine ailemizin büyükleri adına yaptırdığımız okullar 

var.” 

Tunç (Giyim): “Tabi reklam veriyoruz ve reklam giderlerimiz oluyor. Kermes vb. organizasyonlara destek oluyoruz. 

Sosyal projelerin içinde böyle olmaya çalışıyoruz. İlçemiz ve ölçeğimiz belli olduğu için büyük anlamda bir şey 

yapmıyoruz. Bazı turnuvalara ve spor organizasyonlarına forma, gömlek vb. verdiğimiz oluyor. Mesela 1996 yılında 

TGRT ulusal yayınında mağazamızın reklamını yaptırtmıştık. Tabi o zaman AVM’ler yoktu ve o zamanki 

kazançlarımız şu ana göre çok daha ciddi bir şekilde fazlaydı.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Küçük yerlerde insanın isminin ön plana çıkması kişiye mutluluk verir. 

Ben reklama önem veriyorum. Benim her ay 4-5 ayrı platformda reklamım yayınlanıyor. Yine Türkiye içindeki imalatçı 

fuarlarına da katılıyorum.” 

5. Markalaşmak adına yeni mecraları ve stratejileri (İnternet, sosyal medya, mobil gibi) nasıl 
kullanıyorsunuz? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Yok kullanmıyoruz. Facebook kullanıyorum ama bireysel amaçlı. Hatta o tür 

kullanmak isteyenlere de “ya arkadaş beni bu şekilde reklam için kullanma” diyorum. Şimdi reklam işin içine girdiği 

zaman muhakkak “kandırma” vardır. Reklamın temel amacı kandırmak değil ama -ikamesi olan- rakipten öne geçme 

arzusu var. Dolandırmak anlamında değil bu ama bana göre işin bir tarafı da dolandırmaktır. Reklamın temel kaidesi A 

markası yerine B markasını lanse edip, çok iyiymiş dedirttirebilmek. Bir de teknolojiyi işinin amacına göre kullanıp 

bağımlılık yapmamak lazım. Siyaset yapmak, ötekini kötülemek gibi şeyler için kullanıyorsan kıymeti yok.” 

Bozalan (Gıda): “Sosyal medyayı kendimiz kullanmaya çalışıyoruz. Bazen ürünlerimiz içine (satış esnasında 

tüketicilerin görebileceği şekilde) kendi duygularımızı içeren ifadelerin yer aldığı bazı notlar koyuyoruz. Türkiye’de kuş 

gribi olduğunda satışlar birden düşmüştü. Ben o zamanlar tedbir olarak her hafta 1 veteriner hekimi alarak çiftliğimize 

götürüyordum. Onun verdiği “ ürünlerin sağlıklı olması ile ilgili uygunluk” raporuyla Tarım Bakanlığı’ndan da 

“uygundur”, “sağlıklıdır” raporu alarak, bu raporu çoğaltarak tüm ürünlerin yanına ekliyordum. Yaptığımız bu 

davranışla kuş gribinden sonra imajımız olumlu yönde gelişti.” 
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Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Yeni yeni başladık, kurulum aşamasındayız. Web sitesi kurmak istiyoruz, sosyal 

medyaya daha sıra gelmediğinden, yoğun süreçten henüz sıra gelmedi. Web sitesi konusunda da hizmet alıyoruz.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “İnternet sitemiz var tabii ki, sosyal medyayı da takip etmek için kullanıyoruz. 

Bakıcı ismiyle kurumsal sosyal medya hesabımız yok. Biz inşaat malzemeleri işinde daha çok müteahhitlerle, satıcılarla 

çalıştığımız için bizde ona gerek yok; aracılarla çalışıyoruz, bir tek markette son tüketiciyle.. Biz hem toptancıyız ve bi 

de perakendede de baya kısmını satıyoruz malın.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Bu kanalları güncel bir şekilde kullanıyoruz. Müşteriler buralardan rezervasyonlarını 

da yaptırabiliyorlar. Web sitemizde her iki otelimiz için iki ayrı link ve giriş var. Google’a girip Bilecik ili tesislerini 

sorgulattığınızda hemen ilk sıralarda tesislerimize ulaşabilirsiniz.” 

Alve (İnşaat): “Alve olarak çok fazla kullanmıyoruz.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Biz farklı iş kolları açısından değerlendirirsek; akaryakıt olarak markalaşmak adına yeni 

mecraları kullanmıyoruz. Ancak sigorta ve turizm iş kollarımız sosyal medyayı daha fazla kullanıyor.” 

Tunç (Giyim): “İnternet sitesi bir ara yaptık ama 3 yıldır kapattık. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Çeşitli 

promosyonlar veriyoruz.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Bozüyük ilçemize ait olan haber sitelerine reklam veriyorum ve interneti 

kullanmaya çalışıyorum. Yine kişisel olarak sosyal ağları aktif bir şekilde kullanmaya çalışsam da kurumsal olarak bir 

hesabımız yok.“ 

6. Sektör ve işletme bazında markalaşmanın önündeki en büyük veya temel sorun engel nedir? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Üretmek sorunsa Türkiye’de ondan daha zoru satmak. Satarken marka olman lazım. 

O markanın peşinde devamlı durman lazım.” 

Bozalan (Gıda): “Bizim için markalaşmanın bazı zorlukları var. Tüketici -yumurta değil mi ne olacak- diye ucuzunu 

alma telaşına kapılabiliyor. Bu yüzden sizin markanız bütün insanlar tarafından bir Mercedes gibi veya başka bir 

sektördeki ünlü bir markada olduğu gibi, kendi alanında çok da iyi olsa bizim sektörde isim olarak çok da öne 

çıkmayabiliyor. Bizim sektörde böyle bir sorun var. Daha önce de söylediğim gibi, siz daha iyi ve kaliteli ürünü daha çok 

para harcayarak ve yatırım yaparak üretebiliyorsunuz. Ama tüketici diyor ki “Aman canım yumurta değil mi?” Ancak 

100 kişiden 40-50 kişi yumurtada kalite algısına sahip oluyor. Bu konu Televizyonlarda çeşitli programlarda yeni yeni 

gündeme gelmeye başladı. İşte bu yüzden gezen tavuk yumurtaları pahalandı. Bu konuda biraz sıkıntılar var.”  

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Markalaşmak imkanlarla da alakalı. Nakliye sektörü zor, kötü bir sektör. Kriz ilk 

önce bizi vuruyor. Bıçak gibi kesiliveriyor işlerimiz. Biz parsiyel değil tam taşımacılık yaptığımız için işlem hacmi de 

azalınca markalaşmayı düşünecek ortam olmayabiliyor.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Markaya yatırım yapmak, markayı bir yere getirmek kısa sürede olacakmış gibi 

zannediliyor. Uzun süre destek veremeyecek firmaların markaları daha yaratılamadan bitiyor. Markalaşma konusunda 

sabırlı olmak, zamana bağlamak, onun için basamakları bir bir çıkmak önemli. Önce Bozüyük’te bir marka olursun 

sonra Eskişehir’de olursun, sonra Bursa’da olursun, sonra Türkiye’de olursun.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Bütçe ve işletme yapısıyla ilgili olarak markalaşma kurumsallaşmayla da ilgili, 

reklam, tanıtım, müşteri memnuniyeti çok önemli. Hizmet kalitenizi iyi tanıtıp sosyal medyada iyi yer edinmek 

gerekiyor. Hizmet sektörü oldukça kırılgan bir sektör olduğu için yine en büyük sorunlardan biri müşteri 

memnuniyetinin tam olarak sağlanabilmesi.” 

Alve (İnşaat): “Markalaşma kalite ve eğitim aslında. Biz hedefe emek sarf etmeden çok kolay ulaşmaya çalışıyoruz. 

A ilinden bir firma hemen karşımıza çıkıyor, kaliteyi markayı düşürüyor. Emek sarf ederek gelmen lazım. Ama maalesef 

şahsi fikrim bu.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “1982’den beri buradayız. Hile yapmıyoruz. Dürüst bir şekilde çalışıyoruz. Güvenilirlik var. 

Belli bir sadakat var ve dolayısıyla sadık müşterilerimiz de var. İşletmemiz açısından büyük bir sorun yok diyebiliriz.” 

Tunç (Giyim): “Daha önce de belirttiğim gibi AVM’lerin artması bizim sektörde yerel işletmeleri olumsuz 

etkiliyor.” 
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Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Tabi markalaşmak güzel bir şey aslında ve halkımızda da marka olgusu var. 

Örneğin bir ürünü sohbet ederken “A” firmasından, “B” firmasından aldım demek var. Bir de en iyi markanın 

bayisinden aldım demek var. Bizim bayiliğini yaptığımız “Elit diye bir firmamız var Kanal 7’ de Elif diye bir dizi var 

ona reklam veriyor. Bizim çalıştığımız üreticiler de reklam veremediğinden değil, aslında güçleri var ancak reklam 

verdiklerinde talepler artıyor ve üretim talepleri karşılayamayınca problemler yaşanıyor. Mesela “Cennet” isminde bir 

firma var 80 Trilyonluk bir firma. Yani çok yere reklam verebilir ve ben de bayisi olarak 3 misli satabilirim. Ama bu kez 

talebi karşılayamaz ve 300 tane daha işçi almak zorunda kalır. Yani bizim sektörde hedeflere giderken dikkatli planlama 

yapmak gerekiyor.” 

7.  Markalaşmanın pazarlamaya etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Çıkarken, pazarlarken marka olacaksın. Böylece kendimi tanıtmak için ayrı bir efor 

sarf etmezsin. Aynı marka mesela burada hakimken Adana’ya gidersin kimse yüzüne bakmaz. En son mesela Kınık’ta 

müdür olmuş tecrübeli, oturaklı bir arkadaşımız… Gittik bakkallara sorduk Tekeli’den alıyoruz Tekeli demişler. “Ya 

bizim bayimiz ne işe yarıyor burada” dedik diyor. İşte bu markanın sonucu. Tekeli’miz var, istediğimiz zaman 

istediğimiz ürünü getiriyor, Allah razı olsun para bile sormuyor. İşte bu değişik bir markalaşma; “güven markası”. 

Burada odak güvenirlik ve bulunurluk. Bendeki pazara çıkan “çantacı” dediğimiz o arkadaşlarımıza liste veririm ve 

“hiçbir şey için yok demeyin” derim. Babamdan kalma alışkanlık, çünkü bir mala ulaşmak en geç 3 gün. Kış kıyamette 

bile gittik mesela üç parça mal indirdik. Belki onun maliyeti benim karımı kurtarmaz. Ama iletişim önemli. Bir de 

markaya yapılan yatırımları sana yapacağı ilave dönüş önemli.” 

Bozalan (Gıda): “Markalaşmanın pazarlamaya çok önemli ve olumlu yönde etkisi vardır. İyi marka olduğunuzda iyi 

satarsınız ve istediğiniz fiyattan satarsınız. Fiyatı kontrol etmenizi sağlar.” 

Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Senin ne kadar büyük olduğunu o markanın tanınırlığından çıkarabiliyorsun, 

dolayısıyla markalaşma tabi ki çok önemli bir şey.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): “Büyük marka olmanın pazarlamada kolaylaştırıcı etkisi olması konusunda: 

lokal olmasaydık, büyük-ulusal çalışsaydık tabii ki doğru. Biz bu işletmedeki satışların %80’ini bu marka sayesinde 

yapıyoruz. Belki müşteri “Bakıcı” soyadına güvendiği için alıyor, algılıyor. Bunun hem avantajı hem de dezavantajı 

var ama biz avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Marka olmaktan çok soyadına indirgeniyor, evet. Biz soyadımız için 

yaşıyoruz zaten. Bozüyük’te herkes kendi soy ismi üzerine yer açmış, herkes onu bir yere getirmek ve kendi sektöründe 

en öne çıkarabilmek için uğraşıyor.” 

Alve (İnşaat): “İyi bir markanın pazarlama gücü çok yüksek olur. Bir sıfır öne geçersin rakip firmalardan.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “İyi markaların temsilcisi olduğunuzda bizim durumumuz için daha kolay pazarlama 

yapabiliyorsunuz.” 

Tunç (Giyim): “Markalaşma tabi çok önemlidir. İnsanlar bildiği markaya daha rahat ve kolay yönelik satın 

alıyorlar.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Markalaşma tabi çok önemlidir. Daha önce de konuştuğumuz gibi satışları 

bizim sektörde misliyle artırabilir.” 

8. Marka/imaj/algı araştırmaları yapıyor veya yaptırıyor musunuz?   

Tekeli (Perakende, Toptancı): “Ben kendi kendime yapıyorum o işi. Bakın mesela orada hurmam var, yılın 365 

günü bitmez. Kimin canı hurma istediyse bana gelir. Bu bir marka; “hurmayı nerede yiyeceğim markası”. Şu da 

karşıma çıkıyor “abi o kadar çok ismini duydum ki, hususi gidip tanışacağım dedim” diyor. Şahısla yürüyen marka 

durumu var. Osman Tekeli’yi merak eden, muhabbet etmek isteyen, anlatmak istiyorum diyen -ki birkaç firmanın genel 

müdürü de- gelir. “Piyasa istihbaratı” gibi bakıp gelen de oluyor, “abi” oluyorsun. Sekreter kızımız Osman Bey derken 

mesela kaymakam, milletvekili geliyor “Osman Abi” diyor, çünkü öyle anlatıyoruz, öyle anıyoruz diyorlar. 

Yadırgamıyorum, memnun oluyorum. Buraya on gelenden beşi elimi öpüyor. Rahmetli babam geldiğinde markete, 

birisi geldiğinde “bak burasını ben başlattım, ben kurdum” derdi. Mahalle bakkallığından başlayan bir işimiz var. 

Anlatırdı hep, zevk duyardı.” 

Bozalan (Gıda): “Bir iki defa anket yaptırmıştık. Ancak bunlar son tüketiciden ziyade tedarikçilerle ilgiliydi. Onların 

şikayetçi olduğu konular çıkmıştı.” 
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Yetimler (Taşımacılık, Lojistik): “Kendimiz gözlemliyoruz. Bir yere bir şey götürüyoruz, insanlara ulaşıyoruz, 

arayış içinde oluyoruz. Sektöre ulaşıyoruz, bizim sektörde emsal çok. Kötü iş yaptığınızda firma sizle çalışmıyor. 

Dolayısıyla direkt gözlemleyebiliyoruz. Dünya kadar nakliye firması var, sizden memnun değilse sizinle çalışmıyor.” 

Bakıcı (Yapı Malzemeleri, İnşaat): ”Anket şeklinde falan yaptırmıyoruz. Burası ufak yer, herhangi bir problem 

olursa anında geri dönüş olur size. Onunla ilgili sürekli bir şeyler duymak istiyorsunuz, anket yaptırmıyorum ama 

kanallar sürekli açık. Kardeşimin siyasi ayağı olduğu için insanlar nereden yorumlayacak? Siyasetin riski konusunda 

ise; her yerden müşterilerimiz var, biz siyasi olarak o riski göze aldık, fatura ödemeye razı olduk ve kardeşimizi verdik. 

Biz onu Allah’a hizmet olarak gördüğümüz için verdik. Dürüst insana maddi olarak bir katkısı yok sonuçta. Bozüyük’e 

hizmet için yapıyor.” 

Karaçalı (Otelcilik, Turizm): “Her odada anketlerimiz var. Misafirlerimiz onları dolduruyorlar. Anket kutularımız 

var. İsterlerse oraya da atabiliyorlar. İsterlerse odalarında da bırakabiliyorlar. Biz her ay o kutuları açıyoruz. 

Pazarlama, mali işler ve diğer departmanlarla birlikte inceleyip, artılarımızı eksilerimizi görüp bir yol haritası 

çiziyoruz.” 

Alve (İnşaat): “Anket çalışması demeyeyim ona da kendi hakkımızda bilgi alıyoruz. Şimdi A firması veya B firması 

işleri düştüğü zaman ilk bize gelirler ya da ararlar. A firması mesela bize referans oluyor “ya Alve’ye koşarak git” 

diyor. Alve bir şey istedi mi koşarak gidin diyor. Ekstra bir çalışma yaptırmıyoruz. Ama B kurumu veya C kurumu 

bizimle çalışmak ister, sürece müdahale etmez ama işi bizim almamızı çok isterler. Biliyorlar ki işi alırsak en iyi şekilde, 

en sorunsuz şekilde işi teslim edeceğiz. Bunları duyuyorsun ama ayrıca bir anket çalışmamız yok.” 

Şeker  (Petrol Ofisi): “Hayır yaptırmıyoruz.” 

Tunç (Giyim): “Özel bir araştırma yaptırmadık. Ama kulaktan dolma da olsa insanların görüşlerine ulaşabiliyoruz. 

Genelde işletmemizle ilgili olarak; 50 yıldır Bozüyük’te faaliyette olduğu biliniyor, çok kaliteli ürün getirdiği ancak 

biraz pahalı olduğu düşünülüyor. Biz de kaliteden ödün vermemek adına daha ucuz ürün getirip satmıyoruz.” 

Köftecioğlu (Mağazacılık, Giyim): “Profesyonel olarak bir araştırma yaptırmadık. Ancak çevremizden 

duyduğumuz kadarıyla, bizimle ilgili genel algı “malı kalitelidir ve sattığı malın arkasında durur” şeklinde.  Bu fikriniz 

çok güzel böyle bir araştırma yaptırabilirim.” 

Söz konusu ifadeler bağlamında -Tablo 6’da da görülebileceği gibi- markalaşma sorunlarına ve ifadelerine 
bakıldığında “marka” olgusunun yerini soy isimlerin ve “lakap”ların aldığı görülmektedir. Kurumsallaşma 
beraberinde değerlendirilen markalaşma pratiğinin yüksek maliyet gerektirdiği ve profesyonelleşme ile eş 
anıldığı gözlemlenmekte; bu sebeplerle de işletmeler tarafından göz ardı edilebilmektedir. Yöneticilerce 
ihtiyaç olarak algılanmayan ve büyüme ile paralel şekilde “lüks” olarak değerlendirilen markalaşma süreci, 
yerel gereklilikler ve lokal ekonomi şartlarıyla uyum göstermediği noktasında eleştirilmektedir. İşletmeler 
tarafından “algıdan/imajdan ibaret” şeklinde tanımlanabilen marka pazarlaması, küresel gerçekliği ve 
değeri itibariyle onaylanarak modern hakkı teslim edilmektedir. Yerel hedefler çerçevesinde zor ve anlamsız 
bulunabilen markalaşma, tanınırlık işlevi ön plana çıkarılarak anılmaktadır. Görüşülen işletmelerde hibe, 
sponsorluk, toplum gönüllülüğü gibi sosyal sorumluluk uygulamalarına olumlu bakıldığı ancak kurumsal 
ölçekte yerleşmek yerine “anonim” şekilde uygulandığı görülmektedir. Yerel değerler çerçevesinde 
hayırseverlik olarak nitelendirilen söz konusu uygulamalar “gizli” şekilde icra edilerek markalaşma 
sürecine hizmet etmesi doğru bulunmamaktadır. Öte yandan markalaşma adına araştırma yapmayan 
katılımcı işletmeler, söz konusu araştırma yöntemlerini gerekli görmediklerini belirtmektedir. 

Tablo 6. İşletmelerin Ortak Markalaşma İfadeleri 

Katılımcı Listesi Kategori Ortak Markalaşma İfadeleri 

Tekeli (K1) Perakende, Toptancı Markalaşma süreci genelde lüks ve masraflı görülmekte 
ve işletmelerin marka seçimleri büyük çoğunlukla 
birçok aile işletmesinde olduğu gibi, soy isimlerine ve 
aile büyüklerinin yaşadıkları yerlere ve lakaplarına 
dayanmaktadır. Bütün işletmeler markalaşma 
kavramının önemine vurgu yapmış ve gereken önemi 

Bozalan (K2) Gıda 

Yetimler (K3) Taşmacılık, Lojistik 
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Bakıcı (K4) Yapı Malzemeleri, İnşaat verdiklerini belirtmiştir. Hibe, sponsorluk, toplum 
gönüllülüğü gibi sosyal sorumluluk uygulamalarına 
olumlu bakıldığı ancak kurumsal ölçekte yerleşmek 
yerine “anonim” şekilde uygulandığı görülmektedir. 
Yerel değerler çerçevesinde hayırseverlik olarak 
nitelendirilen söz konusu uygulamalar “gizli” şekilde 
icra edilerek markalaşma sürecine hizmet etmesi doğru 
bulunmamaktadır. 

Karaçalı (K5) Otelcilik, Turizm 

Alve (K6) İnşaat 

Şeker (K7) Petrol Ofisi 

Tunç (K8) Giyim 

Köftecioğlu (K9) Mağazacılık, Giyim 

Sektör fark etmeksizin dile getirilen “alım gücü”, “Türkiye şartları”, “yerel ekonomi”, “yerel değerler”, 
“nesil farklılıkları” ve “Suriye krizi” diğer başlığında değerlendirilen alt temaları oluşturmaktadır. Nesil 
çatışmasının aile işletmelerinde yarattığı sorunlar ve anlayış farklılıkları en çok dile getirilen sorunlardan 
biri olarak ilgi çekerken Suriye krizinden doğan ekonomik kaygılar ve kayıplar da dillendirilmektedir. 
“Diğer” ana temasında yer alan daralan pazar, alım gücü yetersizliği ve Türkiye ekonomisi gibi alt temalar 
da görüşmeler esnasında sıklıkla ifade edilen sorunlardan birkaçını oluşturmaktadır. 

Sonuç  

Araştırmada, Bilecik ilinin Bozüyük ilçesinde faaliyette olan aile işletmeleriyle görüşmeler yapılmıştır ve iki 
ana tema altında (pazarlama ve markalaşma) bu işletmelerin sorunları gözlemlenmiştir. Pazarlama sorunları 
konusunda farklı sektörlerden temsilcilerle görüşüldüğü için sektörel ölçekte değerlendirmelerle 
karşılaşılmış ve 4P boyutunda fiyat ve dağıtım unsurlarının ön plana çıktığı görülmüştür. Fiyatlandırma ve 
alım gücü noktasında yaşanan sıkıntıların pazarlama sorunu olarak temel teşkil ettiği araştırmada, dağıtım 
kanallarında yaşanan sıkıntılar -özellikle perakendecilerle yapılan görüşmeler ışığında- dile getirilmiştir. 
Buna ek olarak katılımcılar finansman sorununu dile getirmiş ve alacaklarının da zamanında ödenmediğini 
ifade etmişlerdir. Bu yüzden katılımcı işletmelerce ödemelerde sorunların yaşandığı ifade edilmiştir. 
Pazarlama iletişimi noktasında profesyonel yöneticilerin olmadığı söz konusu aile işletmelerinde hukuk ve 
finansman noktasında destek alındığı görülmektedir. Aile dışından yöneticilere sıcak bakılmadığı veya 
ihtiyaç duyulmadığı için yönetimin aile içinde alınan kararlarla yürütüldüğü gözlemlenmektedir. 
Aşırı/gereksiz kurumsallaşma olarak betimlenen her branşa özgü “uzman” veya “müdür” istihdamı ekstra 
maliyet olarak değerlendirilerek tercih edilmemektedir. 

Marka kavramının imaj ile eşitlendiği aile işletmelerinde, marka yerine soy isim ve unvan ön plana 
çıkarılmaktadır. Yerel gerçekler bağlamında “son kalem” olarak ertelenen markalaşma, ulusal veya 
uluslararası pazar söz konusu olduğunda gerekli addedilmektedir. Önemi, gerekliliği ve pazarlamaya 
katkısı noktasında hakkı teslim edilen marka kavramı ve markalaşma süreci, araştırmaya katılan 
işletmelerce “tanınırlık”, “etiket” ve “logo” şeklinde yüzeysel olarak işleme dökülebilmektedir.  
Markalaşmanın tek boyutta tanınırlığı; unvanı vurgulamak için kullanıldığı anlaşılmakta ve markalaşma 
adına kurumsal sosyal girişimler, reklam, sergi, sponsorluklar, sosyal medya kanalları gibi çeşitli pazarlama 
iletişimi mekanizmaları devreye sokulmamaktadır. Marka olmak yerine “yardım” yapmak adına gizliden 
yapılan sosyal faaliyetler saklanarak, iş yaparak marka olmanın; unvan edinmenin daha doğru olacağı 
belirtilmektedir. Markalaşarak pazarlamanın ivme kazanacağını belirten aile işletmeleri, marka/imaj/algı 
araştırması türü yoklamaları ise bire bir pazarda kendileri informal yollarla yapmayı tercih etmektedir. 
Resmi ve profesyonel bağlamda algılanmayan marka ve markalaşma, soyadı yankısı; çağrışımı formatında 
yüzeysel bağlamda yerel ekonomi ve pazar gerçekliğinde kabul görmektedir. “Siz” yerine “sen”, 
“sayın/bey” yerine “abi/abla” seslenişlerinin bilinçli olarak seçildiği firmalarda, kurumsal soğukluk tersine 
samimi iletişimin sıcaklığı -çalışanları da aile ferdi hissettirebilmek adına- tercih edilmektedir.  

Markalaşmanın önemi hemen hemen tüm katılımcı işletme sahiplerince vurgulansa da aile işletmelerinde 
tam bir kurumsal yapı olmadığı için orta ve uzun vadede işletmelerin markalarıyla ilgili farkındalığı 
artırmaya yönelik bilinçli bir halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları içinde olmadıkları gözlemlenmiştir. Yine 
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üretim yapanlar için üretim kapasitesinin sınırlı olması ve hizmet sektöründeki işletmeler için de işletmenin 
hizmet üretme ve satma becerisinin belli bir kapasiteye sahip olması ile plansız büyüme ya da fazladan 
gelebilecek siparişlere zamanında cevap verememe korkusu gibi faktörler, ulusal ve uluslararası düzeyde 
tutundurma faaliyetlerinin yapılmasını sınırlamaktadır.  Bu gözlemler Yıldırım (2011) ile Çetinkaya ve 
arkadaşlarının (2017) araştırmalarındaki bulgularla benzerlik göstermektedir. Markalaşma ve pazarlamaya 
ek olarak katılımcılar, Yıldırım’ın (2011) çalışmasında olduğu gibi daha fazla kurumsallaşma olmasının 
işletmenin genel olarak pazarlama, markalaşma ve yönetsel sorunlarının azalmasına ve diğer problemlerin 
de daha hızlı bir şekilde çözülebilmesine imkan tanıyabileceğine inanmaktadır. Araştırmanın bundan sonra 
yapılacak ilgili çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Kaynakça 

Alayoğlu, N. (2003), “Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma”. İstanbul: Müsiad Yayınları. 

Arıcıoğlu, M. A., Gökçe, Ş. & Çelebi, M. E. (2017), Aile İşletmelerinin Sorunları ve Çözümlerine Akademik   
Yaklaşım: Lisansüstü Tezler Bağlamında Bir İnceleme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, 7(1), 59-72. 

Ateş, Ö. (2005), “Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik”. Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları. 

Atılgan, A. (2011). T.C. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yüksek  
Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi: “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Markalaşma Türkiye’de İleri 

Gelen Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Ve Markalaşma Örnekleri İle Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir 

Uygulama”. 

Clifton, R. & J. Sımmons (2003), “Brands and Branding”, İkinci Baskı, Londra: The Economist, 1-20. 

Çeliktel, S. (2008). “Markalaşma Süreci ve Stratejilerinin İncelenmesi” (Uzmanlık Tezi). Ankara: Türk Patent 
Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı. 

Çetinkaya, F. F.,Şener, E. ve Korkmaz, F. (2017), “Aile İşletmeleri ve Kayırmacılık: Nitel Bir Araştırma”, PESA 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017, 3(4).  

Demir, Ö. & Sezgin, E. E. (2014). “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik: TRB1 Bölgesinde 
Yapılan Bir Araştırma” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014,  Ankara, 707-725. 

Emirza, E. (2010), “Endüstriyel İşletmelerde Markalaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”. 
Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, 2010 (2), 128-143. 

Ersoy, A. (2014), “İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim:Bir Olgubilim Araştırması”, 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), 47-60 

Erdoğmuş, N. (2007), “Aile İşletmeleri Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi”. İstanbul: İGİAD Yayınları. 

Freeman, S ve Çavuşgil, T. (2007), “Toward a Typology of Commitment States amongManagers of Born-Global 

Firms: A Study of Accelerated Internationalization”, Journal of International Marketing, American 
Marketing Association Vol. 15, No. 4, 1-40. 

Göçer, A. (2013), “  Türkçe  Öğretmeni  Adaylarının  Dil  Kültür İlişkisi  Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir 

Araştırma”, EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), (2013), 25-3. 

İyiişleroğlu, S. (2006), Aile Şirketleri: Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Aile Şirketlerinde Nepotizm 

Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. 

Karakaş, A., Yıldız, M.R. & Kıngır, S. (2016), Turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerin ve aile 

işletmelerinin kurumsallaşma düzeyi. JOMELIPS, 1 (1). 

Kayaman, R. & Araslı, H. (2007), ‘Customer Based Brand Equity: Evidence From The Hotel Industry’, 
Managing Service Quality Emerald Group Publishing Limited, 17(1), 92-109. 



İ. Alkara – A. Arıcı 11/3 (2019) 1313-1331 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1331 

 

Kobal, K. E. S. & Yıldırım, O. B. A. (2016), Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sürecinde İkinci Kuşağın Yaşadığı 

Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (46), 97-120. 

Kuş, E. (2003), “Nicel- Nitel Araştırma Teknikleri”. Ankara. Anı Yayıncılık. 

Nangru, P., V. Rustagi, M. Makhija, L. Nafees & O. Krıshnan (2012), ‘Exploring Key Issues in Destination 
Branding’, 4. Bölüm, 47-56. 

Özbaysal, T. Ve Onay, M. (2018), Markalaşmanın Uluslararasılaşmaya Etkisi: Turqualıty Örneği, 
International Journal of Economic and Administrative Studies, (UİİİD-IJEAS), Cilt 20, 181-198. 

Özdemir, M. (2010), “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsali Üzerine Bir Çalişma”, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), Haziran 2010, 11(1). 

Özkul, İ.  (2016), “Aile Şirketleri ve Profesyonel Yöneticiler”. İstanbul: Bulut Yayıncılık. 

Sönmez, A. (2011), Türkiye’de Aile İşletmeleri. Özdemir S. Ve Özcan S. (Yay. haz.) “Orta Asya’dan Balkanlara 

Kobi Niteliğinde Aile İşletmeleri” içinde (147-184). Ankara: Nobel Yayın. 

Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2003), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Tavallaei, M. ve Talib, M.  A. (2010), “A General Perspective on Role of Theory in Qualitative Research”,  The 
Journal of International Social Research, 3(11). 

Yağmur, Y. & Kolukısa, C. (2016), “Fransız Turistlerin Destinasyon Marka Değeri Deneyimleri: Kemer Yöresi 

Uygulaması”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7(16). 

Yazgan, S. (2010), Marka, markalaşma süreci ve aile işletmelerinin markalaşmaya bakış açısı. Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Yıldırım, S. (2011), “Kurumsallaşamayan Aile Şirketlerinde Pazarlama Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma”. 
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 185-202. 

Yin, R. K. (2008), Case Study Research: Design and Methods, California: Sage. 

Yolaç, S. & Doğan, E. (2011), “Küreselleşme Sürecinde Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma”. 
Journal of the Faculty of Economics/Iktisat Fakültesi Mecmuasi. 2011, 61(2), 83-110. 

Zımmerer, T. W. & Scarborough N. M. (1996), “Entrepreneurship and The New Venture Formation”. New Jersey: 
Prentice Hall. 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Demirel, Z.H. (2019). Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları Üzerindeki Etkisi, İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 11 (3), 1332-1345. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 1332-1345 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.674  
 
Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları  
Üzerindeki Etkisi 
(The Effect of Career Commitment of Bank Employees on Subjective  
Career  Success) 
 

Zümrüt Hatun DEMİREL a  
aAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şereflikoçhisar, Ankara, Türkiye.  
zumruthatun@gmail. com 
 

MAKALE BİLGİSİ ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

Kariyer Bağlılığı 
Öznel Kariyer Başarısı 
Demografik Değişkenler 
 
Gönderme Tarihi 21 Eylül 2018 
Revizyon Tarihi 2 Temmuz 2019 
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2019 
 

Makale Kategorisi: 

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu araştırmanın amacı Kars ilinde istihdam edilen banka çalışanlarının kariyer bağlılık 
düzeylerinin öznel kariyer başarısı algıları üzerinde etkisini incelemek ve çalışanların öznel kariyer 
başarısı algılarının demografik değişkenler bakımından farklılaşmasını tespit etmektir. 

Yöntem – Tarama (betimsel) modelinin kullanıldığı araştırmada 3 bölümden oluşan anket veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ilinde faaliyet gösteren banka 
şubelerinde çalışan 332 banka personeli oluşturmuştur. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada Pearson korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız 
örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri kullanılmıştır. 

Bulgular – Analizler sonucunda banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeyleri ile öznel kariyer 
başarı algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı, zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
Ayrıca araştırma sonucuna göre banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeyleri öznel kariyer başarısı 
algılarını pozitif yönde etkilemektedir. Bununla birlikte yapılan analizler kapsamında öznel kariyer 
başarısının cinsiyet, yaş, çalıştıkları departman, sektörde çalışma süresi gibi demografik değişkenler 
bakımından farklılaştığı, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenler bakımından 
ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Çalışanların çalışma hayatlarında başlıca hedeflerinden biri kariyerlerinde başarılı 
olmaktır. Kariyer bağlılığı kariyer başarısında etkili olan bir değişkendir. Yapılan çalışmalar 
kariyerlerine bağlı olan çalışanların kariyerlerinde daha başarılı olma eğiliminde olduklarını 
göstermektedir. Gelecekte yapılması düşünülen araştırmaların daha kapsamlı yapılması alan yazına 
daha fazla katkı sağlayabilir. Bunun dışında araştırmacılara özellikle farklı sektörlerde veya daha 
büyük bir örneklem hacmi ile bankacılık sektöründe kariyer başarısının belirleyicilerinin 
incelenmesi önerilmektedir. Bu belirleyicilerin tespit edilmesi ile örgütler hem çalışanlarının hem de 
örgütün verimliliğini artırıcı politikalar üretebilecekleri düşünülmektedir.  

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Keywords:  

Career Commitment 
Subjective Career Success 
Demographic Variables 

 

Received 21 September 2018 
Revised  2 July 2019  
Accepted 5 July 2019 
 

Article Classification:  
Research Article 

Purpose – The aim of this study is to examine the effect of career commitment levels of the bank 
employees employed in Kars on their subjective career success perceptions and to determine the 
differences in their perceptions of subjective career success in terms of demographic variables.  

Design/methodology/approach – In the study, which was used in the descriptive survey model, a 3-
part questionnaire was used as data collection tool. The sample of the study consisted of 332 bank 
staff working in the banks operating in the province of Kars. The applied survey technique was used 
in the study. In the study Pearson correlation analysis, simple linear regression analysis, 
independent sample t test and one-way ANOVA analysis were used. 

Findings – As a result of the analyzes, a statistically significant, weak and positive relationship was 
determined between career commitment levels and subjective career success perceptions. of the 
working employee in the banks.  Furthermore, according to the results of the research, career 
commitment levels of bank employees positively affect subjective perceptions of career success. 
However, it was concluded that subjective career success differed in terms of demographic variables 
such as gender, age, department they worked in, sector working time, and did not differ in 
demographic variables such as marital status and education level.  

Discussion – One of the main goals of the employees' working lives is to be successful in their 
careers. Career commitment is a variable that is effective in career success. The studies show that 
employees who depend on their careers tend to be more successful in their careers. More 
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comprehensive research in the future may contribute to the literature. In addition, researchers are 
advised to examine the determinants of career success, particularly in different sectors or in the 
banking sector with a larger sample size. By identifying these determinants, it is thought that 
organizations can produce policies that increase the productivity of both their employees and the 
organization. 

1. Giriş 

İşverenler; küreselleşme eğilimleri ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanan değişen çevre koşulları 
nedeniyle mükemmeliyetçi yaklaşımı benimsemişlerdir. Çalışanlarsa bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak için 
yeni kariyer stratejileri ve davranışları geliştirmeye başlamışlardır (Ballout, 2009: 655).  

Kariyer başarısı kavramı son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Çünkü bireyin kariyerinin genel bir 
değerlendirmesini yansıtır. Kariyer başarısı kişisel iş deneyimlerinin bir sonucudur.  Kariyer başarısı; 
deneyim ve gerçek ya da algılanan başarının birikimi olarak görülmektedir.  Aslında kişinin bakış açısında 
maddi gelişim, güç, mutluluk ve tatmin kaynağı olarak algılanmaktadır (Yu, 2012: 89). Kariyer başarısı 
sadece çalışanlar için değil örgütler için de önemlidir. Çünkü çalışanların kişisel başarısı örgütün başarısına 
da katkı sağlamaktadır. Bu sebeple kariyer başarısı elde eden çalışanların mevcut işletmede kalması örgüt 
tarafından da istenen bir durumdur (Otçuoğlu, 2014: 351).  

Kariyer başarısı araştırmacılar tarafından son derece önemsenen konular arasındadır. Başka bir ifade ile 
çalışanların kariyer başarısı, ortaya çıktığı günden bu yana birçok bilim adamının çalışmalarında 
odaklandıkları bir terim olmuştur (Amin vd., 2017: 2). Alan yazın incelendiğinde yapılan araştırmaların bir 
kısmı kariyer başarısını bireylerin kariyerlerini nasıl etkilediği ve kariyer başarısının algılanma düzeyi 
konusunda önemli etkiye sahip olan birkaç bireysel farklılık faktörü açısından açıklamaya yöneliktir. 
Kariyer başarısı ile ilişkili olarak belirlenen bireysel düzey belirleyicileri arasında çalışanların demografik 
özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, statü, ırk, vb) (Eddleston vd., 2004; Greenhaus ve Parasuman 1993; 
Sturges 1999), beşeri sermaye (iş deneyimi, kıdem, eğitim seviyesi, beceriler, bilgi ve donanım) (Ballout 2009;  
Judge vd., 1995; Wayne vd., 1999), kişisel özellikler (kişilik, kontrol odağı vb) (Boudreau vd., 2001; Sutin vd., 
2009) olarak açıklanmıştır.   

Kariyer başarısını belirleyen kişisel faktörler başlığı altında ele alınabilecek bir diğer değişken ise kariyer 
bağlılığıdır. Çalışanların kariyer başarısını belirleyen potansiyel öncüllerden biri olan kariyer bağlılığı, bir 
kişinin kariyer planlamasına ne derece değer verdiği ve kariyer hedeflerini yerine getirme şekli olarak 
tanımlanmaktadır (Chung, 2002: 278). Yapılan bir çalışmada kariyer bağlılığı yüksek olan çalışanların kendi 
kariyer hedeflerini geliştirme ve sürdürme eğilimlerinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Yan, 2005: 
44-45).  Kariyer bağlılığı günümüzde yaşanan istikrarsız ve çalışma güvencesinden yoksun iş koşullarında 
çalışanların sahip çıkmaları gereken bir tutumdur. Bu güvencesiz çalışma koşullarında birey gerektiğinde 
çalıştığı örgütü değiştirerek iş hayatında kalmaya çabalarken, mevcut örgütünden daha çok kendi kariyerine 
bağlanmak ve güvenmek zorunda olduğu söylenebilmektedir.  

İş güvenliği, hizmet içi eğitimler, kariyer geliştirme programları örgütler tarafından çalışanın kariyerini 
yöneten ve kariyerinde başarılı olmasını sağlayan faaliyetlerdir (Yean ve Yahya, 2013: 194). Ancak işverenler, 
küçülme yoluna gittiklerinde verdikleri çeşitli hakları geri almak, eğitim ve gelişim programlarına ve diğer 
insan kaynakları faaliyetlerine yatırdıkları fonları kısıtlamak durumunda kalabilirler. Bu da çalışanlarda 
tatminsizlik, depresyon ve umutsuzluk gibi olumsuz duygu durumlarına neden olabilmektedir. Sonuç 
olarak çalışanların kariyer başarılarını tamamen tehlikeye atabilmektedir (Pasha vd., 2017: 186).  

Çalışanların kariyer başarısını belirleyen faktörlerden biri de kariyer bağlılığıdır. Kariyer bağlılığı çalışanın 
kendi kariyerini geliştirmek ve ilerletmek istediği seviyeye işaret ettiği için kariyer bağlılığı ile kariyer 
başarısı arasında bir ilişki olduğu düşünüldüğünden bu çalışma kariyer bağlılığı ve kariyer başarısı 
arasındaki bağlantıyı incelemek amacıyla yapılmıştır. Buna ek olarak bu çalışmanın bir diğer amacı da 
banka çalışanlarının demografik özelliklerin öznel kariyer başarı düzeyleri açısından farklılıklarını 
incelemektir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kariyer Bağlılığı 

Kariyer, kişiye ömrü boyunca düzenlenmiş iş dizisi; kişide meydana gelen iş, meslek ve pozisyon değişikliği 
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ve kişinin bu değişikliklere olan tutumunu da kapsamaktadır (Yang, 2011: 366). Kariyer bağlılığı çalışanın 
işlerini yapma motivasyonunu yansıtmaktadır. Bir kişinin belli bir mesleğe ya da işine olan tutumudur. 
Kariyer bağlılığı geniş anlamda işe olan bağlılık olarak ifade edilmektedir (Blau, 1985: 279). 

1950’lerden bu yana iş yerinde bağlılık kavramı bir takım akademisyenler ve uygulayıcıların dikkatini 
çekmektedir. Kariyer bağlılığı olgusunu anlamak için çeşitli kavramsallaştırmalar önerilmiştir (Cohen, 2003: 
152). Örneğin Becker ve Carper (1956) kariyer bağlılığının önemini göstermek için yan-bahis (side-bet) 
teorisini geliştirmişlerdir. Yan-bahis teorisine göre;                         “işletmeye bağlılık kişinin örgüte hizmet 
verdiği süre boyunca harcadığı zaman, emek, çaba ve karşılığında kazandığı para ve statü gibi değerleri 
örgütten ayrıldığı zaman kaybedeceği ve bütün yaptıklarının boşa gideceği korkusu sonucu oluşan bir 
bağlılıktır” (akt. Gökmen, 1996: 1-2). Bir başka öncü çalışma ise bireyin çalışmasına anlam ve önem verdiği 
ölçüde “kariyer ilgisini” tanımlayan Greenhaus'un (1971) çalışmasıdır. Greerhaus (1971)’a göre genel 
anlamıyla kariyer bağlılığı kişinin mesleğine olan tavrıdır. Bu tavır kişisel bir anlam içermektedir (akt. 
Carmelli ve Gefen, 2005: 8). Kariyer bağlılığı, bireysel kariyer hedeflerinde güçlü bir kimlik, ikna, gelişme ve 
aktif katılım duygusu ile karakterize edilmektedir. Başka bir ifade ile kariyer bağlılığı kişinin kariyer 
hedeflerine olan bağlılığıdır (Corelli ve Bishop, 1990: 160).  

2.2. Öznel Kariyer Başarısı 

Kariyer başarısı bir kişinin iş deneyimi sonucu biriktirdiği başarılarıdır ya da kişinin işle ilgili elde ettiği 
pozitif psikolojik sonuçlardır (Judge vd., 1995: 486). Başka bir ifade ile kariyer başarısı bireylerin iş 
deneyimleri sonucunda elde ettikleri gerçek veya algılanan başarılarının toplamıdır (Judge vd., 1995: 486). 
Kariyer başarısı çalışanların kariyer deneyimlerinin sonucuna odaklanmaktadır.  Kariyer başarısı 
çalışanların kariyer uygulamalarına, sektöre olan katkılarına, işlerine olan bağlılıklarına ve işlerindeki 
başarılarına bağlıdır (Hennekam, 1996: 17).  

Kariyer başarısının iki boyutu vardır: dış veya nesnel kariyer başarısı ve öznel veya iç kariyer başarısı. 
Nesnel kariyer başarısı, ödeme (maaş) gibi ölçülebilir ve doğrulanabilir kazançlar ile ilgilidir. Öznel kariyer 
başarısı ise bireyin kendi kariyer deneyimlerine verdiği tepkiler olarak tanımlanmaktadır (Heslin, 2005: 114). 
Nesnel kariyer başarısı bireyin mevcut kariyer durumunu sosyal kabul edilebilen başarı kriterlerine göre 
değerlendirmek için dışarıdan bir bakış açısı içerirken öznel kariyer başarısı bireyin kariyer deneyimlerini 
ortaya çıkarma konusundaki tepkisini yakalar. Bireyin kariyer istekleri ve işle ilgili sonuçlarına atıfta 
bulunur (Biemann ve Braakmann, 2013: 3440). Bu çalışmada kariyer başarısının öznel kariyer başarısı boyutu 
incelenmiştir. Öznel kariyer başarısı, bireyin içsel algısını ve bireyin kendisi tarafından algılanan herhangi 
bir boyutta kendi kariyerini değerlendirmesini yansıtmaktadır (Arthur vd., 2005: 178).   

2.3. Literatür Taraması 

Kariyer başarısı ile ilgili alan yazın incelendiğinde öznel kariyer başarısı ile en çok ilişkilendirilen konu 
kariyer bağlılığıdır. Sultana vd. (2016), Day ve Allen (2004)  ve Otçuoğlu (2014) çalışmalarında kariyer 
başarısının iki boyutu (öznel ve nesnel kariyer başarısı) ile kariyer bağlılıkları arasında pozitif yönlü anlamlı 
ilişkiler tespit etmişlerdir. Araştırmaların sonuçlarında kariyerlerine bağlı olan çalışanların bağlı 
olmayanlara kıyasla daha yüksek ücrete, statüye ve terfi sayılarına sahip oldukları görülmüştür. Buna ek 
olarak bu sonuç kariyerlerine bağlı olan katılımcıların kariyerleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi 
olduklarını, hem nesnel hem de öznel olarak daha başarılı olabileceklerini göstermektedir.  

Kariyer başarısını öngörmede kariyer bağlılığının önemli bir belirleyici olduğu söylenebilmektedir. Bireysel 
başarı örgütsel başarıyı teşvik etmekte ve bu durum çalışanların bağlılık düzeyini artırmaktadır (Amin ve 
diğ., 2017). Bu doğrultuda Poon (2004) yaptığı araştırma ile kariyer bağlılığının artması durumunda 
çalışanın kendi kariyerini geliştirme ve bu yolda ilerleme isteğini artıracağını ileri sürmüştür.   

Kariyer bağlılığı çeşitli yollardan bireylerin kariyer başarılarını desteklemektedir. Yapılan çalışmalar 
kariyerlerine bağlı bireylerin, daha fazla çaba sarf ettiğini ve yeni bilgi ve beceriler kazanmaları bakımından 
kariyerlerine önemli ölçüde yatırım yaptıklarını göstermektedir. Araştırmaların sonuçlarına göre kariyer 
bağlılık seviyesi ne kadar yüksek olursa işe karşı tutum o kadar olumlu olmaktadır ki o da kariyer başarısını 
etkilemektedir (Aryee vd., 1994; Rashid ve Zao, 2010).  

Alan yazında kariyer bağlılığının kariyer motivasyonunu artırdığını, kariyer motivasyonu yüksek olan 
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çalışanların kariyer hedeflerine daha fazla yoğunlaştıklarına ilişkin çalışmalar mevcuttur (Ballout, 2009; 
Corelli ve Bishop, 1990). Çalışmaların sonuçlarına göre kariyerlerine bağlı olan kişiler her türlü zor durum 
ve koşulda kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmek için en iyi şekilde çalışmak ve deneyim elde edebilmek 
için motive olmuşlardır.  

Kariyer başarısını belirleyen faktörlerden bir diğeri de kişisel faktörlerdir. Çalışanların demografik 
özelliklerinin ve mesleki niteliklerinin kariyer başarıları üzerindeki rolü özellikle yabancı araştırmacılar 
tarafından araştırma konusu olarak görülmüştür. Yapılan ampirik çalışmalar çalışanların demografik 
özellikleri gibi kariyer başarısı ile ilgili değişkenleri belirleyerek bu sorunu ele almışlardır (Greenhaus and 
Parasuraman, 1993; Stroh, vd., 1992; Tharenou vd., 1994). Araştırmacılar kariyer başarısı kavramında ihtiyaç 
duyulan gündemin kariyer başarısının birçok belirleyicisini incelemek olduğunu öne sürmüşlerdir (Judge 
vd., 1995). Bazı araştırmacılar (Aryee vd., 1994; Judge vd., 1995; Sheridon vd., 1997; Stroh vd., 1992, 
Tharenou vd., 1994) eğitim düzeyi, iş deneyimi, kıdem, işle ilgili bilgi ve beceriler gibi belirleyicileri “insan 
sermayesi” olarak adlandırmışlardır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar da (Chenevert ve Trembley, 2002; 
Ballout, 2009; Wayne vd., 1999; Eddleston vd., 2004; Sturges, 1999) cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik statü, ırk, 
medeni durum gibi belirleyicileri  “sosyo-demografik özellikler” olarak açıklamışlardır.  

Kariyer bağlılığı ve kariyer başarısı kavramları ile ilgili uluslararası yazında yapılmış birçok araştırma 
bulunmaktadır. Ancak bankacılık sektöründe kariyer bağlılığı ile sübjektif (öznel) kariyer başarısı ve 
demografik özelliklere ilişkin ilişkilerin araştırıldığı bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Bu araştırmanın 
amacı, banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeylerinin öznel kariyer başarısı algıları üzerinde etkisini 
incelemek ve çalışanların öznel kariyer başarısı algılarının demografik özellikler bakımından farklılaşmasını 
tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Çalışanların kariyer bağlılık düzeyleri öznel kariyer başarısı algılarını pozitif yönde etkilemektedir.  
H2: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların cinsiyetine göre farklılık gösterir. 
H3: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların medeni durumuna göre farklılık gösterir. 
H4: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların yaşına göre farklılık gösterir. 
H5: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların eğitim durumuna göre farklılık gösterir. 
H6: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların görev yaptıkları departmanlara göre farklılık gösterir. 
H7: Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların sektördeki çalışma sürelerine göre farklılık gösterir. 
 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nicel araştırma türlerinden tarama (betimsel) modeli kullanılmıştır. Karasar (2012) tarama 
(betimsel) modelini, geçmişte veya günümüzdeki bir duruma yönelik herhangi bir değişiklik yapmadan 
içinde bulunduğu şartlara bağlı kalarak ve aslına uygun şekilde yalnızca gözlemleyip betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Kars ilinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren banka şubeleri çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Banka şubelerinin müdürleri ile araştırma konusu ile ilgili ön görüşmeler yapılmış bununla birlikte çalışan 
sayılarına ilişkin bilgiler şube müdürlerinden alınmıştır. Banka şubelerine bütün çalışanları kapsayacak 
şekilde 400 adet anket bırakılmıştır. Belli bir süre sonra 351 anket geri toplanmıştır. Ancak soru formuna tam 
olarak cevap verilmemesi nedeniyle anket formlarının bir kısmı araştırmaya dâhil edilmemiştir. 
Araştırmada kullanılabilecek anket sayısı 332’dır.  

3.3.  Çalışma Grubu 

Araştırma Kars ilinde hizmet veren kamu ve özel bankaların şubelerinde çalışan personele yönelik 
yürütülmüştür. Tablo 1’de araştırmaya katılan banka çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 
bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Banka Çalışanlarının Demografik Özellikleri 

                             N           %                                    N                   %     

          
Cinsiyet  
 

Kadın  139 41,9  
Medeni  
Durum 

Evli  191 57,5 
Erkek  193 58,1 Bekâr  139 41,9 

Toplam  332 100,0 Toplam  332 100,0 
 
 
Yaş 

18-24 30 9,0  
 
Eğitim 
Düzeyi 

Lise 24 7,2 
25-34 187 56,3 Önlisans 42 12,7 
35-44 100 31,1 Lisans 234 70,5 
45-54 15 4,5 Yüksek Lisans 32 9,6 
Toplam 332 100,0 Toplam 332 100,0 

 
 
Görev 
Yaptıkları 
Departmanlar 

Operasyon 122 36,7  
 
Sektörde 
Çalışma 
Süresi 

1 yıldan az 33 9,9 
Bireysel 91 27,4 1-5 yıl 124 37,3 
İşletme 24 7,2 6-10 yıl 100 30,1 
Kobi 36 10,8 11-15 yıl 54 16,3 
Obi 6 1,8 16 yıl ve üzeri 21 6,3 
Sigorta 4 1,2 Toplam 332 100,0 
Güvenlik 18 5,4  

Tarım 20 6,0  

Yönetici 
(Şube 
Müdürü) 

11 3,3  

Toplam 332 100,0  

Tablo 1 de görüldüğü üzere katılımcıların %58,1’i erkek, %57,5’i evlidir. Çalışanların %56,3’ü 25-34 yaş 
aralığında, %70,5’i lisans mezunudur. Katılımcıların %36,7’si operasyon departmanında ve %30,1’i 1-5 yıldır 
bankacılık sektöründe çalışmaktadır. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Blau (1985) tarafından geliştirilen 8 ifadeden 
oluşan Kariyer Bağlılığı Ölçeği, ikinci bölümde Turban ve Dougherty (1994) tarafından geliştirilen 4 
ifadeden oluşan Öznel Kariyer Başarısı Ölçeği’dir. Son bölümde katılımcıların demografik özelliklerine 
ilişkin 9 adet soru bulunmaktadır. Araştırmada 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

Güvenilirlik “bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesi”dir (Altunışık 
ve Diğ., 2005, s. 114). Ölçümlerin tekrarlanması halinde ortaya çıkan tutarlı sonuçlardır (Nakip, 2013, s. 203). 
Güvenilirliği ölçmeye yönelik en yaygın olarak kullanılan Cronbach Alpha katsayısıdır (Kalaycı, 2010, s. 405; 
Özdamar, 2002, s. 622). Ölçeğin genel güvenilirliğine ve içsel tutarlılığına işaret etmekte olan Cronbach 
Alpha katsayısı maddelerin varyansları toplamının genel varyansa ortalaması sonucu elde edilen ağırlıklı 
standart değişim ortalamasıdır ve 0-1 arası değer almaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017, s. 329).  Cronbach 
Alpha katsayısının 0,60 ile 0,80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 0,80 ile 1.00 
arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Kalaycı, 2010, s. 405). 

Bankacılık sektöründe çalışanların kariyer bağlılıklarının öznel kariyer başarılarına olan etkilerini ve 
demografik özelliklerine göre farklılaşmalarını ölçmek amacıyla kullanılan ölçekler anket formu ile banka 
çalışanlarına sorulmuştur. Araştırmada kullanılan ölçekler İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Kurumda 
çalışan İngilizce okutmanları ile birlikte bankacılık sektöründe pilot araştırma (n=30) vasıtasıyla gözden 
geçirilmiş ve anlam kaymaları önlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de başka bir araştırma kapsamında 
uygulaması yapılmış olan kariyer bağlılığı ölçeğinin güvenilirlik düzeyi 0.82,  kariyer başarısı ölçeğinin 
güvenilirlik düzeyi ise 0.88’dir (Karavardar, 2014).  
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Çalışma kapsamında kullanılan ölçeklerinin uygulanması sonucunda elde edilen puanlara ilişkin güvenirlik 
kestirimleri amacıyla hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler Madde Sayısı Cronbach Alpha 

Kariyer Bağlılığı 8 0,835 
Öznel Kariyer Başarısı 3 0,763 

Çalışmada banka çalışanlarının kariyer bağlılıklarını ölçmek amacıyla Kariyer Bağlılık Ölçeği, 
kariyerlerindeki başarılarını ölçmek için Öznel Kariyer Başarısı Ölçeği Geliştirilen ölçeklerin tek boyutlu 
olmasını sağlamak adına ölçeklere keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin temel bileşenler analizi ile 
ortaya konulan faktör yapıları Tablo 3’de sunulmuştur. Öznel kariyer başarısına ait 3. ifadenin faktör yükü 
0,30’dan küçük (0,096) olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. 

Tablo 3. Temel Bileşen Analizi Kullanılarak Yapılan Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Etken Varyans Özdeğerler Açıklanan Varyans 
Yüzdesi (%) 

Toplam Açıklanan 
Varyans Yüzdesi (%) 

KBağ1* 0,691 3,972 49,649 49,649 
KBağ2 0,558 1,303 16,286 65,935 
KBağ3* 0,714 ,0691 8,635 74,570 
KBağ4 0,584 0,616 7,698 82,268 
KBağ5 0,732 0,460 5,752 88,019 
KBağ6 0,771 0,440 5,498 93,518 
KBağ7 0,744 0,305 3,812 97,329 
KBağ8 0,481 0,214 2,671 100,000 
ÖKB1 0,769 2,059 68,628 68,628 
ÖKB2 0,817 0,690 22,985 91,614 
ÖKB4 0,473 0,252 8,386 100,000 
Not * ifadeler ters kodlanmıştır.  
KBağ: Kariyer Bağlılığı, ÖKB: Öznel Kariyer Başarısı. 
 
4. Bulgular  
Araştırmanın değişkenlerine ait ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları Tablo 4’te yer almıştır.  

Tablo 4. Araştırmanın Değişkenlerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ortalama S.S. 1 
Kariyer Bağlılığı 2,69 0,97 - 
Öznel Kariyer Başarısı 3,57 0,83 0,260** 
*P<0,05 (iki uçlu), **p<0,01 (iki uçlu) 

Elde edilen bulgular neticesinde banka çalışanlarının bağlılığı ile öznel kariyer başarısı arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki (r (332)= 0,260, p<0,01) bulunduğu gözlenmektedir. 

Tablo 5. Kariyer Bağlılığının Öznel Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 
 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken  

β B Std. 
Hata 

t R² A.R² F p 

Öznel 
Kariyer 
Başarısı 

         

 Kariyer 
Bağlılığı 

0,318 0,355 0,169 11,093 0,126 0,123 47,483 0,000** 

*P<0,05 (iki uçlu), **p<0,001 (iki uçlu) 
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Banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeylerinin öznel kariyer başarıları üzerindeki etkisine ilişkin basit 
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 5’de yer alan basit regresyon analizi sonuçları istatistiksel 
açıdan anlamlıdır [F (1,330) = 47,483, p < 0,001].  Analiz sonuçlarına göre banka çalışanlarının kariyer 
bağlılık düzeyleri öznel kariyer başarıları algılarını pozitif yönlü etkilemektedir  [β = 0,318, p < 0,001].  
Ayrıca düzeltilmiş R² değeri 0,123’dür. Bu değere göre kariyer başarısındaki %12’lik varyansın kariyer 
bağlılığı düzeyi ile açıklandığı görülmektedir. Dolayısı ile H1 hipotezi desteklenmektedir.  

Çalışmada öznel kariyer başarısının değişik demografik özelliklere göre farklılıklar gösterip göstermediği 
yapılan bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Tablo 6. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Cinsiyete Göre Öznel Kariyer Başarısı Bağımsız Örneklemler t 
Testi Analizi 

Cinsiyet N A. Ort S.S. S.D. t p 

Kadın 139 3,412 0,80915  303       -2,973             0,003* 
Erkek 193 3,683 0,83662 
 
Tablo 6’da çalışanların cinsiyetlerine göre kadınlar ve erkekler arasında öznel kariyer başarısı algısı 
bakımından yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre banka çalışanlarının 
öznel kariyer başarısına ilişkin algıları arasında cinsiyetleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t 
(303) = -2,973; p<0,05). Erkek çalışanların öznel kariyer başarısına ilişkin görüşlerinin ortalaması (Ort.= 3,68; 
S.S.= 0,83) kadın çalışanların öznel kariyer başarılarına ilişkin görüşlerin ortalamasından (Ort.= 3,41; S.S.= 
0,81) biraz daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar erkek çalışanların kadın çalışanlardan daha fazla öznel 
kariyer başarısı algısına sahip olduklarını göstermektedir. Bağımsız örneklem t testi sonucuna göre H2 
hipotezi desteklenmektedir. Başka bir ifade ile kadın ve erkek banka çalışanlarının öznel kariyer başarısına 
ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

Tablo 7. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Medeni Duruma Göre Öznel Kariyer Başarısı Bağımsız 
Örneklemler t Testi Analizi 

Medeni Durum N A. Ort S.S. S.D. t p 

Evli 191 3,6213 0,83996  304,596       1,300       0 ,195 
Bekâr 141 3,5012 0,82580 

Tablo 7’de görüldüğü üzere evli çalışanlar ile bekâr çalışanların öznel kariyer başarıları algılarına ilişkin 
yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları istatistiksel açıdan anlamlı olmadığından (p>0,05) H3 hipotezi 
desteklenmemiştir. Öznel kariyer başarısı algısı çalışanların medeni durumlarına göre farklılık 
göstermemektedir.  

Tablo 8. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Yaşlarına İlişkin Bazı İstatistikler 

Çalışanların Yaş Durumu N A.Ort S.S. 

18-24 yaş 30 3,2889 0,97373 

25-34 yaş 187 3,5455 0,77878 

35-44 yaş  100 3,6067 0,89566 

45-54 yaş   15 4,2000 0,41404 

Toplam 332 3,5703 0,83484 

Tablo 8’de katılımcıların öznel kariyer başarısına ilişkin algılarının orta düzeyli olduğu görülmektedir. Yaşa 
göre öznel kariyer başarısına yönelik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik ANOVA sonuçları 
Tablo 9’da sunulmuştur.  
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Tablo 9. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Yaşlarına Göre Öznel Kariyer Başarısı Tek Yönlü ANOVA 
Analizi 

 Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 8,571 3 2,857 4,219 0,006 
Grup içi  222,122 328 ,677   
Toplam 230,693 331    

Tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarına göre farklı yaş aralığına sahip kişilerin öznel kariyer başarısına 
ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F (3,328) = 4,219; p<0,05). Başka bir ifade ile öznel 
kariyer başarısı algısı katılımcıların yaşına göre farklılık göstermektedir. Bu durumda H4 hipotezi 
desteklenmektedir. Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için çoklu karşılaştırma Tukey 
testi yapılmıştır. Test sonuçlarında farklılıkların 45-54 yaş grubu çalışanlardan kaynaklandığı, 45-54 yaş 
grubu çalışanların öznel kariyer başarısı algıları ile diğer 18-24 yaş, 25-34 yaş ve 35-44 yaş çalışanların öznel 
kariyer başarısı algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların 
yaşları bakımından öznel kariyer başarısı algılarının ortalamalarına bakıldığında ise 18-24 yaş (Ort.= 3,29; 
S.S.= 0,97),  25-34 yaş (Ort.= 3,54; S.S.= 0,78),  35-44 yaş (Ort.= 3,61; S.S.= 0,90) ve 45-54 yaş (Ort.= 4,20; S.S.= 
0,83) olduğu görülmektedir.  

Tablo 10. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Eğitim Düzeyine İlişkin Bazı İstatistikler 

Çalışanların Yaş Durumu N A. Ort S.S. 

Lise 30 3,2889 0,97373 

Önlisans 187 3,5455 0,77878 

Lisans 100 3,6067 0,89566 

Yüksek Lisans 15 4,2000 0,41404 

Total 332 3,5703 0,83484 

Araştırmaya katılan farklı eğitim düzeyine sahip banka çalışanlarının öznel kariyer başarısı algılarına ilişkin 
bazı istatistikler Tablo 10’da yer almaktadır. Tablo 10’da katılımcıların eğitim durumları bakımından öznel 
başarı algısı ortalamalarına bakıldığında katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça (Lise Ort.= 3,28; Önlisans Ort.= 
3,54; Lisans Ort.= 3,60; Yüksek Lisans Ort.= 4,20)öznel kariyer başarısı algılarının da yükseldiğini 
görmekteyiz. En düşük ortalama lise mezunu olan katılımcılarda bulunurken en yüksek ortalama yüksek 
lisans düzeyindeki katılımcılarda bulunmaktadır.  

Tablo 11. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Eğitim Düzeyine Göre Öznel Kariyer Başarısı Tek Yönlü 
ANOVA Analizi 

 Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 1,254 3 0,418 0,597 0,617 
Grup içi  229,440 328 0,700   
Toplam 230,693 331    

Tablo 11’de katılımcıların öznel kariyer başarısı algılarının eğitim düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını gösteren tek yönlü ANOVA analizinin sonuçları sunulmuştur. Bu sonuçlara göre eğitim 
açısından katılımcıların öznel kariyer başarıları algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
Dolayısı ile H5 hipotezi desteklenememiştir.  
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Tablo 12. Bankacılık Sektöründeki Çalışanların Görev Yaptıkları Departmanlara İlişkin Bazı 
İstatistikler 

Çalışanların Görev Yaptıkları Departman Durumu N A.Ort S.S. 

Operasyon 122 3,3333 0,80859 

Bireysel 91 3,5714 0,96005 

İşletme 24 3,5833 0,85832 

Kobi 36 3,7963 0,63884 

Obi 6 4,2222 0,75031 

Sigorta 4 4,0000 0,00000 

Güvenlik 18 3,8148 0,58547 

Tarım 20 3,6333 0,53966 

Yönetici (Şube Müdürü) 11 4,3939 0,51247 

Total 332 3,5703 0,83484 

 
 

Tablo 13. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Departman Türlerine Göre Öznel Kariyer Başarısı Tek 
Yönlü ANOVA Analizi 

 
     Kareler           

Toplamı 
       sd Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 20,600 8 2,575 3,959 0,000 
Grup içi  210,093 323 ,650   
Toplam 230,693 331    

Tablo 13’deki Tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarına göre farklı departmanlarda çalışan banka çalışanlarının 
öznel kariyer başarısına ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır                  (F (8,323) = 3,959;p<0,05). 
Bu sonuçlara göre H6 hipotezi desteklenmektedir. Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını gösteren 
çoklu karşılaştırma Tukey testi sonuçlarına göre ise yöneticilerin  (banka müdürü) ve Obi (Orta Büyüklüktek
i İşletmeler) departmanı çalışanlarının  öznel kariyer başarısı algı düzeyleri ile diğer departmanlarda çalışan 
kişilerin öznel kariyer             başarısı algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıc
a yönetici (banka müdürü) (Ort.= 4,39, S.S.= 0,51) ve obi departmanı çalışanlarının (Ort.= 4,22, S.S.= 0,75) özne
l            kariyer başarısı algı düzeyi ortalamalarının daha yüksek olması sonucu destekler niteliktedir.  

Tablo 14. Bankacılık Sektöründeki Çalışanların Bankacılık Sektöründe Çalışma Sürelerine İlişkin Bazı 
İstatistikler 

Çalışanların Bankacılık Sektöründe 
Çalışma Süreleri 

N A.Ort S.S. 

1 yıldan az 33 3,1212 1,03016 

1-5 yıl 124 3,5806 0,69567 

6-10 yıl 100 3,5667 0,86131 

11-15 yıl 54 3,7531 0,84721 

16 yıl ve üzeri 21 3,7619 0,90764 

Total 332 3,5703 0,83484 

 
Banka çalışanlarının öznel kariyer başarısına ilişkin algılarının sektördeki çalışma sürelerine göre bir farklılık 
gösterip göstermediği 332 banka çalışanından elde edilen veri üzerinden araştırılmıştır. Örnekleme ilişkin 
bazı istatistikler ve tek yönlü ANOVA analizi sonuçları Tablo 14 ve Tablo 15’de yer almaktadır.  
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Tablo 15. Bankacılık Sektöründe Çalışanların Bankacılık Sektöründeki Çalışma Sürelerine Göre Öznel 
Kariyer Başarısı Tek Yönlü ANOVA Analizi 

 
     Kareler        

Toplamı 
       sd Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 9,245 4 2,311 3,413 0,009 
Grup içi  221,448 327 0,677   
Toplam 230,693 331    

Tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarına göre bankacılık sektöründeki farklı çalışma sürelerine sahip banka 
çalışanlarının öznel kariyer başarılarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(4,327) 

= 3,413; p<0,05). Başka bir ifade ile öznel kariyer başarısı algısı banka çalışanlarının sektördeki çalışma 
sürelerine göre farklılık göstermektedir. Dolayısı ile H7 hipotezi desteklenmektedir. Farklılıkların hangi 
gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi yapılmış ve farklılıkların 11-15 yıl ile 16 yıl ve üzeri 
sektörde çalışan bankacılardan kaynaklandığı görülmüştür. Tablo 14’deki çalışanların sektörde çalışma 
süreleri kapsamında öznel kariyer başarısı ortalamalarına bakıldığında ortalamaların birbirine yakın olduğu 
ancak en yüksek ortalamanın 16 yıl ve üzeri (Ort.= 3,76; S.S.= 0,90), 11-15 yıl (Ort.= 3,75; S.S.=0,84) bankacılık 
sektöründe çalışanlarda olduğu görülmektedir. Bu sonuç yapılan Tukey testini desteklemektedir. 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Bireylerin çalışma hayatlarındaki başlıca hedeflerinden biri kariyerlerinde başarılı olmaktır. Bu araştırmada 
kariyer başarısı öznel kariyer başarısı boyutuyla ele alınmıştır. Araştırmada öncelikle öznel kariyer başarısı 
ile kariyer bağlılığı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Hem çalışanlar hem de örgütler için önemli olan öznel 
kariyer başarısını arttıran faktörlerden biri olduğu varsayılan çalışanların kariyer bağlılık düzeylerinin öznel 
kariyer başarısı algıları üzerinde etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk hipotezi öznel kariyer 
başarısı ile kariyer bağlılığı öznel kariyer başarısı ve kariyer bağlılığı arasındaki pozitif bir nedensellik 
ilişkisinin varlığı üzerine kurgulanmıştır.  

Geliştirilen araştırma hipotezleri Kars’ta faaliyet gösteren banka şubelerinde çalışan 332 personelden alınan 
verilerin istatistiksel analizler yardımıyla test edilmesi ile bir takım sonuçlara ulaşılmıştır.  Araştırmada 
yapılan analizlerde öncelikle kariyer bağlılığının öznel kariyer başarısı ile olan ilişkisi test edilmiştir. Analiz 
sonuçları incelendiğinde kariyer bağlılığı ile öznel kariyer başarısı arasında pozitif yönlü, istatistiksel açıdan 
anlamlı zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuç Ballout (2009), Poon (2004) ve Day ve Allen (2004)’ın 
yapmış oldukları çalışmalarla benzer bulgulara ulaşıldığını göstermektedir. Buna ek olarak analiz 
sonuçlarına göre kariyer bağlılığının öznel kariyer başarısı üzerinde bir açıklayıcı güce sahip olduğu 
söylenebilir. Yapılan regresyon analizi sonucunda öznel kariyer başarısındaki %12’lik bir değişimin kariyer 
bağlılığı tarafından açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazın incelendiğinde araştırmanın bulguları 
bankacılık sektörü dışında yapılan çalışmaların bulguları ile paralellik göstermektedir. Kariyer bağlılığının 
sübjektif kariyer başarısı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda (Amin, Arshad ve Ghani 2017; Aryee, 
Chay ve Tan, 1994, , Ballout 2009, Otçuoğlu 2014, Pasha, Hamid ve Shahzad 2017, Corelli ve Bishop 1990, 
Sultana vd. 2016) kariyerlerine bağlı olan kişilerin kariyerlerinde daha başarılı olma eğiliminde 
olabilecekleri; bir başka deyişle, öznel kariyer başarısı elde etmek isteyen çalışanlar kariyer kararlarına bağlı 
olmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebinin belirli bir iş alanında tecrübe edinmenin ve 
uzmanlaşmanın kişinin öznel kariyer başarısına katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Diğer yandan banka çalışanlarının algıladıkları öznel kariyer başarılarının demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterdiği varsayılarak araştırmanın diğer hipotezleri kurgulanmıştır. Farklı sektörlerde yapılan 
çalışmalarda (Eddleston vd., 2004; Greenhaus ve Parasuman 1993; Sturges 1999; Ballout 2009) cinsiyet 
faktörünün kariyer başarısında önemli bir özellik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet bakımından 
kariyer başarısı algılarında da farklılık olduğu bahsi geçen çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise 
öznel kariyer başarısının kadın ve erkek bakımından anlamlı bir farklılığa sahip olduğu ve erkeklerde 
kadınlardan biraz daha yüksek öznel kariyer başarısı algısının bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 
daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Çalışmaya katılan banka çalışanlarının öznel kariyer başarısı algılarının medeni durum bakımından anlamlı 
bir farklılık göstermediği araştırmanın bir diğer bulgusudur. Ancak bankacılık sektörü dışındaki sektörlerde 
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daha önce yapılan çalışmalarda (Chenevert ve Trembley 2002; Ballout 2009; Wayne vd. 1999;) bekâr 
çalışanların evli çalışanlardan daha yüksek kariyer başarısı algısına sahip oldukları belirlenmiştir. 
Araştırmanın bu sonucu bankacılık sektöründeki başarı koşullarının evli ya da bekâr çalışanlar için benzer 
şekilde algılandığı şeklinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaşlarına göre öznel kariyer başarısı 
algılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre çalışanların 
yaşları arttıkça öznel kariyer başarısı algılarının da arttığı görülmektedir. Bu bulgu Eddleston vd. 2004 ve 
Sturges 1999’un çalışmalarının bulguları ile benzerlik arz etmektedir.  

Eğitim düzeyleri açısından bakıldığında araştırmaya katılanların öznel kariyer başarısı algılarında anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır. Bankaların kurumsal işletmeler oldukları ve hizmet içi eğitimler, kariyer 
geliştirme programları ile çalışanlarını eğitim bakımından destekledikleri göz önüne alınarak eğitim 
açısından çalışanlar arasında öznel kariyer başarısı açısından farklılık olmaması açıklanabilir. Banka 
çalışanlarının çalıştıkları departman değişkeni bakımından Obi personeli ve şube yöneticileri en yüksek 
öznel kariyer başarısı algısına sahiptirler. Son olarak öznel kariyer başarısı sektörde çalışma yılı açısından 
değerlendirildiğinde en yüksek 15 yıl ve üzeri çalışanlarda hissedilmektedir. Yıl kıdemi arttıkça öznel 
kariyer başarısı algısı da artmaktadır. Aryee vd., 1994; Judge vd., 1995; Sheridon vd., 1997; Stroh vd., 1992, 
Tharenou vd., 1994 yapmış oldukları çalışmalarda benzer bulgulara ulaşmışlardır. Bu çalışmaların 
sonuçlarının mevcut çalışmayı destekler nitelikte olduğu ifade edilebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çalışanlarının öznel kariyer başarılarına katkıda bulunmak 
isteyen işletmelerin liyakate bağlı kalmak ve örgütsel adaleti sağlamak koşuluyla çalışanlarını mutlu 
olabilecekleri departmana atamaları önerilebilir. Bununla birlikte özellikle kadın çalışanların terfi ve ücret 
konularında daha adil bir politika izlenmesi öznel kariyer başarısının arttıracaktır. Ancak öznel kariyer 
başarısı elde etmek isteyen çalışanların işletmedeki pozisyonlarında uzmanlaşmaları ve işe hâkim hale 
gelmeleri önemlidir. Ayrıca çalışanların sektördeki çalışma süreleri ve yaşları arttıkça kariyer başarılarının 
da artması bankacılık sektöründe iş güvencesine işaret etmektedir. Bu denklemden hareketle iş güvencesinin 
öznel kariyer başarısını etkilediği gözlenmektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular bazı kısıtlar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Araştırma sadece 
Kars’ta faaliyet gösteren kamu ve özel banka şubeleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonuçları sadece 
araştırmaya katılan banka çalışanlarının görüşlerini içermektedir. Araştırma zamana ve finansal kaynaklara 
dayalı kısıtlardan dolayı araştırma sonuçları veri toplama zamanı ve veri toplama alanı ile sınırlıdır. Bu 
sebeplerden dolayı bu araştırma modeli farklı hizmet sektörlerinde (turizm, sağlık gibi) veya daha büyük bir 
örneklem hacmi ile Türkiye genelindeki bankalarda yeniden test edilebilir. Diğer yandan araştırmacılara 
özellikle farklı sektörlerde veya daha büyük bir örneklem hacmi ile bankacılık sektöründe kariyer 
başarısının belirleyicilerinin incelenmesi önerilmektedir. Bu belirleyicilerin tespit edilmesi ile örgütlerin 
çalışanlarının verimliliğini yükseltmede bireylerin kariyer başarılarını artıracak politikalar izleyerek sektöre 
ya da sektörlere faydalı olunacağı düşünülmektedir.  
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Araştırma Makalesi 

Amaç - Bu araştırma, iş şekillendirme davranışları ile işe adanmışlık arasındaki ilişkiyi tespit 
etmek üzere gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem - Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren ilaç sektörü şirketlerinde görev 
yapan satış pazarlama çalışanları oluşturmaktadır. Anket formları elektronik ortamda ve yüz 
yüze 450 kişiden toplanmış, 415 tanesi araştırma raporuna dahil edilmiştir. Elde edilen veriler 
üzerinde frekans analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular- Araştırma sonuçları, iş şekillendirme davranışları ile işe adanmışlık arasında pozitif 
yönde ilişki olduğunu göstermiştir.  

Tartışma- Bu sonuçlara göre; iş şekillendirme davranışı gösteren çalışanların işini daha anlamlı 
bulduğu, enerjisinin arttığı ve böylece duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak kendini tam anlamıyla 
işine verdiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde proaktif davranışlar sergileyen çalışanlar iş 
şekillendirme aracılığıyla inisiyatif almakta ve motivasyonları artmaktadırlar. Organizasyonlar 
için çok önemli bir nokta da işe adanmış çalışanların diğerlerinden daha üstün performans 
sergilemeleridir. Bu araştırma ile işe adanmışlık, işe aidiyet, iş performansı gibi çalışan çıktılarına 
ilişkin kavramlarla ilgili çalışma yapacak araştırmacılara ve uygulayıcılara fikir vermesi 
öngörülmektedir.  
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Purpose - This research was conducted to identify the relationship between job crafting and work 
engagement. 

Design/methodology/approach -  The universe of research consists of sales and marketing 
employees working in pharmaceutical companies operating in Turkey. Survey forms were 
collected electronically and face-to-face from 450 people, 415 of whom were included in the 
research report. Frequency analysis, reliability analysis, correlation analysis were used on the data 
obtained. 

Findings- Research results have shown that there is a positive correlation between job crafting 
and work engagement. 

Discussion- According to these results, it is understood that employees who show job crafting 
behaviors find their job more meaningful, increase their energy and thus give themselves to their 
job literally emotionally, physically and mentally. In the same way, employees who exhibit 
proactive behaviors take initiative through job crafting and increase their motivation. A very 
important point for organizations is that employees whose work engagement is high they perform 
better than others. With this research, it is envisaged to give ideas to researchers and practitioners 
who will work on concepts related to employee outcomes such as dedication to work, belonging 
to work, and job performance. 
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Giriş 

Organizasyonların hızla gelişen ve değişen piyasa şartlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi çalışanlarının 
motivasyonuna, yeteneklerine ve üstün performans sergilemesine bağlıdır. Buradaki en önemli unsurlardan 
birisi olan çalışan motivasyonuna psikolojik yaklaşımlar iş dizaynının önemini vurgulayarak, iş dizaynının 
spesifik içeriklere, metotlara ve çalışan-iş ilişkisine dayalı bir plan dahilinde yeniden tasarlanarak yürütülmesi 
gerektiğini savunmaktadır.  

İş dizaynı; genellikle yöneticiden çalışana yukarıdan-aşağıya üst yöneticilerin bireylerin iş, görev ve rollerinde 
değişiklik yapması olarak görünse de son yıllarda iş yaşamındaki değişimler sonrası çalışanların bireysel 
seviyede kendi yetenek ve tercihlerine göre işlerini aşağıdan-yukarıya dizayn ettikleri bir süreç olarak 
görülmektedir (Berg, Dutton ve Wrzesniewski, 2008). 

Bu değişim sonrası ortaya çıkan yeni görüşler doğrultusunda Amy Wrzesniewski ve Dutton (2001) literatüre 
yepyeni bir kavram olan iş şekillendirme olgusunu (job crafting) kazandırmışlardır. İş şekillendirme teorisinin 
geliştirilmesinin ardından (Tims ve diğerleri, 2010; Wrzesniewski ve Dutton, 2001), bireysel seviyede çok 
sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Wrzesniewski ve Dutton’un görüşlerine dayanan araştırmacılar 
çoğunlukla nitel çalışmalara odaklanmışlardır.  

İş şekillendirme kavramı örgütsel psikoloji literatüründe 2012 yılından sonra merak edilen ve araştırma 
yapılan bir konu haline gelmiştir. Tims, Bakker ve Derks’in 2012 yılında geliştirdikleri iş şekillendirme 
ölçeğinden sonra ilk beş yıl içerisinde 50’nin üzerinde kantitatif çalışma yayımlanmıştır. Ulusal yazında ise iş 
şekillendirme kavramıyla ilgili çalışmalar 2017 yılından itibaren artmaya başladığı gözlemlenmiştir.  Bu 
çalışmadaki temel amaç; iş şekillendirme kavramını teorik olarak açıklamak, işletmelerin sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlayabilmeleri için çalışanlarının üstün performans göstermelerine ve işten ayrılma 
niyetlerinin azalmasına olanak sağlayacak işe adanmışlık unsurunun iş şekillendirme davranışı ile ilişkisini 
ortaya çıkartmaktır. Ayrıca bu araştırmada iş şekillendirmenin işe adanmışlığın önemli bir belirleyicisi 
olabileceğinden yola çıkılarak “İş şekillendirme davranışları işe adanmışlığı etkiler mi?” sorusu cevaplanmaya 
çalışılmıştır. Zira uluslararası yazında yapılan araştırmalarda iş şekillendirmenin işe adanmışlıkla ilişkisi en 
çok ele alınan konu olarak görülmektedir (Demerouti ve Bakker, 2014; Rudolph vd., 2017).  Bu noktadan yola 
çıkarak çalışmanın Türkiye’de iş şekillendirmenin iş tatmininde önemli bir etmen olup olmadığını belirlemek 
üzere araştırmacılara katkı sağlaması amaçlanmıştır.    

Bu çalışmada ilk olarak iş şekillendirme kavramına daha sonra işe adanmışlık kavramına yer verdikten sonra 
iş şekillendirme davranışlarının işe adanmışlığa etkisine değinilmiştir. 

İş Şekillendirme 

Amy Wrzesniewski ve Jane E. Dutton iş şekillendirme terimini dile getiren ilk bilim insanlarıdır. Söz konusu 
bilim insanları iş şekillendirmeyi “Bireylerin işlerindeki görev veya ilişkisel sınırlarında yaptıkları fiziksel ve 
bilişsel değişiklikler” olarak tanımlamıştır (Wrzesniewski ve Dutton, 2001:179).  

İş şekillendirme yeni bir kavram olmakla birlikte içerik olarak 30 yıllık bir geçmişe aittir. Kulik ve Oldham 
(1987, s.292), işin yeniden tasarımına dair yöntem belirtirken genel olarak; ” çalışanların bireysel ihtiyaç ve 
yeteneklerine göre işlerini tasarlamalarına izin veren çalışanların içinde aktif olduğu bir süreçten oluşması 
gerektiğini bunu yaparken çalışanların kendi istekleriyle süreci yönettiği ve yönetici veya organizasyondan 
izin almadığı bir strateji” şeklinde tanımlayarak iş şekillendirmenin bugünkü genel ilkelerini tanımlamışlardır 
(Rudolp vd, 2017, s.113). 

Wrzesniewski ve Dutton tarafından yapılan tanımda çalışanların fiziksel, bilişsel ve ilişkisel olarak işlerini 
değiştirmesini ve kişisel özelliklerine uyumlu hale getirmesini ifade etmektedir (Ingusci vd.2016; 
Wrzesniewski ve Dutton, 2001). Fiziksel görev sınırlarını değiştirme, çalışanın işindeki işlem/faaliyet olarak 
ifade edilmektedir. Çalışan işinde daha fazla veya az görev alarak, görev alanını genişleterek veya daraltarak, 
görevlerini nasıl icra edeceğini değiştirmektedir. Bilişsel görev sınırlarını değiştirme, çalışanın işini nasıl 
algıladığını değiştirmesiyle veya işini bir dizi ayrı görevler olarak görmek yerine bir bütün olarak kabul 
etmesiyle ilgilidir İlişkisel sınırları değiştirme ile ise, çalışanın işini yaparken kimlerle ve hangi boyutlarda 
etkileşim içerisinde bulunduğu kastedilmektedir. Bu öğelerden herhangi birinin değiştirilmesiyle, bireyler 
çalıştıkları işin dizaynını ve sosyal çevrelerini değiştirmiş olmaktadır (Wrzesniewski ve Dutton, 2001: 179-180; 
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Berg, Wrzesniewski ve Dutton, 2008: 3). Berg, Wrzesniewski ve Dutton (2008) tarafından yapılan tanıma göre 
iş şekillendirme “çalışanların görevlerini ve işteki diğer kişilerle etkileşimlerini aktif olarak değiştirerek işlerini 
düzenlemek için kullandıkları yolların tanımlanmasıdır.”  

Tims ve Bakker (2010) tarafından yapılan daha genel bir tanıma göre ise iş şekillendirme “işlerini dizayn eden 
çalışanların bireysel fiili davranışlarıdır.” Yazarlar, iş dizaynının bireysel seviyesine ve çalışanların işlerini 
yeniden dizayn ederken gösterdikleri proaktif rollerine vurgu yapmaktadır. Hatalı çalışma prosedürlerinin 
değiştirilmesi ve işte yaşanan problemlere yaratıcı çözümler önerilmesi gibi çalışanların bu proaktif 
davranışların, değişen iş ortamında organizasyonların hayatta kalma şansını artırdığı ileri sürülmektedir. Bu 
davranışlarda sadece organizasyonun gelişmesi için değil, çalışanın daha iyi birey-iş uyumu, daha eğlenceli 
iş, daha fazla mutluluk ve daha az iş-aile çatışması gibi kendi amaçları da etkili olmaktadır. 

Wrzesniewski ve Dutton’a (2001) göre iş şekillendirme süreci sonunda; işin anlamında değişiklik olmakta ve 
iş kimliğinin revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İş şekillendirme, çalışanın işin amacını yeniden 
belirleyerek ve işini farklı tecrübe edecek şekilde iş görevlerini ve ilişkilerini değiştirmesi ile meydana gelir. 
İşin psikolojik anlamı insanların işte değerli ve kayda değer hissettiklerinde ortaya çıkar. Bu yüzden 
çalışanların amaçları doğrultusunda işlerinde yapacakları herhangi bir hareket muhtemelen işin anlamını 
değiştirecektir. İş şekillendirme bireyin kimliğini de değiştirme potansiyeline sahiptir. İşin kimliğinin 
belirlenmesindeki temel neden insanların sosyal topluluk yaratma girişimidir. Bireylerin işlerinde etkileşimde 
bulundukları insanlar bireyin iş kimliğinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, 
insanlar etkileşimde bulundukları ilişkisel ortaklarını seçici bir şekilde etkileyerek devam ettirilebilir bir iş 
kimliği oluşturulmasında özgürlüğe sahiptir. Çalışanlar işteki diğer bireylerle etkileşimlerin şekillerini ve 
miktarlarını belirleyerek, diğerleriyle beraber iş kimliğinin oluşturulmasına iştirak etmektedir. 

Tims ve Bakker ilk olarak 2010 yılında İş talepleri kaynakları (İT-K) modelini temel olarak iş şekillendirmeyi 
iş kaynaklarını arttırma, iş taleplerini arttırma ve iş taleplerini azaltma olmak üzere 3 boyutta literatüre 
kazandırmışlardır. Ancak Tims, Bakker ve Derks, 2012 yılında “İş Şekillendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve 
Geçerliliği” adlı yayımlarında boyut sayısını 4’e çıkartmış ve iş kaynakları arttırma boyutunun tek bir boyut 
olarak değil, iki ayrı boyut olması gerektiğini savunmuşlardır ve 4 boyutu şöyle ifade etmişlerdir; (1) yapısal 
iş kaynaklarını arttırmak, (2) sosyal iş kaynaklarını arttırmak, (3) zorlayıcı iş taleplerini arttırmak ve (4) 
engelleyici iş taleplerini azaltmak (Tims ve diğerleri, 2012, s.177).  

Bu çalışmada temel alınacak olan Tims ve diğerlerinin (2012) önerdiği iş şekillendirme modelinde iş 
şekillendirme, çalışanların proaktif bir davranış biçiminde iş kaynaklarını ve iş taleplerini değiştirerek işin 
özelliklerini, kişinin sahip olduğu kişisel beceri ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmesi olarak tanımlanmıştır. 
Önerilen modele göre, çalışanlar yöneticilerinin belirlediği görev tanımlarının dışına çıkarak, bireysel 
motivasyonlarını, ilgi, tutum ve becerilerini temel alarak görevlerinde değişiklikler yapmaktadırlar (Tims ve 
Bakker, 2010). Yukarıda İT-K modelinde belirtilen iş şekillendirmenin iki boyutu iş kaynakları artırma ile 
ilgiliyken, diğer iki boyutu ise iş taleplerini artırma veya azaltma ile ilgilidir. İlk üç boyut iş davranışlarını 
artırmaya yönelikken, sonuncu boyut iş davranışlarını azaltmaya yönelik bir boyuttur (Bakker, Tims ve Derks, 
2012; Tims vd., 2012). 

İşe Adanmışlık 

Adanma; bir kişiye, bir düşünceye, bir kuruma veya bireyin kendisinden daha büyük gördüğü bir şeye karşı 
bağlılık göstermesini, yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülüğü ifade etmektedir. İşe adanmışlık ise; 
pozitif duygularla iş odaklı düşünme, kendini işine verme gayreti, yüksek düzeyde enerji ile işe bağlılık olarak 
tanımlanmaktadır (Caymaz, Erenel ve Gürer, 2013). Kahn göre (1990) işe adanmışlık “bireyin işi ve diğer 
çalışanlarla irtibatlı olması, fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak işine hazır bulunması ve tam performansı 
destekleyen görev davranışlarında, tercih ettiği karakterinin ifadesi ve kullanılmasıdır.” Yine Kahn’a göre 
(1990) işe adanmışlık, çalışanın kendi işini yaparken özverisi ve işteki enerjisinin miktarı ve bireyler arasındaki 
değişkenliği yakalayan örgütün oluşmasını sağlamada etkin bir yapıdır. Bu yapı, çalışanın işe katılma 
derecesinin ve enerjisinin yüksek düzeyde olmasını sağlamaktadır (akt. Bakker, Albrecht ve Leiter, 2011).   

Çalışanın duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak kendini tam anlamıyla işine vermesi olarak tanımlanan işe 
adanmışlık olumlu çalışan davranışlarının doruk noktası olarak kabul edilmektedir (Thompsan, Lemmon ve 
Walter 2015). Kendisini işine adamış çalışanlar kendilerini psikolojik olarak işlerinde hazır bulundurarak işle 
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ilgili tutumlarının şekillenmesini sağlar (Christian, Garza ve Slaughter, 2011; Kahn, 1992). İşe adanmışlık, 
çalışanın işe özveriyle yaklaşmasını sağlayarak işteki enerjisini ortaya çıkarmasına yol açmaktadır ve etkin bir 
organizasyon yapısının oluşmasını desteklemektedir (Kahn, 1990). Bu düşünce, çalışanların kendilerini işe 
adadıklarında, üstlendikleri rolü sıkı sıkıya tutmalarını ifade etmektedir (Gruman ve Saks, 2011). Rolde tutma, 
fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak çalışanın kendisini örgütsel rollerini gerçekleştirmeye adadığında ortaya 
çıkmaktadır (Kahn, 1990).  

Kahn’a göre (1992) işe adanmışlığın fiziksel, bilişsel ve duygusal olmak üzere üç yönü bulunmaktadır. 
Bunların ilki olan fiziksel adanmışlık, çalışanın fiziksel olarak kendini işine vermesini ifade etmektedir. Bu 
kapsamda, bireyin işinde yoğun bir şekilde çalışması, bütün gücünü işine vermesi, işinde çok enerji harcaması, 
elinden gelenin en iyisini işinde yüksek performans göstermek için harcaması, işini en iyi şekilde yapmak için 
çabalaması ve işinde çok enerji harcaması fiziksel adanmışlığı göstermektedir. Bu bir bakıma, çalışanın işini 
yaparken fiziksel gücünü tam olarak işine vermesini göstermektedir. İkincisi olan bilişsel adanmışlık, çalışanın 
aklını işine vermesi, işine dikkat göstermesi, işine dikkatle odaklanması, işin kendisini çekmesi, işine 
konsantre olması ve işine itina göstermesini kapsamaktadır. Sonuncusu olan duygusal adanmışlık ise, 
çalışanın işinde istekli olması, işinde enerjik hissetmesi, işiyle ilgili olması, işiyle gurur duyması, işi hakkında 
olumlu duygulara sahip olması ve işini şevkle yapmasını kapsamaktadır.   

Kahn (1990) işe adanmışlıkla ilgili iki hususa daha vurgu yapmaktadır. Bunların ilki işe adanmışlığın iş veya 
organizasyonun özelliklerine yönelik bir tutum değil, çalışanın iş görevlerini yerine getirmesinden dolayı 
ortaya çıkardığı performansının yarattığı psikolojik bir durum olmasıdır (Maslach ve diğerleri, 2001). İkincisi 
ise, çalışanın işe adanmışlığı, kendi işine odaklanmasında bir araç olarak kullanmasıdır (Rich ve diğerleri, 
2010). Bu bakımdan işe adanmışlık, çalışanın belirli bir nesne veya davranışa odaklanmasını değil, yaptığı işe 
duygusal ve bilişsel olarak özümsemesi ve odaklanmasını ifade etmektedir (Schaufeli ve Bakker, 2004). 

İşe adanmışlığın arzu edilen sonuçları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Yaşam kalitesini, çalışanın fiziksel ve 
zihinsel sağlığını ve refahını arttırır (Wrzesniewski, Rozin ve Bennett, 2002). İşe adanmışlık, yapıcı stresi 
beslemektedir, fiziksel ve ruhsal sağlığı artırmaktadır, iş performansını ve çalışanın toplumsal faaliyetlere 
katılımını olumlu yönde etkilemektedir (Simmons, 2002). Rich ve diğerleri (2010) çalışanın işe adanmışlığının, 
iş tatminini ve örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif ve anlamlı yönde etkilediğini ileri sürmektedir. İşe 
adanmış çalışanların çalışma faaliyetleri ile etkin enerjik bir bağlantıları vardır ve kendilerini işlerinin talepleri 
ile başa çıkabilecek yetenekte görmektedirler. Çalışanlar işlerine tam olarak adandıklarında işlerini kişisel 
olarak anlamlı bulmakta, iş yüklerinin üstesinden gelinebilir olduğunu düşünmekte ve yaptıkları işin geleceği 
hakkında daha umutlu olmaktadırlar. İşe adanmanın olası sonuçları arasında; işle ilgili olumlu tutumlar, 
kişisel sağlık, göreve yönelik olumlu davranışlar sergileme ve performans artışı bulunmaktadır. (Demerouti 
ve diğerleri, 2001; Schaufeli ve Bakker, 2003). Ayrıca, işe adanmış çalışanların inisiyatif almaya ve proaktif 
davranışlar sergilemeye daha yatkın oldukları ve öğrenme motivasyonlarının da diğerlerine göre daha fazla 
olduğu görülmektedir. Aynı şekilde proaktif davranış sergileyen çalışanlar iş şekillendirme aracılığıyla 
inisiyatif almakta ve motivasyonları artmaktadırlar. Organizasyonlar için çok önemli bir nokta da işe adanmış 
çalışanların diğerlerinden daha üstün performans sergilemeleridir (Bal, 2009).  

Wrzesniewski ve Dutton'a (2001) göre iş şekillendirme ile çalışan işinde üç farklı tip de değişiklik yapabilir. 
İlk değişiklik türü görevlerle ilgilidir. İşinin sıkıtı ve tekdüze olmaya başladığını hisseden çalışan, yeni 
beceriler gerektiren görevleri talep edebilir. İkinci değişiklik türü, işin gerektirdiği sosyal ilişkilerle ilgilidir. 
Burada ise çalışan işinin yerine getirilmesi esnasında işini yapmasına katkı sağlayacak kişi ya da kişilerle 
görüşmeyi işinin bir parçası haline getirmek suretiyle işin ilişkisel sınırlarını genişletebilir. Üçüncü değişiklik 
türü ise çalışanın işiyle ilgili bilişsel durumunda farklılık yaratmasıdır. Yaptığı işin anlamını değiştiren 
uygulamalar, yenilikle ya da küçük dokunuşlar monoton bir işe karşı çalışanın olumlu hisler geliştirmesini 
sağlamaktadır. Yapılan bu değişikliklerle bir çalışanın ana görevi etkilenmez iken çalışanların işlerini daha 
ilgi çekici ve anlamlı hale getirmelerini sağlamaktadır. Bu da işe adanmışlığı sağlamaktadır (Tims&Bakker, 
2010; Wrzesniewski & Dutton, 2001).  

Yöntem 

Bu araştırmada hem ulusal literatür hem de çalışma hayatı için yeni bir kavram olan iş şekillendirme kavramı 
ile ilgili daha fazla veri elde edebilmek için nicel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda anket 
ile veri toplanmış ve bir İstatistik programı kullanılarak nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır.  
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İlk olarak araştırmada kullanılmak üzere demografik sorular ve araştırma sorusu doğrultusundaki ölçekleri 
kapsayan bir anket tasarlanmış ve pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmada 35 kişiden yüz yüze görüşme, 
telefonla görüşme ve elektronik posta yolu ile veriler toplanmıştır. Ayrıca bu süreçte katılımcılardan soruların 
ifade edilişi ve anlaşılırlık derecesini saptamak amacıyla geri bildirimler alınmıştır. Alınan geri bildirimler 
sonrası ankete son hali verilmiştir.   

Araştırma Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Ankette iş şekillendirme davranışıyla ilgili olarak literatürde yaygın olarak kullanılan Tims ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. İş Şekillendirme davranışının dört boyutu ve her bir boyutun alpha 
değerleri aşağıdaki gibidir (Tims ve diğ., 2012).  

x Yapısal İş Kaynakları Arttırmak (Cronbach Alpha: .82) 
x Sosyal İş Kaynakları Arttırmak (Cronbach Alpha: .77) 
x Zorlayıcı İş Taleplerini Arttırmak (Cronbach Alpha: .75)  
x Engelleyici İş Taleplerini Azaltmak (Cronbach Alpha: .79)   

Tim ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek farklı ülkelerde çeşitli sektörleri kapsayan 
araştırmalarda kullanılmıştır. Bu nedenle çalışanların iş şekillendirme davranışlarını değerlendirmek için 
güvenilir ve ampirik olarak geçerli bir ölçek olarak kabul edilmektedir (De Beer, Tims ve Bakker, 2016; Debiara 
vd.,2016; Gordon vd.,2018; Van Winherden vd., 2017;). 

Oluşturulan ankette işe adanmışlıkla ilgili olarak Schaufeli, Bakker and Salanova tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçeğin alpha değeri önceki araştırmalarda 0,95 olarak bulunmuştur. 
Bu ölçek üç boyuttan oluşmaktadır: Gayret, adanmışlık ve uğraş. Gayret iş konusunda nasıl hissettiğinizle, 
adanmışlık ise işinize bağlılığınızı ve uğraş işinizde ne kadar adandığımızı ve kendinizi işinize ne kadar 
verdiğinizle ilişkilidir. İşe adanmışlık alanındaki araştırmalar esas olarak deneysel boyutu ile kullanımı 
üzerinde yoğunlaşmıştır ve araştırmalarda kullanımını ampirik olarak desteklenmiştir (Breevaar & Bakker, 
2018). Ayrıca bu ölçek Breevaart & Bakker (2018) tarafından yapılan “Günlük iş talepleri ve çalışan bağlılığı: 
Günlük dönüşümsel liderlik davranışların rolü.” Adlı araştırmada kullanılmış ve İş Sağlığı Psikolojisi 
Dergisi’nde yayımlanmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreninin Türkiye’de faaliyet gösteren ilaç sektörü şirketlerinde görev yapan satış pazarlama 
çalışanları oluşturmaktadır. İlaç sektöründe çalışan satış pazarlama çalışanlarının görev ve sorumlulukları, 
esnek çalışma modeline açık olmaları ve özellikle sahada birinci yönetici ve çalışan arasında işin yapılma 
yöntemine ilişkin bir esneklik olması ve bu durumların iş şekillendirmeye müsait bir durum oluşturması 
sebebiyle bu sektör seçilmiştir. Araştırma evreni yaklaşık 10.000 kişiden oluşmaktadır. Bu bilgi Türkiye İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan (İEİS) alınmıştır. Araştırmada basit rassal örnekleme yöntemi seçilmiştir. 
Anket formları elektronik ortamda ve yüz yüze 450 kişiden toplanmış, 415 tanesi araştırma raporuna dahil 
edilmiştir. 415 örneklem hacmi ile 10.000 kişilik evrenden %95 güven aralığı ile hesaplanan hata payı ise %4,71 
dir. 

Araştırma Hipotezi 

Literatürde iş şekillendirmenin işe adanmışlıkla ilişkisi en çok ele alınan konu olarak görülmektedir 
(Demerouti ve Bakker, 2014; Rudolph vd., 2017). Bakker, Tims and Derks (2012) iş şekillendirme davranışı 
gösteren çalışanların işe adanmışlıklarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.  

Petrou (2012) daha önce yapılan araştırma sonuçlarında zorlayıcı iş taleplerinin işe adanmışlıkla ilişkili 
olduğunu tespit etmiştir. Hatta günlük çalışma zorluklarının işe adanmışlık düzeyi ile pozitif yönde ilişkili 
olduğunu, günlük perspektifte iş taleplerinin azaltılmasının ise işe adanmışlıkla negatif bir şekilde ilişkili 
olduğunu ifade etmiştir.  

Bakker, Hakanen, Demerouti ve Xanthopoulou (2007) iş talepleri ve kaynakları ile işe adanmışlık ilişkisini 
araştırdıkları çalışmada iş kaynaklarının öğrenme ve kişisel gelişime yardımcı olarak içsel bir motivasyon rolü 
olduğunu ve iş hedeflerinin başarısı için araçsal yardım sağlayarak dışsal bir motivasyon rolü üstlenmek 
suretiyle daha fazla işe adanmışlığı sağladığını belirtmişlerdir.  Dahası, zorlayıcı iş taleplerinin çalışanlarda 
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daha fazla çaba göstermek suretiyle zorlu hedefleri başarmalarına teşvik ettiği ve zorlayıcı iş talepleri ile işe 
adanmışlık arasında pozitif bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Tims et al., 2012; Tims et al., 2013). 

Yapılan araştırmalardan yola çıkarak araştırmada test edilmek üzere aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. Böylece 
Türkiye örnekleminde iş şekillendirmenin işe adanmışlık ile ilişkisi ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

H1: İş şekillendirme davranışlarının işe adanmışlık üzerinde etkisi vardır.  

Bulgular 

İş şekillendirme davranışları ve bu davranışlar ile işe adanmışlıkla ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmış 
olan bu çalışmaya Türkiye’de ilaç sektöründe satış pazarlama profesyoneli olarak çalışmakta olan toplam 415 
kişi katılmıştır. Katılımcıların 324’ü (%78,1) erkek ve 91’i (%21,9) kadın; 6’sı (%1,4) 53 yaş ve üzerinde, 142’si 
(%34,2) 38-52 yaş aralığında, 247’si (%59,5) 27-37 yaş aralığında ve 20’si (%4,8) 27 yaşında küçüktür. Eğitim 
durumlarına göre katılımcıların 47’si (%11,3) lise, 83’ü (%20) ön lisans, 240’ı (%57,8) lisans, 42’si (%10,1) yüksek 
lisans ve 3’ü (%0,7) doktora mezunudur. Medeni durumlarına göre ise katılımcıların 264’ü (%63,6) evli ve 151’i 
(%36,4) bekardır (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş, Eğitim ve Medeni Durumlarına İlişkin Bilgiler 

Değişken Grup N % 

Cinsiyet 
Erkek 324 78,1 

Kadın 91 21,9 

Yaş 

<27 20 4,8 

27-37 247 59,5 

38-52 142 34,2 

53+ 6 1,4 

Eğitim Durumu 

Lise  47 11,3 

Ön lisans 83 20 

Lisans  240 57,8 

Yüksek lisans 42 10,1 

Doktora  3 0,7 

Medeni durum 
Evli  264 63,6 

Bekar  151 36,4 

Toplam 415 100 

Ayrıca, katılımcıların çalışmakta oldukları şirketlerin sermaye yapısı incelendiğinde 329 (%79,3) şirketin %100 
yerli, 71 (%17,1) şirketin %100 yabancı ve 15 (%3,6) şirketin yerli ve yabancı ortak sermaye yapısına sahip 
oldukları görülmüştür. Son olarak, katılımcıların çalışmakta oldukları şirketlerin çalışan sayılarının 
incelenmesi sonucunda bu şirketlerin 24’ünün (%5,8) 50 ve altı çalışana, 27’sinin (%6,5) 51-150 çalışana, 
212’sinin (%51,1) 151-500 çalışana ve 152’sinin (%36,6) 501 ve üzeri çalışana sahip oldukları tespit edilmiştir 
(Tablo 2). 
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Tablo 2. Katılımcıların Çalıştıkları Şirketlerin Sermaye Yapısı & Çalışan Sayılarına İlişkin Bilgiler 

Değişken 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

 Toplam 415 100,0% 

Çalışılan Şirketin Sermaye Yapısı %100 yerli 329 79,3% 

%100 yabancı 71 17,1% 

Yerli ve Yabancı ortak 15 3,6% 

Toplam 415 100,0% 

Şirketteki  

Çalışan Sayısı 

50 altı 24 5,8% 

51-150 27 6,5% 

151-500 212 51,1% 

501 ve üzeri 152 36,6% 

Toplam 415 100,0% 

İş Şekillendirme Davranışlarına İlişkin Bulgular 

Katılımcılara uygulanan anket içerisinde yer alan iş şekillendirme davranışlarına ilişkin toplam 19 ifadenin 
analiz edilmesi sonucunda tüm ifadelerin ortalamasının 4,11 ve standart sapmasının 0,41 olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre; katılımcıların iş şekillendirme davranışlarına ilişkin cevapları ortalama olarak 
“katılıyorum” düzeyindedir.  

İfadeler detaylı olarak incelendiğinde ise 12 ifadenin ortalamasının 4,00 ve üzerinde, 6 ifadenin ortalamasının 
3,50 ve 4,00 arasında ve 1 ifadenin ortalamasının 3,00-3,50 arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar 
1 ifade haricinde ifadelerin tamamına ortalama olarak “katılıyorum” cevabı vermişler, 1 ifadede ise “kararsız” 
kalmışlardır. Tablo 3’te en yüksek ortalamaya sahip on ifadeye ilişkin ortalamalar detaylı olarak verilmiştir. 
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Tablo 3. İş Şekillendirme Davranışları İle İlgili İfadelere Verilen Cevaplar 

Sıra  İfadeler N Ort. S. Sap. 

1 M1 415 4,64 0,65 

2 M2 415 4,60 0,69 

3 M3 415 4,57 0,70 

4 M4 415 4,53 0,73 

5 M5 415 4,50 0,76 

6 M6 415 4,45 0,64 

7 M7 415 4,40 0,60 

8 M8 415 4,26 0,69 

9 M9 415 4,19 0,75 

10 M10 415 4,15 0,79 

19 ifade Ortalama 415 4,11 0,41 

İşe Adanmışlık İle İlgili Bulgular 
Katılımcılara uygulanan anket içerisinde yer alan işe adanmışlık ile ilgili toplam 9 ifadenin analiz edilmesi 
sonucunda tüm ifadelerin ortalamasının 4,26 ve standart sapmasının 0,55 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; 
katılımcıların işe adanmışlık cevapları ortalama olarak “katılıyorum” düzeyindedir. İfadeler detaylı olarak 
incelendiğinde ifadelerin tamamının ortalamaları 4,00-4,50 arasında yer almıştır. Katılımcılar ifadelerin 
tamamına ortalama olarak “katılıyorum” cevabı vermişlerdir. Tablo 4’te tüm ifadelere ilişkin ortalamalar 
detaylı olarak verilmiştir. 

Tablo 4. İşe Adanmışlık İle İlgili İfadelere Verilen Cevaplar 

Sıra  İfadeler N Ort. S. Sap. 

1 M1 415 4,46 0,60 

2 M2 415 4,46 0,75 

3 M3 415 4,39 0,67 

4 M4 415 4,34 0,78 

5 M5 415 4,31 0,78 

6 M6 415 4,22 0,77 

7 M7 415 4,12 0,91 

8 M8 415 4,01 1,00 

9 M9 415 4,00 0,95 

Ortalama 415 4,26 0,55 

İlişki (Korelasyon) Analizleri Bulguları 

Yapılan spearman’s rho ilişki (korelasyon) analizleri sonucunda (veriler nonparametrik özellik gösterdiği için 
spearman’s rho kullanılmıştır); iş şekillendirme davranışları ve işe adanmışlık arasında 0,578 korelasyon 
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olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; değişkenler arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyon mevcuttur. İş 
şekillendirme davranışlarının artması işe adanmışlığın orta düzeyde artmasına neden olmaktadır ya da işe 
adanmışlıktaki artış iş şekillendirme davranışlarında orta düzeyde artışa neden olmaktadır (Tablo 5). 

Tablo 5. İş Şekillendirme Davranışları İle Adanmışlık Arasındaki İlişki 

Spearman’s rho İşe Adanmışlık 

İş şekillendirme 0,578 

* P�0,01 anlamlı 

Buna göre; araştırmamızın hipotezi 0,578 korelasyon katsayısı ile kabul edilmiştir;   

H1: İş şekillendirme davranışlarının işe adanmışlık üzerinde etkisi vardır.  

Sonuç ve Tartışma 

Çalışma yaşamının, çalışanların ve çalışanlardan beklentilerin hızla değiştiği günümüzde, bu değişimlere 
uygun iş özelliklerinin dikkate alınması ve işlerin tekrar dizayn edilerek ele alınması önemli hale gelmiştir. 
Yapılan iş dizaynı ve tasarımlarda çalışanların ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarının netleştirilerek göz önüne alınması 
ve daha esnek modellere geçilmesi istenilen etkiyi oluşturmaktadır. İşte bu noktada örgütsel davranış 
literatüründe nispeten yeni bir kavram olan iş şekillendirme kavramının önemi artmaktadır.  

Bu araştırmada ulusal yazında son 3-4 yıldır araştırmalara konu olan ‘bireylerin işlerine ilişkin görevsel ve 
ilişkisel sınırlarda fiziksel ve bilişsel değişimleri gerçekleştirebilmesi’ olarak tanımlanan iş şekillendirmenin, 
‘pozitif duygularla iş odaklı düşünme, kendini işine verme gayreti, yüksek düzeyde enerji ile işe bağlılık’ 
olarak tanımlanan işe adanmışlık arasındaki ilişki incelenmiştir. 

“İş şekillendirme davranışları işe adanmışlığı etkiler mi?” sorusunun cevabını bulmak üzere yapılan bu 
araştırmada Türkiye’de ilaç sektöründe görev yapan satış pazarlama bölümü çalışanları örnekleminden 
veriler elde edilmiş ve yapılan analizlerde sorulan sorunun cevabına karşılık gelen bulgular elde edilmiştir.  
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, iş şekillendirme davranışları ve bu davranışlar ile işe 
adanmışlık arasındaki ilişkilerin incelenmesi çalışmanın verilerinin 415 katılımcıdan toplanmış olması 
verilerin geçerlik ve güvenirliği açısından oldukça olumlu bir özellik olmuştur. Nitekim yapılan güvenirlik 
analizi sonucunda cronbach’s alpha güvenirlik katsayısının 0,93 (%93) olarak tespit edilmiş olması da bu 
yargıyı desteklemektedir. 

Elde edilen tüm bu sonuçlara göre; Türkiye’de ilaç sektöründe satış pazarlama profesyoneli olarak çalışanların 
iş şekillendirme davranışları sergiledikleri ve bununla ilgili ifadelere katılım düzeylerinin oldukça yüksek 
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, çalışanların işlerine adanmışlıkları yüksektir.  

Yapılan araştırmada elde edilen sonuç önceki araştırmalar ile benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Petrou ve 
diğerleri tarafından 2012 yılında günlük düzeyde iş şekillendirme davranışının işe adanmışlığa etkisi 
incelenmiştir. Araştırma farklı şirketlerden 95 çalışanla yapılmıştır. Araştırma sonucunda yüksek iş baskısı ve 
zorlukların işe adanmışlığı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yine Siddiqi tarafından 2015 yılında 
“Bankacılık Sektöründe Servis Çalışanlarının İş Şekillendirme Davranışlarının ve İşe Adanmışlıklarının 
Müşteri Davranışlarına Etkisi” adlı çalışmada bankada çalışan servis çalışanlarının performansında iş 
şekillendirme davranışlarının etkisi olduğu, işe adanmışlığın ise aracı etkisi yaptığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen bulgularla literatüre yapılan katkıların yanında araştırmanın kısıtlarına da değinmekte fayda 
vardır. Öncelikle araştırma her ne kadar Türkiye’de önemli sektörler arasında yer alan ilaç sektöründe görev 
yapan satış pazarlama profesyonellerine yapılsa da genelleme yapılacak düzeyde çeşitlilik arz eden bir 
örnekleme ulaşamamıştır. Bu nedenle farklı sektörlerde farklı çalışan gruplarını içerecek düzeyde 
örneklemlerden verilerin toplanması tavsiye edilmektedir. İkinci olarak iş şekillendirme ve işe adanmışlık 
arasındaki ilişkiye doğrudan bakılmış olup daha fazla bağımlı değişkenin modele dahil edilmesi önerilmekte 
hatta bu ilişkiye aracılık eden değişkenlerin de göz önüne alınması tavsiye edilmektedir. Bu bakış açısıyla 
yapılacak araştırmalar ulusal literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

Turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından birini, bu sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri 
oluşturmaktadır. Bu işletmeler, insanların sürekli bulundukları yerlerin dışına seyahat ettikleri zamanki 
ihtiyaçlarının karşılandığı hizmet organizasyonları olarak ifade edilir. Bütün işletmelerde olduğu gibi asıl 
hedefi kâr elde etmek olan konaklama işletmeleri, içinde barındırdığı bütün birimlerle bu hedefi 
gerçekleştirmek için çaba harcar. Bu birimlerden biri olan yiyecek-içecek departmanı, konaklama 
işletmesinin personel giderleriyle birlikte en fazla maliyete katlandığı birimdir (Yılmaz, 1997:38). Konaklama 
işletmesi açısından son derece önemli bir yere sahip olan yiyecek-içecek departmanının, faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkacak olan maliyetleri de kontrol altında tutması gerekecektir. Bu yüzden etkili bir 
maliyet kontrol yönteminin kullanılması gerekmektedir. 

Etkili bir yiyecek-içecek maliyet kontrolü için personelin eğitimi birinci şarttır. Diğer şart ise bu sistemin bir 
süreç dâhilinde uygulanmasıdır. Bu süreç menü planlamasından başlayarak, satın alma, stoklama, üretime 
hazırlık ve servisle tamamlanmış olur. Her konaklama işletmesinde bu süreç aynıdır. Bir konaklama 
işletmesinde yiyecek-içecek maliyetlerinin kontrol altında tutulması için kullanılacak bazı maliyet kontrol 
yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar; basit maliyet kontrol yöntemi, ayrıntılı maliyet kontrol yöntemi, standart 
maliyet kontrol yöntemi ve potansiyel maliyet kontrol yöntemidir. 

Çalışma ile ilgili literatür taraması yapıldığında,  alan çalışması yapan araştırmacıların çoğu bulgularında, 
konaklama işletmelerinin yiyecek maliyetlerinin hesaplanmasında basit maliyet kontrol yönteminin 
uygulandığını ve yöntemlerin, konaklama işletmelerinin büyüklüklerine göre değiştiğini tespit etmişlerdir.  

Bu çalışmada; örnek otel işletmesinin restoranına ait satış ve üretim verileri, ayrıntılı maliyet kontrol 
yöntemlerinden biri olan Harris, Kerr ve Forster Yöntemi’nden yararlanılarak ele alınmıştır. İşletme, XYZ 
adıyla oluşturulmuş beş yıldızlı bir otel işletmesi olup,  bu otel işletmesine ait veriler tamamen varsayımdan 
ibarettir. Örnek uygulamamızda on günlük ilk madde ve malzeme maliyet ve satış verileri karşılaştırılarak 
yorumlanmış, önemli görülen değişikliklerin nelerden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Bu veriler 
kullanılarak menülerde ne gibi değişiklikler yapılacağı kolayca tespit edilebilmekte, işletmenin bu konuda 
kararlar alması sağlanmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmamız üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek 
maliyeti, maliyet kavramı ve maliyet kontrol sistemlerinden bahsedilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında, 
yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, ayrıntılı maliyet 
kontrol yöntemlerinden biri olan Harris, Kerr ve Forster yöntemi, XYZ işletmesinde uygulanarak, yiyecek 
maliyetleri saptanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

1.KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK MALİYETLERİ 

Bir işletmenin başarı sağlaması için çok dikkat edeceği iki unsur vardır. Bunlar; maliyet ve maliyet 
kontrolüdür. Bu bölümde maliyet kavramı, özellikleri ve öneminden ve ayrıca konaklama işletmelerinde 
yiyecek-içecek maliyet kontrolünden genel olarak bahsedilecektir. 

1.1. Maliyet Kavramı 

Turizm sektöründe, ki bacasız sanayi olarak da bilinir, hizmet veren işletmeler, ilk olarak hayatlarını devam 
ettirebilmek  ve kâr oranlarını yükseltebilmek için maliyetlerin saptanması ve kontrolüne önem 
vermektedirler. 

Üretim yapan işletmelerde bir mamulün elde edilmesi için tüketilen mal ve hizmet, maliyet gideri olarak 
ifade edilebilir (Yükçü, 1993: 23). Yani maliyeti  belirli bir hedefe ulaşmak için katlanılması gereken 
fedakarlıkların parasal tutarı şeklinde tanımlayabiliriz. 

Konaklama işletmelerinde istenilen gayeye ulaşma adına maliyet konusu ciddi ve önemli bir konudur. Bir 
konaklama işletmesinin faaliyete geçmesinden sonra farklı birçok maaliyetler söz konusu olmaktadır. Bunlar 
personel maliyetleri, yiyecek-içecek maliyetleri ve diğer (temizlik, yakıt eğlence vb.) maliyetlerdir.  

Konaklama işletmelerinin kontrol altında tutmak zorunda oldukları maliyetler;  yiyecek-içecek maliyetleri, 
işçilik maliyetleri ve diğer maliyetlerdir. Bu maliyet kontrollerinin etkili olarak yapılması için buna ilişkin 
unsurların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir (Köroğlu vd; 2011: 36). 



İ. Aksu – T. Eken 11/3 (2019) 1358-1374 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1360 

1.2. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin Özellikleri  

Konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek bölüm maliyetini oluşturan başlıca giderler şunlardır (Köroğlu 
vd;2011: 36): 

- Personel gideri 
- Yiyecek-içecek malzeme gideri 
- Genel üretim giderleri (temizlik, mutfak yakıtı, müzik vb.). Üretimle ilgili bu giderlerin yanında 

ısınma, kira, elektrik, kırtasiye, vb. giderler de genel yönetim gideri olarak adlandırılmaktadır 
(Yılmaz, 2010: 27). 

 Bir yiyecek-içecek departmanının toplam maliyetini ağırlıklı olarak, yiyecek, içecek malzeme ve personel 
maliyetleri oluşturmaktadır. Bir yiyecek-içecek işletmesinin yaşam süresi boyunca yiyecek-içecek malzeme 
ve personel için yapılan masraflar, işletmenin kira, donanım gibi katlanacağı diğer maliyetlerden daha 
fazladır (Pavesic ve Magnant 2005: 8). 

Bu giderlerden yalnızca yiyecek-içecek malzemesi giderinin ne kadar olduğu daha net olarak bulunabilir. 
İşçilik giderlerini tam olarak bulmak oldukça zordur. Çünkü öteki birimlerdeki personellerin de yiyecek-
içecek faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ortaya koyduğu bir çaba söz konusudur. Bir kısım 
çalışanlar, örneğin; satın alma personeli, ambar memuru, restoranı temizleyen görevliler, santral memuru, 
şoför, gibi ve hatta yöneticiler bile çalışma sürelerinin sadece bir kısmını yiyecek-içecek bölümünün işleri 
için ayırmaktadırlar. Tedarik birimi ise, tüm otel için satın almaları gerçekleştirir. Bu birimin, zamanının ne 
kadarını yiyecek-içecek hizmetleri için veya kat hizmetleri için harcadığını hesaplamak oldukça güç 
olacaktır. Bu, işletmede diğer işleri yapan personeller için de geçerlidir (Bulut, 2014: 8). Yiyecek-içecek 
departmanı olabildiğince geniş bir alana yayılmış durumdadır. Ekonomik yapı, sosyal olaylar, rekabetçi 
politikalar ve müşteri taleplerindeki farklılıklar, üretilip sunulan yiyecek ve içecekleri de farklılaştırmakta ve 
bu farklılık yiyecek içecek malzeme maliyetlerini de arttırmaktadır (Sarıışık, 1998: 20). Her şey dahil 
uygulaması bulunan otellerin, açık büfelerinde tatlılardan salatalara, sıcaklardan soğuklara kadar uzanan 
birçok yiyeceğin bulunması, barlarda bulunan farklı içecekler, ürünlerin çeşitliliğine örnek oluşturur. 
İnsanların yaşları, cinsiyetleri, milliyetleri, kültürleri gibi özelliklerinin bulunması bu çeşitliliği zorunlu kılan 
unsurlardır (Bulut, 2014: 9).  

Yiyecek-içecek işletmelerinde, yiyecek veya içecek tüketimi yapıldığında ya da bu hizmet sunulduğunda, bu 
yiyecek ve içeceğin maliyeti gidere dönüşür. Yiyecek-içecek müşteri tarafından tüketilmemiş  olsa da 
(örneğin personelin aşırı yemek tüketmesi gibi) maliyete katlanılmış olmasından dolayı, bu tür yiyecek-
içeceklerin tüketilmiş oldukları varsayılır. Bu bakımdan, bir yiyecek-içecek maliyeti, bunların üretimi için 
yapılan giderlerin tümüdür (Dittmer ve Keefe 2005: 12). 

Yiyecek-içecek birimi, konaklama işletmeleri açısından önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte, işletme 
maliyetleri içinde çalışan giderinden sonra en büyük payı yiyecek-içecek maliyetleri oluşturmaktadır. 
İşletmelerin piyasadaki artan rekabet ortamında başarılı olabilmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için; satışlarını artırıcı işlemlerin yanısıra, yiyecek-içecek maliyetlerini iyi bir şekilde hesaplamaları ve 
denetim mekanizmasına önem vermeleri gerekmektedir (Çam, 2009: 504) .  

1.3.Maliyet Kontrol Sistemi 

Genel olarak kontrol, işletmede tahmini hedeflere, standartlara, politikalara ve planlara istenilen şekilde 
başarıyla ulaşılmasını güvence altına alan hareketler olarak tanımlanabilir. Aslında, kontrol, işletmedeki 
faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleşip, gerçekleşmediğinin izlendiği ve eğer varsa önemli sapmaların 
düzeltildiği bir süreç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu sürecin temelinde de gerçekleşen durum ile 
belirlenen ya da tahmin edilen durum arasındaki farkların ya da sapmaların belirlenmesinin sağlanması ve 
bunların düzeltilmesi amacıyla da gereken tedbirlerin alınması yatmaktadır. Maliyet kontrolü, işletmede 
sürdürülen etkinliklere yönelik maliyetlerin maliyet muhasebesi temelinde değerlendirilmesi ve 
düzenlenmesi olarak ifade edilmektedir (Uysal, 2015: 55).    

Geçmişe oranla sayıları çok hızlı bir şeklide artan yiyecek içecek işletmelerinde (Miller vd., 2002: 136) etkili 
maliyet kontrolü şu süreçlerden oluşur: 
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- Satın alma: Ürünlere ait satın alma sözleşmelerinin oluşturulması, piyasa araştırması yapılması ve 
uygun satın alma yöntemlerinin kullanılması.  

- Teslim alma: Teslim alma prosedürlerinin oluştrulması.  
- Depolama: Depoların tertibi, sıcaklık, nemlilik ve güvenlik, gibi, elverişili şartlarda ürünlerin 

saklanmasına yönelik prosedürler oluşturulması.  
- Depodan mal çıkarma: İstek fişi, depodan çıkarılan ürünlerin fiyatlandırılması, depodan mal 

çıkarma yöntemleri ile ilgili prosedürlerin oluşturulması. 
- Üretim kontrolü: Üretim ve satışların planlanması, standart reçetelerle ilgili prosedürlerin 

oluşturulması.  
- Satış kontrolü: Satışların kontrolü ile satışın gerçekleştirilmesi ile ilgili gerekli prosedürlerin 

oluşturulması.  

Bu basamakların hepsinin sağlam bir şekilde oluşması ile yiyecek ve içeceklerin güvenliği sağlanacak, etkili 
bir maliyet kontrol sistemi, yiyecek-içecekler için uygulanmış olacaktır (Işık ve Yılmaz 2016: 63-64). 

1.4.Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü 

İşletme analizine dayalı ve bir hedefe yönelik olan kontrol, işletmenin bugünkü vaziyetinin olması gereken 
durum ile karşılaştırılmasıdır. İşletmeler arası olarak bu karşılaştırma gerçekleşebileceği gibi, işletmenin 
bugünkü durumu ile geçmiş dönemlerdeki durumunun karşılaştırılması şeklinde de yapılabilir (Bulut, 2014: 
10). 

Yöneticiler maliyet kontrolünü; işletme maliyetlerini makul seviyede tutmak ve düzeltmek, maliyetlerin 
işletme açısından risk oluşturacak boyuta erişmesine engel olmak maksadıyla kullanmaktadırlar (Akın ve 
Akın, 2013:4) 

 Maliyet kontrolü, bir süreç doğrultusunda, tedarik etme, stoklama, birimlere transfer etme, yiyecek-içecek 
satışı için üretim bölümünü hazırlama ve bu işlerle ilgili olan personelin çalışma saatleri, eğitimi gibi iş 
sürecinin her bir aşamasını kapsamaktadır. Maliyet kontrolünün işlevi, işletmenin şimdiki durumunu, 
geçmiş bilgilerle veya olması gerekenle karşılaştırarak yönetimi bilgilendirmektir. Ayrıca, maliyet kontrolü 
önemli bir araç olarak işletme stratejilerini belirler. Maliyetlerin işletmede avantaj olarak kullanılması 
maliyetlerin belirlenmesi ve kontrol edilmesiyle mümkün olmaktadır. Etkili bir maliyet kontrolü yönetime 
şu açılardan yardımcı olmaktadır (Erdinç, 2009: 314-315): 

- Kontrolün oluşturulabilmesi için yönetime yardımcı olacak gerekli raporların hazırlanması 
konusunda bilgilerin toplanması, 

- İşletmenin satış politikasının belirlenmesi, 
- Yöneticilerin masrafları sınıflandırmaları ve analiz etmelerinin sağlanması,  
- Belli bir sürede yapılacak olan yiyecek-içecek harcamalarının daha önceden belirlenmesi, 
- Her şey dahil uygulaması dışında kalan; oda-kahvaltı, yarım ve tam pansiyon konaklama sağlayan 

işletmelerde yiyecek maliyetinin belirlenmesiyle toplam oda satış gelirlerinin saptanması, 
- Satılan yemeklerin maliyetleri tek tek hesaplanabileceği için, işletmenin istediği kârlılık oranının 

maliyetlerin üzerine eklenerek her yemeğin satış fiyatının belirlenmesi, 
- Personelin arzulu ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması. 

Konaklama işletmelerinde maliyet kontrolü, yiyecek-içecek maliyetlerinin hangi yönde ilerlediğini 
ölçebilmek, yaşanan gelişmeleri izleyebilmek, maliyetlerin önceden saptanmış ve kabul edilebilir limitler 
içerisinde olup olmadığını tespit edebilmek için gerekli olmaktadır. Yiyecek-içecek faaliyetlerinden en düşük 
maliyet ile istenebilir kârı elde edebilmek için yapılan düzenlemelere, yiyecek-içecek maliyet kontrolü 
denmektedir. İşletmeye yiyecek-içecek satışlarından en yüksek kârı sağlamak, maliyeti düşürüp kârı 
arttırmak, standartları belirlemek ve korumak, fiyatlama yapmak, maliyet kontrol sistemi ile gelir ve gider 
analizleri yapmak, israflardan ve çalınmalardan korumayı sağlamak ve yönetimi bilgilendirmek, yiyecek-
içecek maliyet kontrolünün amacını oluşturmaktadır (Bulut, 2014: 11). Bu bakımdan, konaklama 
işletmelerinde çalışacak maliyet ve yönetim muhasebesi ekibine büyük görevler düşmektedir. Bu ekip, her 
türlü finansal gereksinimlere cevap vermeli, işletmede oluşacak gelişmelere eş zamanlı olarak etkili ve 
verimli bir şekilde bilgi sağlamalı ve işletme için geçerli bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır. Böylelikle, 
finansal olayların zamanında kaydedilmesi, maliyetle ilgili bilgilere ulaşılması ve bu bilgilerin yönetime 
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zamanında raporlanması, etkin maliyet ve yönetim muhasebesi ekibi ile gerçekleşir (Sarı ve Çam 2014: 248-
249). 

Yiyecek-içecek maliyet kontrolü sürecinin bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Bu sürecteki herhangi bir 
noktada bir kopukluk olması, kontrolün etkinliğini düşürüp, elde edilen verilerin anlamlılığını olumsuz 
yönde etkileyecektir. Bu durumla karşılaşan işletmeler yanlış kararlar alabilirler (Yılmaz, 2007: 196). 

Yiyecekler için uygulanan maliyet kontrol süreci, içecekler için de geçerli olmanın yanısıra, içeceklerin 
maliyet kontrol süreci yiyecek maliyet kontrol sürecine göre daha kolay gerçekleştirilmektedir (Işık ve 
Yılmaz 2016: 68). 

2.YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ 

Konaklama işletmelerinde başarılı ve etkin bir maliyet kontrol sisteminin kurulması için farklı maliyet 
kontrol sistemleri önerilmektedir. Bu bölümde yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerinin neler olduğu 
hakkında bilgi verilecektir. 

İşletme açısından kâr, toplam çıktı değeri ile toplam girdi değeri arasındaki farktır. Bu bakımdan 
maliyetlerin biliniyor olması, kârın tespiti için ilk şart niteliğindedir (Sarıışık, 1998: 38). Maliyetlerin gerçek 
değerleriyle tahmini değerleri arasındaki farkların tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması ve bununla 
birlikte kârın arttırılması için, maliyetlerin tahmin edilmesi önemli bir unsurdur (Bulut, 2014: 74).  

Üretim sırasında yiyecek ve içeceklerin, standart reçete ve porsiyon büyüklüklerine uyulmadan üretilmesi, 
içeceklerin servise hazırlanması esnasında standart ölçeklerin kullanılmaması, malzemelerden artan 
kısımların yeni yiyecekler hazırlanması için kullanılmaması gibi hususlar maliyet kontrolünün 
kapsamındadır. Çünkü menüde yer alan bir yiyecek kaleminin, hangi malzemelerden ne kadar kullanılarak 
üretilmesi gerektiğini gösteren standart reçeteler sayesinde standart porsiyon, standart verim ve standart 
yiyecek yüzdesi belirlenebilmektedir (Okutmuş ve Gövce 2015: 82). 

Küçük işletmeler maliyetler ile ilgili genel bilgiler veren ve çok fazla ayrıntıya inmeyen yöntemleri seçerken, 
daha büyük işletmeler maliyet kontrol sürecinin her aşamasına hâkim olmayı arzu ederler ve bu nedenle 
ayrıntılara hassasiyet gösterirler. Zira ufak ayrıntılar büyük maliyetlere katlanmaya mecbur bırakabilir. 
Genel olarak kabul görmüş yiyecek-içecek maliyet kontrolleri dört temel başlıkta toplanabilir. (Bulut, 2014: 
75): 

a. Basit maliyet kontrol yöntemleri 
- Basit günlük maliyet kontrol yöntemi 
- Basit aylık maliyet kontrol yöntemi 

b. Ayrıntılı maliyet kontrol yöntemleri 
- Harris, Kerr and Forster yöntemi 
- Horwath and Horwath yöntemi 

c. Standart maliyet kontrol yöntemi 
d. Potansiyel maliyet kontrol yöntemi 

Hangi maliyet kontrol yöntemi tercih edilirse edilsin, göz önüne alınması gereken bazı hususlar şunlardır 
(Aktaş, 2001: 323): 

- Uygulanacak maliyet kontrol yöntemi mevcut organizasyon yapısına uygun olmalıdır. 
- Uygulanacak yöntemin faydası, ek maliyetlerden ve harcanan çabadan daha fazla olmamalıdır. 
- Yöntem kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. 

2.1.Basit Maliyet Kontrol Yöntemleri 

Yüzde kontrol yöntemleri olarak da ifade edilen basit maliyet kontrol yöntemlerinin temeli maliyetlerin 
satışlara olan oranına dayanmaktadır (Erdinç, 2009: 316). Basit günlük  ve basit aylık olmak üzere iki temel 
uygulama biçimi vardır. 

2.1.1. Basit Günlük Maliyet Kontrol Yöntemi 

Bu yöntemin esasını maliyetlerin günlük olarak tespit edilmesi oluşturmaktadır. Buradaki amaç, 
maliyetlerin günlük olarak tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıdır (Çiftçi ve Köroğlu 
2008: 35). Fakat bu yöntemin çok gerçekçi rakamlar vermemesinin nedeni, işletmeye gelen ürünlerin aynı 
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gün içerisinde tüketileceği varsayımına dayanmasıdır. Oysa satın alınan ürünler aynı gün tükenebileceği 
gibi, diğer zamanlarda da ürünlerin tüketimi gerçekleşebilir (Aktaş, 2001: 326). 

Bu yönteme göre hesaplanan maliyetler, ilgili tabloya günlük olarak yazılmakta ve maliyetlerin 
karşılaştırmalı olarak takip edilmesine imkân vermektedir (Erdinç, 2009: 316). 

2.1.2. Basit Aylık Maliyet Kontrol Yöntemi 

Yüzde kontrol yöntemi de denilen bu yöntem, maliyetlerin satışlara oranı ile hesaplanır. En kolay bir şekilde 
maliyetlerin hesaplandığı yöntem olarak tanımlanabilir. 

Yiyecek içecek işletmelerinin geçmiş yıllarda gerçekleşmiş yiyecek içecek maliyetleri ile şu anda gerçekleşen 
yiyecek-içecek maliyetleri arasındaki rakamlar, oranlanarak karşılaştırılmalıdır. Yapılan bu karşılaştırmada, 
oranlara göre şayet bir artış varsa, yiyecek ve içecek maliyetleri yükselmiş olarak kabul edilir. Basit maliyet 
kontrol yönteminde satılan yiyeceğin maliyetini, şu formül ile hesaplamak mümkündür. Satılan Yiyeceğin 
Maliyeti = Direk Satın Alınan Malzemeler + Depodan Alınanlar + Başka Departmandan Transferler – (Başka 
Departmana Transferler + İçki Yemekleri) (Çiftçi ve Köroğlu 2008: 35). 

Bu yöntem, hem yiyecek maliyetlerine bakmanın geleneksel bir yolu, hem de kâr zarar tablosunu 
hazırlarken çoğu işletme tarafından kullanılan bir yöntemdir (Miller vd., 2002: 122). 

Ay sonlarında bu yöntemde yiyecek-içecek depolarında ve üretim yerlerinde bulunan malzemelerin 
sayımları gerçekleşir. Yapılan sayım sonucu mevcut malzeme miktarları fiyatlarıyla çarpılarak toplam 
değeri bulunur. O ayki dönem başı başlangıç stokları ile o dönem içindeki alışlar toplanarak dönem sonu 
envanteri, personel yiyecek- içecek maliyetleri, fire ve zayiat maliyetleri ve ikram maliyetlerinden çıkarılarak 
satılan malın maliyeti bulunur. Bulunan bu satılan yiyecek maliyetinin, yiyecek satış gelirine oranlanmasıyla, 
istenilen yiyecek maliyet yüzdesi elde edilir. Basit maliyet kontrol yönteminde elde edilen yüzdeler, 
konaklama işletmeleri açısından yiyecek-içecek maliyetlerini değerlendirmede kullanılan önemli bir veridir 
(Çiftçi ve Köroğlu 2008: 35). Yiyecek maliyetlerinin %30 düzeylerinde olması, istenen bir durumdur. Aylık 
yiyecek maliyeti aylık satış gelirlerine oranlandığında ortaya çıkan rakam işletmenin aylık yiyecek-içecek 
maliyet oranıdır (Aktaş, 2001: 323). Elde edilen maliyet rakamları vergi oranlarından düşülmüş yalın bir 
rakam olmalıdır ve ayrıca satış gelirleri de vergi oranlarından düşülmüş olmalıdır. Aksi takdirde yanıltıcı 
rakamlar çıkar (Bulut, 2014: 77). 

2.2. Ayrıntılı Maliyet Kontrol Yöntemleri 

Bu analiz yöntemleri, Amerikan Horwarth and Horwarth denetim şirketi ile Harris, Kerr and Forster 
şirketince geliştirilmiş olup bu şirketlerin isimleriyle özdeşleşmiştir. Bu yöntemlerin her ikisinde de satılan 
yemeğin maliyetinin hangi malzeme gruplarından oluştuğu tespit edilir (Sarıışık, 1998: 49). Bu yöntemde 
maliyeti oluşturacak mutfak girişleri aşağıdaki gibi gruplanmaktadır (Erdinç, 2009: 317): 

- Etler, 
- Deniz ürünleri, 
- Kümes hayvanları, 
- Konserveler, 
- Meyve ve sebzeler, 
- Süt ve süt ürünleri, 
- Diğer malzemeler 

2.2.1.Harris, Kerr ve Forster Yöntemi 

İşletme yöneticisi toplam günlük yiyecek maliyetinin yanında kullanılan malzeme grubunun toplam 
maliyetini görebilmenin yanı sıra, ay içerisinde alınacak ara toplamlarla istenilen gün kadar maliyetleri de 
görebilme imkânına sahiptir.  

Bu yöntem, yiyeceklerin satılmadan önceki kârların kontrolü için kabul edilen, birkaç günlük zaman 
içerisindeki maliyeti ve toplam kârı, tahmini bir şekilde vermektedir. Kuşkusuz işletmelerin aylık 
maliyetlerini tam olarak görebilmesi için sadece alınan malzemelerin değil, aynı zamanda işletmenin ay 
başında ve ay sonunda mevcut malzeme miktarları ve bunların değerleriyle ilgili bilgiye de sahip olması 
gerekmektedir (Bulut, 2014: 80).  
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Bu yöntemin uygulanabilmesi için satışların ve maliyetlerin önceden tahmin edilmesi gerekir. Daha sonra 
öngörülenler ile gerçekleşenler arasındaki farklılıklar saptanıp menüde ne çeşit bir değişiklik yapılacağı 
tespit edilir (Akbulut ve Arslan 2015: 88). 

Yöntemin avantajlarından birisi, önceki gün maliyetleri ile sonraki gün maliyetleri arasında kıyas yaparak 
olası sebeplerin bulunmasının sağlanmasıdır. Satışlar için yapılan istatistiklerle de az satılan ürün olursa bir 
sonraki menüden çıkarılması ve çıkan ürünün yerine daha uygun bir ürünün menüde yer alması sağlanır 
(Bulut, 2014: 80). 

2.2.2. Horwath and Horwath Yöntemi 

Harris, Kerr and Forster yöntemindeki gibi yiyecekler bu yöntemde de gruplandırılmakta; maliyetler günlük 
ve periyodik olarak hesaplanabilmekte; ayrıca satış kalemleri de yakından takip edilebilmektedir. Yöntem 
günlük ambar stoklarının bilinmesine olanak sağlamaktadır (Erdinç, 2009: 317). 

 Bu yöntemde maliyetlerle birlikte, her bir yiyecek ve içecek grubunun satış oranını bulmaya dayanmaktadır. 
Maliyetlerle birlikte ambar stoklarının, satış kalemlerinin izlenmesi, Harris, Kerr and Forster yönteminden 
tek farkıdır. (Çam, 2009: 513). Yiyecek grupları açısından ambara gelen ve ambardan çıkan malzeme bu 
yöntemde izlenmektedir. Yöntemde, her bir yiyecek grubu için satış oranı, maliyetlerle birlikte belirlendiği 
için, yiyecek grubunun toplam içindeki etkisi tespit edilebilmekte ve meydana gelebilecek herhangi bir 
olumsuzlukta, gerekli önlemler zamanında alınabilmektedir. Buna göre, olumsuz bir durum söz konusu 
olduğunda gerekli önlemler zamanında alınarak, problem çözümlenmiş olur. Yiyecek-içecek 
maliyetlerindeki artışların ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi, bu yöntemin uygulamasında avantaj olarak 
kabul edilmektedir (Bulut, 2014: 81).  

2.3. Standart Maliyet Kontrol Yöntemi 

Standart maliyet ilkelerinin konaklama endüstrisine bir uyarlaması olan bu yöntem, Horwarth and 
Horwarth Şirketince geliştirilmiştir. Bu yöntem, işletmenin fiili yiyecek maliyetinin, belirlemiş olduğu 
standartlarla karşılaştırılması suretiyle düzenlenmiştir. Başka bir deyişle planlanan standart maliyetin, fiili 
maliyetlerle karşılaştırmasına dayanır. Bu yüzden porsiyon standartlarının yanı sıra, standart porsiyon 
maliyetlerinin ve standart malzeme özelliklerinin de önceden bilinmesi gerekir. Sisteme kayıtlı reçetelerde 
var olan malzeme miktarı ve reçete maliyet değeri, her satın alımda otomatik olarak güncellenmektedir. 
Sistem sayesinde maliyetlere ilişkin sapmaların sebepleri, günlük standart maliyet raporu yardımıyla 
izlenmektedir. Menüde yer alan her bir yemek kaleminin, standart reçetelere göre hazırlandığı varsayılarak, 
maliyetleri çıkartılmaktadır (Bulut, 2014: 83). 

Yiyecek malzeme maliyetlerinin ne olması gerektiği bu sistemde, önceden saptanır. Sonra önceden saptanan 
maliyetlerle gerçekleşen maliyetler arasında bir karşılaştırma yapılır. Şayet fark varsa sapmaların 
nedenlerinin araştırılması gerekir (Çetiner, 2002: 580). Meydana gelen sapmalar, birçok sebepten 
kaynaklanabilir. Örneğin; personel yemeklerinde oluşan artış ya da azalışlar, standart malzeme üretirken 
porsiyon büyüklüklerine dikkat edilip edilmemesi, mevcut piyasadaki fiyat değişiklikleri gibi, sebeplerden 
ötürü sapmalar gerçekleşebilir (Bulut, 2014: 83). 

Standart maliyet kontrol yönteminde, dönem içinde gerçekleşen yiyecek maliyetleri, dönem başında 
öngörülen standart maliyetlerden yüksek olursa, olumsuz bir sapma söz konusu olur. Böyle bir durum 
gerçekleşirse, olumsuz sapmanın sebeplerinin araştırılması gerekir (Köroğlu, 2007). 

2.4. Potansiyel Maliyet Kontrol Yöntemi 

Ön maliyet veyahut ön kontrol adıyla da bilinen bu yöntem, gelecekte gerçekleşmesi beklenen maliyetlerin 
belirlenip buradan hareketle beklenen kârın elde edilebilmesi için gerekli tedbirleri (satış fiyatları, menünün 
oluşturulması, porsiyon maliyetleri vb.) almayı ve işletmenin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çabaları 
içerir (Akbulut ve Arslan 2015: 89). Ayrıca bu maliyet kontrol yöntemi, daha çok tüketilen yiyeceklerin ve 
içeceklerin neler olduğunun belirlenebilmesinde büyük önem taşır. Müşterilerin tercihlerinin ne yönde 
olduğu da bu yöntem sayesinde belirlenebilir. Müşterilerin yiyecekler için kaç lira ödeme yapmak istedikleri 
belirlenip böylece her yemeğin  satış miktarları da belirlenebilir (Denizer, 2005: 200). Bu yöntemde geçmiş 
tarihteki satış istatistiklerine bakarak en fazla talep gören yiyecek ve içecekler belirlenir ve bu ürünlerin ne 
kadar satacağı tahmin edilerek, bu ürünler hakkında tahmini maliyetler elde edilir (Bulut, 2014: 85). Geçmiş 
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tarihteki satış istatistikleri, menü palanlanmasına yardımcı olur. Böylelikle hiç satışı yapılmayan ya da az 
satışı yapılan yiyecekler, menüden çıkartılır (Çetiner, 2002: 315). 

İşletmenin geçmiş verilerinden yararlanılacağı gibi, otelin rezervasyon durumu, büyük spor etkinlikleri, 
yakın tarihteki kongre, festival gibi faaliyet takvimlerine bakılarak satış tahminleri geliştirilebilir. Ayrıca 
müşteri istek ve beklentilerini dikkate alacak bir şekilde, işletme içinde veya dışında anketler düzenleyerek 
de satış tahminleri geliştirilebilir. Böylelikle gelecek dönemlerdeki üretimin doğru olarak planlanması 
amaçlanır. Ön maliyet ön kontrol raporu bu bilgiler ışığında hazırlanır. Rapor hazırlanırken birim porsiyon 
maliyetleri ile tahmin edilen porsiyon sayısı çarpımı bize öngörülen toplam maliyetleri verir (Bulut, 2014: 86). 

Konaklama işletmelerinin faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmeleri açısından kritik önem taşıyan 
ve ifade edilen her bir maliyet kontrol yöntemi, işletmenin büyüklüğüne, işletmedeki kurumsal yapıya, 
uzmanlaşmaya, standartlaşmaya bağlı olarak değişebilir (Uysal, 2015: 58). Fakat bu yöntemlerin birleştiği 
ortak nokta yiyecek-içecek ve çalışan maliyetlerini azaltmasıdır (Dittmer ve Keefe 2011: 46). İşletme hangi 
maliyet yöntemini kullanırsa kullansın maliyet kontrol sürecinde hem işletmenin iç faaliyetlerini hem de 
işletmenin dış faaliyetlerini göz önüne alması, bu maliyet kontrol yöntemlerinin ortak noktasını oluşturur. 
Maliyet kontrol yöntemlerinden başarılı sonuçlar alabilmek, işletme içerisinde kurulan iç sistemin varlığı ile 
birlikte açıklanmaktadır. İşletme içerisinde kurulan iç kontrol sistemi ne kadar etkin ve verimli olursa, 
işletmenin maliyet analiz ve kontrol süreçleri de kolaylaşmakta ve üretilen finansal bilginin kalitesi de 
artmaktadır (Uysal, 2015: 58). 

3. AYRINTILI MALİYET KONTROL YÖNTEMİNE (HARRIS, KERR VE FORSTER YÖNTEMİ) 
İLİŞKİN BİR UYGULAMA 

Bu yöntem, günlük toplam yiyecek maliyeti ile birlikte kullanılan malzeme grubunun toplam maliyetinin 
görülebilmesi esasına dayanmaktadır. Böylece satılan yiyeceklerin maliyetlerinin hangi kalemlerden 
oluştuğu saptanır. Günlük olarak maliyetlerde meydana gelen değişmeler, takip edilebilir. Hatta ara toplam 
alınarak aylık sonuçlara da ulaşılabilmektedir. İşletmenin büyüklüğüne ve yiyecek çeşitliliğine göre en az 5 
grup olmak üzere yiyecekler gruplandırılır. Yiyeceklerin gruplara ayrılması ve daha geniş bir çerçevede ele 
alınması, aşağıda verilen örnekteki gibi gösterilebilir. 

Yiyeceklerin Gruplandırılması 
1. Et ve et ürünleri 

Sığır eti (antrikot, bonfile vb.) 
Dana eti (dana but, dana ciğer vb.) 
Kuzu eti (kuzu pirzola, kuyruk yağı vb.) 
Hazır et ürünleri (jambon, salam vb.) 
Beyaz et (tavuk, hindi vb.) 

2. Deniz mahsulleri 
Deniz ürünleri (ahtapot, karides vb.) 
Balık (alabalık, kılıç balığı vb.) 

3. Meyve ve Sebzeler 
Meyveler (her çeşit meyve) 
Sebzeler (her çeşit sebze) 

4. Süt ve süt ürünleri 
Süt ve krema (krem şanti, pastörize süt vb.) 
Peynir (beyaz peynir, tulum peyniri vb.) 
Yumurta 
Tereyağı ve margarin (yağ çeşitleri) 

5. Konserve ve tahıllar 
Konserve (salamura, turşu vb.) 
Komposto ve reçel (bal, komposto vb.) 
Tahıl ve hububat (pirinç, bulgur, makarna, unlu mamuller, kuru fasulye, nohut vb.)  

6. Tatlandırıcı ve baharatlar  
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Tatlandırıcı (yağ, salça, vb.) 
Baharatlar (tuz, karabiber, pul biber vb.)(Yılmaz, 1997:173) 

3.1. Örnek Konaklama İşletmesi Bilgileri 

Uygulama için ele alınan otel işletmesinin adı XYZ Otel olarak adlandırılacaktır.  XYZ Otel, Kuşadası’nda,  
her şey dahil konseptde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel olup, Mayıs ve Ekim ayları arasında yerli ve 
yabancı müşterilere hizmet sunmaktadır. İşletmede beş adet A’la carte restaurant vardır. Bu restaurantlar 
günlük rezervasyon sistemiyle çalışmaktadır ve günlük 200 kişiye hizmet vermektedir. XYZ Otel 
işletmesinde  yiyecek-içecek bölümü diğer bölümlerden bağımsız olup, maliyetlerin hesaplanması cost 
kontrol görevlisinin sorumluluğundadır.  

XYZ Otel’in müşteri kapasitesi günlük toplam 1.500 kişidir. Otelin en yoğun faaliyet gösterdiği ay Ağustos 
ayıdır. Bu nedenle çalışmada Ağustos ayına ilişkin veriler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Gerekli muhasebe 
kayıtları, stok kartları vb. işlemler tamamlanmıştır. Buna göre elde edilen bazı bilgiler, aşağıdaki gibidir. 

İşletmenin stokları incelendiğinde, işletmede stok mevcudu olarak; et ürünleri, süt ürünleri, deniz ürünleri, 
konserve ve tahıl ürünleri, meyve ve sebze ile tadlandırıcı ve baharatlar grupları bulunmaktadır.  

Örnek işletmemizde yiyecek grupları içerisinde kullanılacak malzemeler, sadece doğrudan doğruya 
üretimle alakalı olan direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinden oluşmaktadır. Direkt işçilik ve genel 
üretim giderleri, maliyetlere eklenmemiştir. Bu bağlamda gider dağıtım tablosunda hesaplanacak olan bir 
porsiyon ürünün maliyetini direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin de  direkt ilk madde ve malzeme 
maliyetlerine eklenmesiyle hesaplanacağı unutulmamalıdır.  

Aşağıdaki tablolarda, mevcut beş adet A’la carte restaurantın tümünün yiyecek gruplarının maliyeti ve satış 
tutarları, günlük ve toplam olarak ayrıntılı bir şekilde maliyet raporunda yer almıştır. Rapora göre 
hesaplanan oranlar, yiyeceklerin yaklaşık değerini oluşturmaktadır. Uygulamamızda bir örnek oluşturması 
adına bir haftalık ilk madde ve malzeme maliyet ve satış tabloları tahmini olarak verilmiş olup on günlük 
ara dönem alınarak değerlendirme yapılmıştır. Aylık olarak hesaplanacak ilk madde ve malzeme maliyet ve 
satış tutarları, bu tablolardaki gibi hesaplanıp aylık maliyet ve satış raporuna yansıtılacaktır. Böylelikle 
işletme günlük olarak maliyet ve satışları izleyip değerlendirebileceği gibi, ara dönem veya aylık olarak da 
değerlendirme yapabilecektir. Bu da yöntemin avantajlarından birini teşkil etmektedir. 

Tablo 1. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                              (1.Gün)Ağustos 
İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 

Stoku 
(TL) 

Alış 
(TL)  
 

Gün Sonu 
Stok 
(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL) (b) 

Maliyet 
oranı (%) 
 (a/b) 

Et  Ürünleri 750 1.300 350 1.700  18,18 
Süt  Ürünleri 200 400 50 550  5,88 
Deniz Ürünleri 750 750 450 1.050 9.350 11,23 
Konserve ve Tahıllar 250 300 150 400  4,28 
Meyve ve Sebzeler 200 200 100 300  3,21 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 150 200 100 250  2,67 
TOPLAM 2.300 3.150 1.200 4.250 9.350 45,45 

Tablo 1’de ilk madde ve malzeme gruplarının ayrıntılı maliyetlerinin yanında, ilk madde ve malzemenin 
toplam maliyetler içindeki payları da verilmiştir. Buna göre et ürünlerinin toplam satışlar içindeki maliyet 
payı %18,18'dir. Süt ürünleri maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ise, %5,88 olarak hesaplanmıştır. 
Deniz ürünleri, konserve ve tahıllar, sebze ve meyveler ile tadlandırıcı ve baharatların toplam maliyet 
içindeki payları sırasıyla %11,23, %4,28, %3,21 ve %2,67'dir. İlk madde ve malzeme tablosu incelendiğinde, 
en önemli maliyet kalemlerinin et, deniz ürünleri olduğu dikkat çekmektedir. İşletmenin malzeme maliyeti 
üzerinden %54,55’lik (%100-%45,45) bir kârlılık oranıyla çalıştığı söylenebilir. Tablo.1, birinci gün ilk madde 
ve malzeme maliyet ve satışlarını detaylandırırken; ilk madde ve malzeme gruplarının günlük 
maliyetlerinin diğer günlerdekilerle karşılaştırılması ve en uygun maliyet kâr oranlarının tespiti işletme için 
önem arzedecektir. 

 Tablo 2.İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                            (2.Gün)Ağustos   
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İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 
Stoku 
(TL) 

Alış 
(TL)  
 

Gün Sonu 
Stok 
(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL)(b) 

Maliyet 
oranı (%) 
(a/b) 

Et  Ürünleri 350 1.500 350 1.500  
 
 

8.650 

17,34 
Süt  Ürünleri 50 450 100 400 4,62 
Deniz Ürünleri 450 500 150 800 9,25 
Konserve ve Tahıllar 150 250 100 300 3,47 
Meyve ve Sebzeler 100 200 100 200 2,31 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 100 150 100 150 1,73 
TOPLAM 1.200 3.050 900 3.350 8.650 38,72 

2. gün ilk madde ve malzeme maliyet ve satış tablosu incelendiğinde, en önemli maliyet kalemlerini, et ve 
deniz ürünlerinin oluşturduğu görülmektedir. Tabloya göre et ürünlerinin, toplam satışlar içindeki maliyet 
payı %17,34’tür. Deniz ürünlerinin maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ise, %9,25 olarak hesaplanmıştır. 
Süt ürünlerinin toplam maliyet içindeki payı %4,62’dir. Konserve ve tahıllar grubunun toplam maliyet 
içindeki payı %3,47 olarak hesaplanmıştır. Toplam maliyet içindeki payı %2,31 ile meyve ve sebzeler  
ve %1,73 ile en az orana sahip olan tadlandırıcı ve baharatlardır. 

Birinci gün ve ikinci gün karşılaştırılıp, toplam maliyet payı içinde en yüksek olan et ürünleri incelendiğinde, 
alış maliyetinin artmasına rağmen toplam maliyetinin azaldığı görülmektedir. En önemli ikinci maliyet 
payına sahip deniz ürünlerinin toplam maliyetlerinin azaldığı görülmektedir. Bu durumda, toplam 
maliyetlerinin düşük olması neticesiyle kârlılığının  yüksek çıkmasına neden olan, örneğin; malzeme alış 
fiyatlarının düşük olması, malzemenin uygun koşullarda stoklanması, fire olmaması, uygun zamanda 
uygun miktarda malzemenin temin edilmesi gibi, kaynaklanmış olabilir. Süt ürünlerinin önceki 
günde %1,26’lık bir düşüş olduğu görülmektedir. Önceki gün verilerine göre işletmenin kârlılık oranı artmış 
ve bugün için  malzeme maliyeti üzerinden %61,28 ‘lik (%100 -%38,72) bir kârlılık oranıyla faaliyetlerini 
yürütmüştür.  

 Tablo 3. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                               (3.Gün)Ağustos   
İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 

Stoku 
(TL) 

Alış 
(TL)  
 

Gün Sonu 
Stok 
(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış (TL) 
(b) 

Maliyet 
oranı (%) 
(a/b) 

Et Ürünleri 350 1.250 250 1.350  17,31 
Süt Ürünleri 100 450 100 450  5,77 
Deniz Ürünleri 150 750 100 800  10,25 
Konserve ve Tahıllar 100 400 100 400 7.800 5,13 
Meyve ve Sebzeler 100 250 50 300  3,84 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 100 200 50 250  3,21 
TOPLAM 900 3.300 650 3.550 7.800 45,51 

Tablo 3 incelendiğinde et ürünlerinin toplam satışlar içindeki maliyet payının %17,31 olduğu ve bir önceki 
günle karşılaştırıldığında et ürün maliyetlerinde önemli bir değişmenin olmadığı tespit edilmiştir.  

Aynı şekilde deniz ürünlerinde de maliyetlerde önemli bir artış olmadığı görülmektedir. Deniz ürünleri, 
toplam yiyecek maliyetinin %10,25’ini oluşturmaktadır. Süt ürünleri, konserve ve tahıllar, sebze ve meyveler 
ile tadlandırıcı ve baharatların toplam maliyet içindeki payları sırasıyla; %5,77, %5,13, %3,84 ve %3,21’dir. 
Tablo incelendiğinde, en önemli maliyet kalemlerini et ürünleri ile deniz ürünleri grubu malzemelerinin 
oluşturduğu görülmüştür.  

Maliyet oranlarına bakıldığında önceki gün ile karşılaştırıldığında çok önemli değişiklik olmamasına 
rağmen, kârlılık oranında önceki güne göre bir azalış olduğu görülmüştür. Önceki gün malzeme maliyeti 
üzerinden kârlılık oranı %61,28 iken, bugün için malzeme maliyeti üzerinden kârlılık oranı %54,49 (%100-
%45,51) olmuştur. Kârlılık oranınıdaki azalış satıştan kaynaklı olmuştur. Satış arttırıcı önlemlerin alınması 
yerinde olacaktır.  

 
 Tablo 4. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                            (4.Gün)Ağustos 
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İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 
Stoku(TL) 

Alış 
(TL) 
 

Gün 
Sonu 
Stok(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL)(b) 

Maliyet  
oranı (%) 
(a/b) 

Et Ürünleri 250 1.700 200 1.750  20,23 
Süt Ürünleri 100 300 50 350  4,05 
Deniz Ürünleri 100 1.000 150 950  10,98 
Konserve ve Tahıllar 100 350 100 350 8.650 4,05 
Meyve ve Sebzeler 50 300 100 250  2,89 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 50 250 50 250  2,89 
TOPLAM 650 3.900 650 3.900 8.650 45,09 

4. gün ilk madde ve malzeme maliyet ve satış tablosu incelendiğinde, et ürünlerinin toplam 
maliyetin %20,23’ünü, deniz ürünleri %10,98’ini oluşturduğu görülmektedir. Önceki gün verileriyle 
karşılaştırma yapıldığında; et ve deniz ürünlerinde bir artışın olduğu görülmektedir. Bu gruplardaki maliyet 
oranlarının artmasının en önemli nedeninin alış maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklandığı dikkat 
çekmektedir. Bu durum et malzemelerinde fireler olabildiği, saklama maliyetlerinin yüksek olduğu veya 
bunun gibi bazı maliyet artırıcı nedenlerin olabileceği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Et ürünleri 
malzemelerinin porsiyon satış tutarlarını arttırmak gibi bazı tedbirler alınabilir.  

Deniz ürünlerinin maliyetlerinin önceki güne göre arttığı görülmektedir. Süt ürünleri ve konserve ve tahıllar 
önceki gün maliyet oranlarına göre çok az da olsa düşmüş ve %4,05’lik eşit oranlara sahip olduğu 
görülmektedir. Tadlandırıcı ve baharatlar ile meyve ve sebzeler  ise %2,89’luk eşit orana sahip olmuşlardır. 
Toplam içinde görece küçük paya sahip oldukları için bu grupları değerlendirmeye alınmamıştır. 

Önceki gün verilerine göre malzeme maliyeti üzerinden kârlılık oranı %54,49’tan %54,91’e (%100-%45,09) 
yükselerek çok düşük oranda artış gerçekleşmiştir. 

 Tablo 5. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                            (5.Gün)Ağustos 
İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 

Stoku(TL) 
Alış 
(TL) 

Gün 
Sonu 
Stok(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL)(b) 

Maliyet 
oranı (%) 
(a/b) 

Et Ürünleri 200 1.550 500 1.250  18,38 
Süt Ürünleri 50 450 150 350  5,15 
Deniz Ürünleri 150 950 150 950  13,97 
Konserve ve Tahıllar 100 200 50 250 6.800 3,68 
Meyve ve Sebzeler 100 400 200 300  4,41 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 50 250 200 100  1,47 
TOPLAM 650 3.800 1.250 3.200 6.800 47,06 

Tablo 5’e göre et ürünlerinin %18,38’lik payla toplam maliyetler içindeki payının, önceki güne göre azaldığı 
görülmektedir. Bu da maliyet azaltıcı nedenlerin tespit edilip, değerlendirilip buna uygun tedbirler 
alındığını göstermektedir. Deniz ürünleri toplam maliyet payı içerisinde %13,97’lik oranla ikinci en önemli 
paya sahiptir. Deniz ürünlerindeki maliyet payının artmasındaki neden; önceki güne göre toplam 
maliyetlerin değişmemesine rağmen, satışların azalmasından dolayıdır. Süt ürünlerinin toplam maliyet 
içindeki payı önceki güne göre artarak %5,15 olarak gerçekleşmiştir. Konserve ve tahıllar grubunda önceki 
güne göre azalarak %3,68 olarak gerçekleşmiştir.  Meyve ve sebzeler grubunun toplam maliyet payı %4,41 
ve tadlandırıcı ve baharatlar %1,47 ile  en az maliyet oranına sahip grup olmuştur.  
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 Tablo 6. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                            (6.Gün)Ağustos  
İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 

Stoku(TL) 
Alış 
(TL)  
 

Gün 
Sonu 
Stok(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL)(b) 

Maliyet 
oranı (%) 
(a/b) 

Et Ürünleri 500 1.900 750 1.650  21,85 

Süt Ürünleri 150 350 100 400  5,30 

Deniz Ürünleri 150 1.000 250 900  11,92 

Konserve ve Tahıllar 50 300 50 300 7.550 3,97 

Meyve ve Sebzeler 200 250 100 350  4,64 

Tadlandırıcı ve Baharatlar 200 250 150 300  3,97 

TOPLAM 1.250 4.050 1.400 3.900 7.550 51,65 

6. gün verileri incelendiğinde, et ürünlerinin maliyetlerinin önceki güne göre arttığı görülmektedir. 
Maliyetlerin artmasının çoğunlukla satın almadan kaynaklandığı görülmüştür. Deniz ürünlerinin toplam 
maliyet içindeki payı %11,92 ile önceki güne göre azalmış olduğu görülmüş olup, deniz ürünleri grubu 
içerisindeki malzemelerin satış fiyatlarının yüksek oluşu bu artışın nedeni olarak sayılabilir. Deniz 
ürünlerinden sonra toplam maliyet içindeki payı %5,30 ile süt ürünleri gelmektedir. Süt ürünlerinden 
sonra %4,64 ile meyve ve sebzeler grubu gelmektedir. En son olarak toplam maliyet payları içinde %3,97 ile 
eşit olan gruplar, konserve ve tahıllar ve tadlandırıcı ve baharatlar olarak gerçekleşmiştir.  

Önceki gün verilerine göre malzeme maliyeti üzerinden kârlılık oranı %48,35’e (%100-%51,65) düşmüştür. 
Bu düşüşün nedeni ürünlerin toplam maliyetlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. 

Tablo 7. İlk Madde ve Malzeme Maliyet ve Satış Tablosu                                                              (7.Gün)Ağustos  
İlk Madde ve Malzeme Başlangıç 

Stoku(TL) 
Alış 
(TL) 

Gün 
Sonu 
Stok(TL) 

Toplam 
Maliyet 
(TL) (a) 

Toplam 
Satış 
(TL)(b) 

Maliyet 
oranı 
(%)(a/b) 

Et Ürünleri 750 900 350 1.300  12,26 
Süt Ürünleri 100 300 150 250  2,36 
Deniz Ürünleri 250 1.500 250 1.500  14,15 
Konserve ve Tahıllar 50 200 50 200 10.600 1,89 
Meyve ve Sebzeler 100 500 100 500  4,72 
Tadlandırıcı ve Baharatlar 150 400 250 300  2,83 
TOPLAM 1.400 3.800 1.150 4.050 10.600 38,21 

Tablo 7’ye göre toplam maliyet içersindeki en büyük pay, %14,15 oranla deniz ürünlerine aittir. Deniz 
ürünleri önceki güne göre alış malişyetlerinde bir artış olması nedeniyle, diğer ürünler içinde en yüksek 
maliyet oranına sahip olmuştur. Et ürünlerinde önceki güne göre toplam maliyetlerde gerçekleşen %12,26’lık 
pay ile ciddi bir azalış olduğu görülmektedir. Bu da et ürünlerinin önceki güne göre alış maliyetinde 
meydana gelen ciddi azalıştan kaynaklanmıştır. Meyve ve sebzeler %4,72 ile bugünün üçüncü en yüksek 
maliyet oranına sahip olan ürün grubu olmasına rağmen, önceki güne göre maliyette önemli bir artış yoktur. 
Tadlandırıcı ve baharatlar, süt ürünleri ile konserve ve tahıllar toplam maliyet içindeki payları 
sırasıyla %2,83, %2,36 ve %1,89’dur.  

Toplam satışın diğer günlerden fazla oluşu, malzeme maliyeti üzerinden kârlılık oranını %61,79 ile (%100-
%38,21) önceki günlerdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşmasını sağlamıştır.Maliyet analizinin tam 
yorumlanabilmesi açısından aylık verilerin kullanılması daha doğru olacaktır. Aşağıdaki tabloda aylık 
olarak ilk made ve malzeme verileri girilmiştir. İlk yedi günlük ayrıntılı veriler yukarıda yer alan tablolarda 
gösterildiği şekilde Tablo 8’e aktarılmış, öteki veriler de ilk hafta verileri gibi hesaplanıp tabloya 
yansıtılmıştır. Bununla beraber ara toplam alınarak, istenilen gün kadar maliyetleri görebilme imkanı 
sağlanmıştır.  
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Tablo: 8. Ayrıntılı Maliyet Tablosu (Harris, Kerr, Forster)                                                                                                                    Ağustos 

   1 2 3 4 5 6 Toplam (TL) Satışlar (TL) Maliyet Oranı (%) 

 İlk Madde ve Malzeme  (TL) 7 8 9 10 11 12 

 G
ün

le
r 

Et 
Ürünleri  

Süt 
Ürünleri  

Deniz 
Ürünleri  

Konserve 
ve 

Tahıllar  

Meyve  
ve 

Sebzeler  

Tatlandırıcı 
ve 

Baharatlar 
Günlük  Kümülatif  Günlük  Kümülatif  

Günlük 
(7/9)  

Kümülatif 
(8/10) 

 (I
) 

Ba
şl

an
gı

ç 
St

ok
u  750 200 750 250 200 150 2.300 2.300     

(I
I)

 
G

ün
lü

k 
K

ul
la

nı
m

 

 
1 

1.700 550   1.050 400 300 250 4.250 4.250 9.350 9.350 45,45 45,45 

 2 1.500 400 800 300 200 150 3.350 7.600 8.650 18.000 38,72 42,22 

 3 1.350 450 800 400 300 250 3.550 11.150 7.800 25.800 45,51 43,22 
 4 1.750 350 950 350 250 250 3.900 15.050 8.650 34.450 45,09 43,69 
 5 1.250 350 950 250 300 100 3.200 18.250 6.800 41.250 47,06 44,24 
 6 1.650 400 900 300 350 300 3.900 22.150 7.550 48.800 51,65 45,39 
 7 1.300 250 1.500 200 500 300 4.050 26.200 10.600 59.400 38,21 44,10 
 8 1.225 325 900 300 230 250 3.230 29.430 9.955 69.355 32,46 42,43 
 9 1.100 295 850 275 240 195 2.955 32.385 9.250 78.605 31,95 41,20 
 10 1.430 340 770 250 200 300 3.290 35.675 8.900 87.505 36,97 40,77 

Ara Toplam 14.255 3.710 9.470 3.025 2.870 2.345  35.675  87.505  40.77 

 % 39,96 10,40 26,55 8,48 8,04 6,57  100     
 11 1.090 390 780 300 180 100 2.840 38.515 9.900 97.405 28,69 39,54 
 12 1.150 425 800 200 195 200 2.970 41.485 8.700 106.105 34,14 39,09 
 13 975 375 950 150 170 300 2.920 44.405 7.000 113.105 41,71 39,26 
 14 1.025 510 750 350 150 150 2.935 47.340 8.000 121.105 36,69 39,09 
 15 1.300 490 900 250 190 295 3.425 50.765 7.500 128.605 45,67 39,47 
 16 875 350 950 150 210 245 2.780 53.545 7.750 136.355 35,87 39,27 
 17 1.160 360 990 250 205 325 3.290 56.835 9.250 145.605 35,57 39,03 
 18 1.280 280 1.000 300 200 125 3.185 60.020 8.350 153.955 38,14 38,99 
 19 1.050 320 750 400 195 225 2.940 62.960 8.200 162.155 35,85 38,83 
 20 1.090 380 850 300 190 350 3.160 66.120 8.150 170.305 38,77 38,82 

Ara Toplam 25.250 7.590 18.190 5.675 4.755 4.660  66.120  170.305  38,82 

 % 38,19 11,48 27,51 8,58 7,19 7,05  100     
 21 1.400 400 1.250 250 150 165 3.615 69.735 7.900 178.205 45,76 39,13 
 22 1.125 300 800 300 145 200 2.870 72.605 8.600 186.805 33,37 38,87 
 23 1.030 290 750 400 135 375 2.980 75.585 7.500 194.305 39,73 38,90 
 24 1.200 310 800 250 160 185 2.905 78.490 6.600 200.905 44,01 39,07 
 25 1.000 270 895 265 120 245 2.795 81.285 6.500 207.405 43 39,19 
 26 1.005 250 950 375 110 295 2.985 84.270 6.750 214.155 44,22 39,35 
 27 1.175 295 750 325 90 200 2.835 87.105 7.150 221.305 39,65 39,36 
 28 1.600 320 800 450 85 285 3.540 90.645 7.950 229.255 44,53 39,54 
 29 1.350 350 700 350 115 290 3.155 93.800 7.000 236.255 45,07 39,70 
 30 1.240 400 900 200 120 390 3.250 97.050 7.100 243.355 45,77 39,88 
 31 1.170 410 1.000 200 125 200 3.105 100.155 7.200 250.555 43,13 39,97 
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Tablo 8’de Harris, Kerr ve Forster’a göre ayrıntılı maliyetler gruplar itibariyle verilmiştir. Yönteme göre XYZ 
işletmesinin sırasıyla et ürünleri, süt ürünleri, deniz ürünleri, konserve ve tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler 
ile tadlandırıcı ve baharatlar gruplarının günlük maliyetleri verilmiştir. Harris, Kerr ve Forster yöntemi 
günlük detayların yanında, aylık olarak da malzeme maliyet ve satış detaylarını vermektedir. Yöntem gereği 
hem günlük, hem ara dönem, hem de aylık olarak yiyecek içecek maliyet ve satışları takip edilebilmektedir. 
Önceki kısımlarda günlük veriler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu kısımda (Tablo 8.) ara dönem ve 
dönem olarak malzeme hareketleri kontrol edilmiştir. Öncelikle on günlük, sonra yirmi günlük, daha sonra 
aylık olarak et ürünleri, süt ürünleri, konserve ve tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler ile tadlandırıcı ve 
baharatların detaylı maliyet ve satışları verilmiştir. Görüldüğü gibi, bu yöntemde günlük maliyet 
değişiklikleri takip edilebilmekte, ayrıca ara toplamlar alınarak belirli aralıklarla sonuçlar alınabilmektedir. 
Diğer günler ve ara toplam sonuçları da aynı şekilde yorumlanarak değerlendirilmektedir. Bu yöntemle 
yapılan işlemlerin gerçek durumu yansıtabilmesi için de günlük dönem başı ve dönem sonu malzeme 
maliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Ara toplam alındığında; toplam on günlük malzeme maliyetlerinin ₺35.675 olduğu ve on günlük toplam 
satışların ise ₺87.505 olduğu görülmektedir. Ortalama on günlük maliyet satış oranı (Toplam 
Maliyetler/Toplam Satışlar = 35.675/87.505) %40,77 olarak tespit edilmiştir. Bu da ortalama on günlük kârlılık 
oranının %59,23 olduğunu göstermektedir. Ara dönem verilerine göre en önemli maliyet unsuru ₺14.255’le 
et ürünleri olmuştur. Et ürünlerinin payı %39,96 olarak bulunur. İkinci olarak, deniz ürünleri gelmektedir. 
Deniz ürünlerinin ara dönem toplam maliyet içindeki payı ise, ₺9.470’tir. Bu da toplam maliyet içindeki 
deniz ürünlerinin payının %26,55 olduğunu göstermektedir. Toplam maliyet içerisinde %10,40’lık paya 
sahip olan süt ürünleri grubu, ₺3.710 olarak üçüncü en önemli maliyet grubunu oluşturmaktadır. Konserve 
ve tahıllar ₺3.025 ile %8,48, meyve ve sebzeler ₺2.870 ile, toplam on günlük maliyetin %8,04’ünü, tadlandırıcı 
ve baharatlar ₺2.345 ile toplam ara dönem maliyetin %6,57’sini oluşturarak bu gruplar içerisinde en az paya 
sahip olan grubudur. Ara dönem toplam veriler karşılaştırıldığında en yüksek maliyet unsurlarının et ve 
deniz ürünleri olduğu görülmektedir. Firma yöneticilerinin et ve deniz ürünleri alış ve üretiminde çok daha 
dikkatli olmaları maliyet arttırıcı unsurların etkilerini en aza indirmeleri gerekmektedir.  

İkinci ara toplam olan yirmi günlük malzeme maliyetlerinin ₺66.120 olduğu ve toplam satışların ise ₺170.305 
olduğu görülmektedir. Ortalama yirmi günlük maliyet satış oranı (Toplam Maliyetler/Toplam Satışlar = 
66.120/170.305) %38,82 olarak tespit edilmiştir. Bu da ortalama yirmi günlük kârlılık oranının %61,18 
olduğunu göstermektedir. On günlük ara döneme göre kârlılık oranında bir artış, maliyet oranında ufak da 
olsa bir azalış olduğu görülmektedir. Bu da et ürünleri malzeme maliyetlerininin azalışından kaynaklanmış 
olabileceği söylenebilinir.  Yirmi günlük ara dönem verilerine göre maliyet unsurları sıralaması, daha önceki 
ara dönem verileriyle karşılaştırıldığında; sadece meyve ve sebzeler grubu ile tadlandırıcı ve bahartlar grubu 
sırasıyla %7,19 ve %7,05 ile en az pay ve maliyet oranına sahip olmuşlardır.  

Aylık olarak değerlendirme yapıldığında; maliyet unsurları olarak en önemli kalemlerin sırasıyla; et ürünleri, 
deniz ürünleri, süt ürünleri, konserve ve tahıllar, tadlandırıcı ve baharatlar ve meyve ve sebzeler olduğu 
görülmektedir. Aylık malzeme maliyetleri toplam tüketilen ₺100.155 olarak gerçekleşmiştir. Aylık toplam 
satış ise ₺250.555’tir. Ortalama aylık maliyet oranı (Toplam Maliyetler/Toplam Satışlar = 
100.155/250.555) %39,97 olarak tespit edilmiştir. Aylık malzeme maliyetinin satış fiyatına kârlılığı oranı 
yaklaşık %60,03 olduğu görülmektedir. Tabidir ki bu oran, işçilk giderleriyle, genel yönetim giderlerinin 
eklenmesiyle değişebilecektir. Genel olarak maliyet paylarında ara dönemlerdeki maliyet paylarına göre çok 
fazla bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Fakat işletmenin her bir ürün grubu için tüketim değerlerini 
azaltıcı tedbirler alması yerinde olacaktır.  

SONUÇ 

Konaklama işletmeleri de diğer işletmeler gibi yüksek kâr sağlamayı hedeflemektedirler. Ancak piyasada 
rekabetçi firmaların varlığı, bu hedefe ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Söz konusu işletmelerde personel 
giderleriyle birlikte katlanılması gereken en yüksek maliyet yiyecek-içecek malzeme maliyetidir. Konaklama 
işletmeleri bu rekabet ortamda tutunabilmek, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek ve hedefledikleri 
kâra ulaşabilmek için yiyecek-içecek maliyet kontrol sürecini iyi takip edip, dikkatli bir şekilde yiyecek-
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içecek maliyet analizi yapmalıdır. Yapılan analiz sonunca sapmaların meydana gelmesi halinde, bu 
sapmaların nedenleri tespit edilip, uygun bir maliyet kontrol yöntemi uygulanmalıdır.  

Konaklama işletmelerinin uyguladıkları temel maliyet kontrol yöntemleri; basit maliyet kontrol yöntemi, 
ayrıntılı maliyet kontrol yöntemi, standart maliyet kontrol yöntemi ve potansiyel maliyet kontrol yöntemidir. 
Bu yöntemlerin ortak noktası, maliyet kontrol sürecinde işletmenin hem iç, hem de dış faaliyetlerini göz 
önüne alması gerekliliğidir. 

Konaklama işletmeleri uygulanması kolay olduğundan daha çok basit maliyet kontrol yöntemine göre 
maliyet kontrol analizi yapmaktadır. Fakat bu yöntem işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu bilgiyi 
sağlamada yetersiz kalmaktadır. Kolaylığı nedeniyle tercih edilen bu yöntemin yerine Harris, Kerr ve 
Forster  yöntemini kullanmak, karar verme amaçları bakımından çok daha faydalı olacaktır (Köroğlu vd; 
2011: 44). Günlük olarak tespit edilen her bir yiyecek grubunun toplam maliyet ve satışlara etkisinin yanında, 
belirli aralıklarla alınan ara toplamlar sayesinde ve aylık olarak yiyecek maliyetlerinin ve satışlarının takip 
edilebilmesi ve böylelikle işletmede maliyet arttırıcı ürünlerin tespitinde kolaylık sağlaması, bu yöntemin 
avantajı olarak görülmektedir. Böylece günlük değişimler takip edilebildiği gibi ara toplam alınarak da 
sonuçlar değerlendirilebilmektedir. Yöntemin bu avantajı sayesinde otel işletmeleri tarafından tercih 
edilebilirliği artmıştır. Bu çalışmada varsayımsal XYZ beş yıldızlı otel işletmesine ait verilerin, Harris, Kerr 
ve Forster yöntemi uygulayarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; et ve deniz ürünlerinin günlük ve ara dönem olarak en 
önemli maliyet unsurları oldukları görülmüştür. Aylık olarak ise sırasıyla; et ürünleri, deniz ürünleri, süt 
ürünleri, konserve ve tahıllar, tatlandırıcı ve baharatlar ve meyve ve sebzeler olduğu görülmektedir. 

Harris, Kerr ve Forster yöntemine göre değerlendirilen maliyet değişim yüzdeleri,  günlük olarak her bir 
yiyecek grubunun toplam maliyetlere nasıl etki ettiğini göstermesi bakımından işletmeye maliyet arttırıcı 
ürünlerin tespitinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kârlılık oranlarında meydana gelen düşüşler, kâr 
maximizasyonu hedefi güden işletmenin, bunu gerçekleştirememesi ya da bundan uzaklaşmasına neden 
olabileceği için, bu kâr azaltıcı ve maliyet arttırıcı kalemlerin neler olduğunun tespiti büyük önem arz 
etmektedir. İşletme yönetiminin optimal malzeme girişini sağlamak amacıyla bu maliyet arttırıcı nedenlerin 
neler olduğunu tespit edip buna göre önlem alması gerekecektir. 

Bir konaklama işletmesinde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, etkin bir yiyecek-içecek maliyet 
kontrolünün yapılabilmesi için, yiyecek-içecek bölümünde çalışan görevlilerinin bilgili ve deneyimli olması 
ve devamlı olarak eğitimden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Diğer yöntemlerle kıyaslandığında 
uygulanması daha karmaşık olan Harris, Kerr ve Forster yöntemi sayılan avantajları nedeniyle tercih 
edilmelidir. Benzer çalışmaların yapılarak uygulama sonuçlarının paylaşılması bu yöntemin daha geniş 
gruplar tarafından anlaşılmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır. 
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Amaç – Bu çalışma ile Türkiye kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların yenilik yeteneklerinin 
yenilik performansı ve kurumsal performansa etkisinin araştırılması, ayrıca yenilik performansının 
yenilik yetenekleri ve kurumsal performans değişkenleri arasındaki ilişkide oynadığı aracılık 
rolünün incelenmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem – Nedensel araştırma modelinin test edilmesini sağlayacak veriyi elde etmek amacıyla 37 
kamu kurumundan 98 adet anket formu toplanmıştır.  

Bulgular – Yapılan analizler ışığında, yenilik yeteneklerinden, pazarlama yeteneği, stratejik 
planlama yeteneği, öğrenme yeteneği, üretim yeteneği ve ar-ge yeteneği ile kurumsal performans 
arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Kaynak dağıtım yeteneği ve pazarlama 
yetenekleri, yenilik performansına pozitif anlamlı etki etmektedir. Ayrıca, yenilik performansı ile 
kurumsal performans arasında pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Yenilik performansının yenilik 
yetenekleri ve kurumsal performans arasındaki aracılık rolüne ilişkin ise istatistiksel açıdan anlamlı 
bir bulgu elde edilmemiştir. 

Tartışma – Araştırma sonuçları yazında yer alan çalışmaların bulguları ile paralellik göstermekte 
olup, kamu sektöründe yenilik dinamiklerinin özel sektör dinamiklerine benzer bir yapıda olduğu 
söylenebilmektedir. Kamu sektöründe verimli ve etkili olabilmek için mutlaka sürdürülebilir 
yenilikçilik becerileri geliştirilmesine odaklanılmalıdır.   
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Purpose – This study aims to explore the impact of innovation capabilities on innovation 
performance and organizational performance, and to analyze the mediating role of innovation 
performance in the relationship between innovation capabilities and organizational performance in 
public sector organizations in Turkey. 

Design/methodology/approach – 98 questionnaires from 37 public sector organizations have been 
collected to provide data for testing the relational research model. 

Findings – Results indicate statistically significant relationships between various innovation 
capabilities (i.e. marketing capability, strategic planning capability, learning capability, production 
capability and research and development capability) and organizational performance. Additionally, 
a positive relationship between innovation performance and organizational performance has been 
detected. Results showed no significance with regard to the mediating role of innovation 
performance. 

Discussion – Results of the study have confirmed findings of previous literature. It can be 
concluded that dynamics of innovation in the public sector depict similar characteristics with 
innovation dynamics in the private sector. 
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1. Giriş 

Kamu sektöründe kurumların kâr odaklı olmaktan ziyade misyon odaklı olmaları, yapılan işlerin 
standartlaşmış olması, büyük ölçekli örgüt yapılarına sahip olunması gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu 
sektörde yenilik (inovasyon) seviyesinin gelişmeye açık olduğu konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu 
tartışmalara rağmen, kamu kurumlarının yenilikçilik seviyelerine veya yenilik yeteneklerine ilişkin 
akademik çalışmaların sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Mevcut yazında yenilik 
yeteneklerinin kurumsal performansa pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koyan pek çok araştırma 
bulunmaktadır (Erdil ve Kitapçı, 2007: 233; Eren vd., 2005: 201; Mone vd., 1998: 115; Özşahin vd., 2005: 143; 
Öztürk, 2006: 80). Ayrıca yenilik yeteneklerinin yenilik performansına etkisinin incelendiği araştırmalarda 
da, bu etkinin pozitif yönde oluştuğu görülmektedir (Avcı, 2009: 121; Eren vd., 2005: 201; Keskin, 2006: 396; 
Tülübaş Gökuç, 2011: 128; Yam vd., 2011: 391). Yenilik performansının kurumsal performansa etkisinin 
incelendiği araştırmalarda ise, bu iki değişken arasında istatiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur 
(Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle, 2011: 408; Rubera ve Kirca, 2012: 130; Suliyanto ve Rahab, 2012: 134; 
Tülübaş Gökuç, 2011: 128). Mevcut çalışmalar ağırlıklı olarak özel sektör firmalarına odaklanmış olup,  
kamu sektöründe yenilik yeteneklerinin kurumsal performansa etkisini inceleyen çalışmalara yeterince 
rastlanmamaktadır. Bu araştırma ile kamu kurumlarında yenilik yetenekleri, yenilik performansı ve 
kurumsal performans arası ilişkiler incelenerek, mevcut yazındaki bu boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 

2. Yazın Özeti ve Hipotezler 

2.1. Yenilik (İnovasyon) Kavramı ve Kamu Kurumlarında Yenilik 

Yeni ve benzersiz ürün, hizmet, süreçlerin geliştirilerek bunların ticari gelir elde edilecek şekilde piyasaya 
sürülmesi sürecine yenilik (inovasyon) denmektedir.  (Elçi, 2006: 2; Erkek, 2011: 7). Yenilik, ülkeler, firmalar 
ve kamu kurumları açısından önemli bir kavramdır. Firmalar açısından ele alındığında yenilikçilik 
maliyetleri düşürme, bunun sonucunda verimlilik ve kârlılığı arttırarak, ürün ve hizmet kalitesini yükseltme 
olanağı sağlamaktadır (Güler ve Kanber, 2011: 63). Kamu kurumları açısından ele alındığında ise yenilik, 
daha az kaynak ile daha kaliteli hizmet sağlanmasına olanak tanımaktadır (Kasımoğlu ve Akkaya, 2012: 30). 
İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için ürün, hizmet ve süreçlerinde pazarın 
beklentileri ışığında yenilik ve değişim yaratmaları gerekmektedir. Yenilikçi olmak, kurumları dinamik 
yapıda tutmasının yanı sıra rakiplerinden bir adım öne çıkartır (Karamehmet, 2012: 2).  

Gökçe (2015: 29) kamu kavramını “devlet kurumları ve kamu yasalarıyla yönetilen, kamu kaynakları ile 
finanse edilen ve kamu yönetimi alanına giren kurumlardır” olarak tanımlamaktadır. Kamu yapısı içinde 
yer alan kurumların sunduğu hizmetler, vatandaş açısından hayati öneme sahiptir (Akyos, 2007: 1). Kamu 
kurumları açısından bakıldığında yenilik kavramı daha çok yeni politika tasarımları, yeni çalışma ve 
yönetim yaklaşımları geliştirilmesi ve yeni standartlar geliştirilmesi olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu 
kurumlarında yenilik, yeni yönetim yaklaşımı ile hizmetlerin daha etkin sunumu ve kamu kurumlarının 
şeffaflığını sağlayan, demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendiren bir unsurdur (Akın, 2009: 48).  

2.2. Yenilik (İnovasyon) Yetenekleri 

Bir sektörde veya organizasyonda yenilikçi olunabilmesi ve yenilik yapılabilmesi, bu alanda yetenek 
geliştirilmesi ve bu yeteneklerin etkin olarak kullanılmasına bağlıdır (Kasımoğlu ve Akkaya, 2012: 26). 
Teknolojik yenilikçilik açısından bakıldığında, bir teknolojinin farklı bir bağlama uyarlanması, yeni 
teknolojiler üretilmesi ve yeni ürünler geliştirilmesi birer yetenek olarak değerlendirilebilmektedir. Deneyim, 
kaynak, kültür farklılıkları gibi nedenlerle bu yeteneklerin boyutlarında sektörel veya kurumsal bazda 
farklılıklar gözlemlense de, yenilik yetenekleri temelde benzer altyapı ve süreçler ile edinilmektedirler. 

Teknolojik yenilik yeteneği farklı araştırmalarda geniş ölçüde tartışılmıştır. Son yıllarda teknolojik yenilik 
yeteneğine olan akademik ilgi Guan ve Ma (2003: 737), Yam vd. (2004: 1123), Guan vd. (2006: 971), Wang vd. 
(2008: 349), Yam vd. (2011: 391), Shan ve Jolly (2012: 1) gibi araştırmacıların çalışmalarıyla zenginlik 
kazanmıştır. Mevcut çalışmada yenilik yetenekleri, Yam vd. (2004: 1137)’nin çalışmalarında kullandıkları ve 
Tülübaş Göküç (2011: 85) tarafından Türkiye bağlamına uyarlanmış olan boyutlarıyla ele alınmıştır. 

Yam ve diğerleri (2004: 1126), çalışmalarında teknolojik yenilik yeteneklerini yedi ana başlıkta 
incelemişlerdir: 
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(1) Öğrenme yeteneği: Kurumların çevrelerindeki bilgiyi anlamlandırarak kendi açısından faydaya 
dönüştürebilmesi yeteneğidir. Fırsatları izleme, fırsatları belirlemede teşvik mekanizmaları 
kullanma, geçmişten ders alma, öğrenmeye yatırım yapma gibi konular bu yetenekle 
bağlantılıdır. 

(2) Araştırma geliştirme (Ar-Ge) yeteneği: Kurumun yeni ürün, hizmet ve süreçleri araştırma 
geliştirme stratejisini, bu amaçla projeler yönetmesini ve bu alanda yaptığı harcamaları bütünsel 
şekilde yönetebilmesini içeren bir kabiliyettir. Yaratıcılığı teşvik eden ödül mekanizmaları, ar-ge 
personeli arası iletişim, teknoloji transferi süreçleri, tasarım protokolleri, ar-ge yatırımları gibi 
konular bu yetenek ile ilgilidir. 

(3) Kaynak dağıtım yeteneği: Kurumun kaynaklarını (insan kaynağı, sermaye, teknoloji vb.) uygun 
şekilde elde etmesi ve dağıtması kabiliyetidir. İnsan kaynağına önem verme, sermaye 
kaynaklarının çeşitliliği, dış teknolojilerden faydalanma, teknolojik adaptasyon becerisi gibi 
konular bu yeteneğin birer parçasıdır. 

(4) Üretim yeteneği: Araştırma geliştirme faaliyeti çıktılarının ürün ve hizmete dönüşebilme 
becerisine üretim yeteneği denmektedir. Kurum ekipmanlarının teknik yeterliliği, üretim 
metotları, üretim maliyetlerinde avantaj sağlanması, kalite kontrole verilen önem gibi konular bu 
başlık altında ele alınmaktadır. 

(5) Pazarlama yeteneği: Kurumun yenilikçilik ve müşterileri anlama temelinde ürünlerini 
tanıtabilme ve satabilme yeteneğidir. Müşteri ilişkilerinin yönetimi, pazar bilgisi toplama, 
pazarlama bilgi sistemlerinin kullanımı, dağıtımın etkinliği, satış ve satış sonrası hizmetlerin 
performansı gibi konular bu yetenek başlığı altında değerlendirilmektedir. 

(6) Organizasyon yeteneği: Kurumun örgütsel yapı, sistem ve mekanizmalarının etkinleştirilmesi, 
örgüt kültürünün oluşturulması, iyi yönetim uygulamalarının benimsenmesi yeteneğidir. Örgüt 
yapısının düzenlenmesi, alt birimlerin kendi kendini yönetebilmesi, ar-ge, pazarlama, üretim gibi 
birimler arası işbirliği ve koordinasyon gibi konular bu yetenek kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

(7) Stratejik planlama yeteneği: Çevresel fırsat ve tehditlerin kurumun kuvvetli ve zayıf yönleriyle 
birlikte değerlendirilerek, vizyon ve misyon ile uyumlu stratejilerin oluşturulması yeteneğidir. 
Durum analizi yapma, hedef belirleme, strateji ve yol haritaları belirleme konusundaki beceriler 
bu yeteneğe dâhil edilmektedir. 

2.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Mevcut yazında yenilik yeteneklerinin kurumsal performansa etkisini inceleyen çalışmalar genellikle 
aradaki pozitif ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Mone vd. (1998: 115) yapmış oldukları çalışmada, 
firmanın yenilik yapabilme yeteneğinin, firma performansının önemli bir parçası olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Erdil ve Kitapçı (2007: 233) işletmenin yenilik yapabilme yeteneğinin, işletme performansının 
önemli bir parçası olduğunu ve dolayısıyla işletme yenilikçiliği ile işletme performansı arasında olumlu bir 
ilişki bulunduğunu öne sürmektedirler.  

Öte yandan Özşahin vd. (2005: 143), yenilik yeteneğinin firma performansına olumlu ve anlamlı etkisi 
olduğunu ve pozitif yönde etkilediği saptamış olup benzer bir bulguya ulaşmışlardır. Öztürk (2006: 80) ise 
çalışmasında, teknolojik yenilik sürecinin üç temel yeterliliği olan; üretim yeterliği, ar-ge yeterliği ve 
pazarlama yeterliğinin firma performansını etkilediğini saptamıştır. Tülübaş Gökuç (2011: 128) da Türkiye 
beton prefabrikasyon sektöründe yapmış olduğu araştırmada, teknolojik yenilik yetenekleri ile kurumsal 
performans arasındaki ilişkide pozitif yönde ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki tespit ederek benzer 
bulgulara erişmiştir. Bu bulgular ışığında kamu kurumlarına yönelik olarak aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir: 

H1a: Öğrenme yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1b: Ar-ge yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1c: Kaynak dağıtım yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 
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H1d: Üretim yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1e: Pazarlama yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1f: Organizasyon yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1g: Stratejik planlama  yeteneğinin kurumsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

Tülübaş Gökuç (2011: 121) tarafından gerçekleştirilen araştırmada yenilik performansının, yenilik 
yetenekleri ve kurum performansı arasındaki aracılık rolü ortaya konmuştur. Benzer şekilde mevcut 
araştırmada da kamu kurumları açısından bu aracı değişken rolü üzerine hipotezler modele eklenmiştir: 

H2a: Öğrenme yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2b: Ar-ge yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2c: Kaynak dağıtım yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2d: Üretim yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2e: Pazarlama yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2f: Organizasyon yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

H2g: Stratejik planlama yeteneği, yenilik performansı aracılığıyla kurumsal performansı etkiler. 

Yenilik yeteneklerinin yenilik performansına etkisini inceleyen araştırmalar incelendiğinde, güçlü ve 
istatistiksel açıdan anlamlı ilişkileri ortaya koyan çalışmalar görülmektedir. Eren vd.’nin (2005: 222) yapmış 
oldukları araştırma sonuçlarına göre; temel fonksiyonel yeteneklerden üretim yeteneğinin esneklik boyutu 
ile yenilik ve finansal performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine araştırma sonuçlarına göre 
pazarlama yeteneği ile pazar araştırması, fiyat ile yenilik performansı arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişkinin varlığına işaret eden bulgulara ulaşılmıştır.  

Eren vd.’nin (2005: 122) imalat sektöründe ve Tülübaş Gökuç’un (2011: 124) beton prefabrikasyon 
sektöründe yapmış oldukları araştırmalarda, teknolojik yenilik yeteneklerinin yenilik performansı üzerinde 
pozitif etkilerinin olduğunu tespit edilmiştir. Bu çalışmalar ışığında kamu kurumlarında yenilik yetenekleri 
ile yenilik performansı arasında olumlu bir ilişkinin varlığı beklenmiş ve aşağıdaki üçüncü grup hipotezler 
kurgulanmıştır: 

H3a: Öğrenme yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3b: Ar-ge yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3c: Kaynak dağıtım yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3d: Üretim yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3e: Pazarlama yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3f: Organizasyon yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H3g: Stratejik planlama yeteneğinin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

Yenilik performansının, işletme performansına pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koyan pek çok görgül 
araştırma bulunmaktadır (Damanpour, 1991: 555; Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle, 2011: 408; Suliyanto ve 
Rahab, 2012: 134; Tülübaş Gökuç, 2011: 128).  Kamu kurumları özelinde yenilikçiliğin kamu hizmetlerinin 
kalitesini arttıracağı, aynı zamanda kurumların problem çözme becerilerini geliştireceğine ilişkin bulgular 
da mevcuttur (Damanpour ve Schneider, 2009: 495). De Vries vd. (2016: 159) tarafından kamu sektöründe 
yenilik konusunda gerçekleştirilen sistematik yazın taraması sonucunda, kamu kurumlarında yenilikçiliğin 
verimlilik, etkinlik, vatandaş memnuniyeti gibi performans boyutlarında olumlu etkileri olduğu ortaya 
konmuştur.  Bu çalışmalar ışığında yenilik performansı ile kurumsal performans değişkenleri arasında 
olumlu bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın son hipotezi aşağıdaki şekilde 
geliştirilmiştir: 

H4: Yenilik performansının kurumsal performans üzerinde etkisi vardır. 
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Yukarıdaki hipotezler ışığında şekillenen araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3. Yöntem 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni olarak Türkiye’deki kamu kurumları tanımlanmış olup, Elektronik Kamu Yönetimi Bilgi 
Sistemi (2018) üzerinden edinilen bilgiye göre 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Teşkilatına bağlı ana kurum ve kuruluşların sayısı (belediyeler dahil) 1272’dir. Evrenin büyüklüğünün belirli 
olması nedeniyle hedeflenen örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyi ve %8 hata payı ile 134 olarak 
hesaplanmıştır (Saunders vd., 2000:156). Ulaşılabilirlik kolaylığının sağlanabilmesi amacıyla kolayda 
örnekleme yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır (Gegez, 2015: 266). Bu çerçevede İstanbul Valiliği web 
sayfasında listelenen İstanbul’daki kamu kurumları ve İstanbul’daki belediyeleri içeren 110 adet kurum ile 
irtibata geçilerek hedeflenen örneklemin %82’sine ulaşılmıştır. Bu kurumlar içerisinde 37 adet kurumdan 
(%34) araştırmaya katılım konusunda olumlu geri dönüş alınmıştır. 

Araştırmaya katılanlar, kurumların üst yönetimleri, strateji geliştirme daire başkanlıkları, insan kaynakları 
daire başkanlıkları, strateji geliştirme, imar ve şehircilik, bilgi işlem, idari işler, plan proje, halkla ilişkiler 
müdürlükleri ve bunun gibi çeşitli müdürlükler ve daire başkanlıklarından seçilmiştir. Veri toplama 
yöntemi olarak elektronik posta ve yüz yüze görüşme olmak üzere iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Toplamda 
37 kamu kurumundan toplanılan 98 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan anketlerin 
30 adedi elektronik posta ile 68 adedi ise yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Türkiye’deki kamu kurumlarında yenilik kavramını incelemeyi hedefleyen çalışma, değişkenler arasındaki 
ilişkilere odaklandığı için nedensel araştırma olarak tasarlanmıştır (Gegez, 2015: 48). Bu bağlamda nicel 
araştırma yöntemi uygulanmış olup, veri toplamak amacıyla bir anket tasarlanmış ve uygulanmıştır. 

Uygulanan anket toplam 108 sorudan oluşmakta olup, 11 adet soru demografik veri toplama amaçlı, 97 adet 
ifade ise değişkenleri ölçme amaçlı 5’li Likert tipi ölçek ile ifade edilmiştir. Araştırma modelinde yer alan 
değişkenlerin ölçümünde, yazında kullanılmış güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçeklerden 
yararlanılmıştır.  

Yenilik yetenekleri ölçümünde Yam vd. (2004: 1137) tarafından geliştirilen ve Tülübaş Gökuç (2011: 144) 
tarafından Türkiye beton fabrikasyon sektörü işletmeleri için uyarlanan yenilik yetenekleri ölçekleri soruları 
kamu kurumlarına uyarlanarak kullanılmıştır. Yenilik performansı ölçümünde ise Calantone vd. (2002: 520) 
ve Tülübaş Gökuç (2011: 147) tarafından kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Kurumsal performansın 
ölçülebilmesine ilişkin ifadeler; motivasyon performansı, pazar performansı, verimlilik performansı ve 
sosyal performans ilgili ifadelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Ölçeğin oluşturulmasında, Lai ve 

YENİLİK YETENEKLERİ 

Öğrenme Yeteneği 

Ar-Ge Yeteneği 

Kaynak Dağıtım Yeteneği 

Üretim Yeteneği 

Pazarlama Yeteneği 

Organizasyon Yeteneği 

Stratejik Planlama Yeteneği 

Yenilik Performansı 

Kurumsal Performans 
 

- Motivasyon Performansı 
- Pazarlama Performansı 

- Sosyal Performans 
- Verimlilik Performansı 
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Cheng (2005: 454), Tülübaş Gökuç (2011: 148), Ergin (2012: 124), Çınar (2014: 72) ve Işık ve Demir (2012: 162) 
çalışmalarından faydalanılmıştır. Ölçek ifadeleri Ek 1’de yer almaktadır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde SPSS 23 paket yazılımı kullanılmıştır. Ölçek geçerliliğini test etmek amacıyla 
uygulanan faktör analizi sonuçları Ek 1’de görülmektedir. Ölçeklerin güvenilirlik seviyesinin tespiti 
amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa değerleri ve değişkenlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler ise Tablo 1’de 
görülmektedir.  Tüm ölçeklerde alfa değeri 0,70 üzerinde çıkmış olup, ölçeklerin yeterli güvenilirlik 
seviyesine sahip oldukları söylenebilmektedir.  

Tablo 1. Cronbach Alfa Değerleri ve Tanımlayıcı İstatistikler 

 Cronbach 
Alfa 

N Ort. Min. Maks. Std. 
Sapma 

Öğrenme Yeteneği 0,920 98 3,57 1,22 5 0,84 

Ar-Ge Yeteneği 0,943 98 3,17 1,08 4,92 0,78 

Kaynak Dağıtım Yeteneği 0,869 98 3,22 1 5 0,79 

Üretim Yeteneği 0,823 98 3,35 1,25 5 0,75 

Pazarlama Yeteneği 0,845 98 3,69 1 5 0,74 

Organizasyon Yeteneği 0,845 98 3,42 1,20 5 0,78 

Stratejik Planlama Yeteneği 0,928 98 3,52 1,33 5 0,88 

Yenilik Performansı 0,884 98 3,34 1,20 5 0,84 

Kurumsal Performans 0,940 98 3,44 1,83 5 0,73 

Anketi yanıtlayan kurum temsilcilerinin ortalama iş deneyimi süresi 13,45 yıl olup, mevcut çalıştıkları 
kurumdaki kıdemleri ise ortalama 8,45 yıldır. Katılımcıların %46’sı müdür ve şef pozisyonlarında, %54’ü ise 
uzman pozisyonunda çalışmaktadır. Lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip katılımcıların oranı ise %97’dir. 
98 kişilik katılımcı grubunun %72’si erkek, %28’i ise kadındır. Kamu kurumlarında çalışmakta olanların 
oranı %75, yerel yönetimlerde çalışanların oranı ise %25’tir. 

Araştırmanın hipotezleri, hiyerarşik regresyon analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Yenilik 
performansının aracılık rolünün test edilebilmesi için Baron ve Kenny (1986: 1173) tarafından önerilen 
prosedür uygulanmıştır. 

4. Bulgular  

Yenilik yeteneklerinin kurumsal performans üzerine etkisi ile ilgili ilişkileri gösteren regresyon analizi 
sonuçları Tablo 2’de yer alan Model 1’de görülmektedir. Bu analizde yenilik yetenekleri bağımsız 
değişkenler olarak ele alınmış, kurumsal performans değişkeni ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 
Model 1’de bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R2 değeri 0,819 olmuştur. Yenilik 
yetenekleri, kurumsal performans kavramını %81,9 oranında açıklamaktadır.  

Tablo 2 Model 1’de yenilik yeteneklerinin, kurumsal performans kavramı ile bütüncül ilişkisi incelendiğinde;  
pazarlama yeteneği, stratejik planlama yeteneği, öğrenme yeteneği, üretim yeteneği ve ar-ge yeteneği ile 
kurum performansı arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif ilişkiye rastlanmıştır. Buna göre, H1a, H1b, 
H1d, H1e, H1g hipotezleri desteklenirken, H1c ve H1f hipotezleri ise desteklenmemiştir. 

Yenilik performansının yenilik yetenekleri ve kurumsal performans arasındaki aracı rolünü test edebilmek 
amacıyla yenilik performansı değişkeni Tablo 1 Model 2’de analize dahil edilmiştir. Bu aşamada yenilik 
yetenekleri ve yenilik performansı bağımsız değişkenler olarak ele alınmış, kurumsal performans değişkeni 
ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Yenilik performansının aracılık rolünün test edilebilmesi için 
Baron ve Kenny (1986: 1173) tarafından önerilen prosedür uygulanmıştır. Yenilik performansının modele 
dahil edilmesiyle, R2 değeri 0,003 değerinde artış göstermiştir, ancak R2’deki bu değişim miktarı istatistiksel 
açıdan anlamlı değildir (p=0,248). 
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Tablo 2. Yenilik Yeteneklerinin Kurumsal Performansa Etkisine ve Yenilik Performansının Aracı Rolüne 
İlişkin Regresyon Analizleria 

Bağımlı Değişken: Kurumsal Performans 
 Model 1 Model 2 

Öğrenme Yeteneği 0,156* 0,141* 
Ar-Ge Yeteneği 0,236* 0,221** 

Kaynak Dağıtım Yeteneği 0,008 0,032 
Üretim Yeteneği 0,162* 0,163* 

Pazarlama Yeteneği 0,287*** 0,270*** 
Organizasyon Yeteneği 0,012 0,027 

Stratejik Planlama Yeteneği 0,199** 0,191** 
Yenilik Performansı   0,096 

Düzeltilmiş R2 0,805 0,806 
R2 0,819 0,822 

ΔR2   0,003 
F değeri   1,354 

F değ. anlamlılık   0,248 
a: Standartlaştırılmış regresyon katsayıları gösterilmektedir. 

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01. 
Yine Model 2’de, yenilik performansının analize dâhil edilmesiyle birlikte farklı yenilik yeteneklerinin 
kurumsal performansa etkisindeki anlamlılığın ne derece değiştiğine bakılmıştır. Öğrenme yeteneği, ar-ge 
yeteneği, pazarlama yeteneği ve stratejik planlama yeteneği değişkenlerinin standardize katsayıları Model 
2’de, Model 1’e göre düşmüş görünse de, aracı değişken etkisinin testi amacıyla uygulanan Sobel testi (Baron 
ve Kenny, 1986: 1177) sonuçları, istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. (Sobel testi sonucunda öğrenme 
yeteneği için Sobel z istatistik değeri 1,130 (p=0,259), ar-ge yeteneği için 1,160 (p=0,246), üretim yeteneği için 
0,183 (p=0,855), pazarlama yeteneği için 1,566 (p=0,287), stratejik planlama yeteneği için 0,668 (p=0,504) 
olarak hesaplanmıştır.) Bu nedenle, Model 2’deki regresyon analizi sonuçlarına göre yenilik yetenekleri ve 
kurumsal performans arasındaki ilişkide yenilik performansının istatistiksel açıdan anlamlı bir aracılık 
rolünün olmadığı söylenebilmektedir. Analizler ışığında H2a-g hipotezleri desteklenmemiştir. 

Tablo 3. Yenilik Yeteneklerinin Yenilik Performansına Etkisine İlişkin Regresyon Analizia 

Bağımlı Değişken: Yenilik Performansı 

Öğrenme Yeteneği 0,155 
Ar-Ge Yeteneği 0,153 
Kaynak Dağıtım Yeteneği 0,256** 

Üretim Yeteneği 0,020 
Pazarlama Yeteneği 0,177* 

Organizasyon Yeteneği 0,152 
Stratejik Planlama Yeteneği 0,079 

R2 0,704 
F değeri 30,6 
F değ. anlamlılık 0,000 

a: Standartlaştırılmış regresyon katsayıları gösterilmektedir. 
*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 

Tablo 3’de yenilik yeteneklerinin yenilik performansı üzerine etkisi ile ilgili ilişkilerini gösteren regresyon 
analizi verilmiştir. Bu analizde yenilik yetenekleri bağımsız değişkenler olarak alınmış, yenilik performans 
değişkeni ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. R2 değeri 0,704 olarak hesaplanmıştır. Kaynak dağıtım 
yeteneği ve pazarlama yeteneği boyutları ile yenilik performansı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
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ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, H3c ve H3e hipotezleri desteklenirken H3a, H3b, H3d, H3f ve H3g 
hipotezleri desteklenmemiştir. 

Tablo 4’de ise yenilik performansının kurumsal performans ile ilişkisini tespit etmek amacıyla 
gerçekleştirilen regresyon analizi bulguları verilmiştir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama 
oranı olan R2 değeri 0,593 olarak hesaplanmıştır. İki değişken arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuş 
olup, buna göre H4 hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 4. Yenilik Performansının Kurumsal Performansa Etkisine İlişkin Regresyon Analizia 

Bağımlı Değişken: Kurumsal Performans 

Yenilik Performansı 0,770*** 

R2 0,593 

F değeri 139,746 

F değ. anlamlılık  0,000 

a: Standartlaştırılmış regresyon katsayıları gösterilmektedir. 
*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 

5. Sonuç ve Tartışma 

Yenilikçilik kavramı günümüzde tüm kurumlar için rekabet ve sürdürülebilirliğin anahtarı olarak ele 
alınmaktadır. Örgütlerin hangi beceriler ile yenilik yapabildikleri de bu nedenle son yıllarda oldukça ilgi 
çeken bir araştırma konusu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye kamu sektöründeki 
kurumların yenilik yeteneklerinin yenilik performansına ve kurumsal performansa etkisinin, ayrıca yenilik 
yetenekleri ve kurumsal performans arasındaki ilişkide yenilik performansının aracı rolünün incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kamu kurumlarının yenilikçilik kabiliyetleri yedi farklı boyutta (öğrenme, 
araştırma-geliştirme, kaynak dağıtım, üretim, pazarlama, organizasyon, stratejik planlama yetenekleri) ele 
alınarak değerlendirilmiştir.  Mevcut yazında ağırlıklı olarak özel sektörde firmalarında teknolojik yenilik 
yetenekleri ile performans arasındaki ilişkileri çalışmalara rastlanmaktadır. Kamu sektöründe yenilikçilik 
süreçlerini irdeleyen görgül araştırmalar ise yazında göreceli olarak daha düşük oranda yer almaktadır (De 
Vries vd., 2016: 147). Bu nedenle mevcut çalışmanın bulguları, özel sektör ve kamu sektörünün yenilikçilik 
dinamikleri açısından ne derece benzeştiğini ve ayrıştığını ortaya koyma noktasında önem taşımaktadır. 

Araştırma kapsamında yenilik yeteneklerinin kurumsal performansa etkisine yönelik analizler sonucunda, 
pazarlama yeteneği, stratejik planlama yeteneği, öğrenme yeteneği, üretim yeteneği ve ar-ge yeteneği ile 
kurumsal performans arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgular mevcut yazın 
ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Yenilik yetenekleri ve kurum performansı arasındaki ilişkiyi küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde (Keskin; 2006: 411; Maldonado-Guzmán, 2018:55) ve büyük ölçekli işletmelerde 
(Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle, 2011) test eden araştırmalarda da iki değişken arasında pozitif ve anlamlı 
ilişkilere rastlanmıştır. Mevcut çalışma bulguları, incelenen yedi yetenek boyutundan kaynak dağıtım 
yeteneği ve organizasyon yeteneği boyutlarının ise kurum performansını doğrudan etkilemediğini 
göstermektedir. Kaynak dağıtım yeteneğinin kurum performansına direkt etkisi bulunmamakla birlikte, 
yenilik performansını etkileyerek kurum performansına dolaylı bir katkı sağladığı görülmektedir. Kamu 
kurumları açısından düşünüldüğünde, insan kaynağı ve teknoloji gibi yenilikçilik açısından kritik olan 
kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının ve yenilikçiliğe hizmet edecek şekilde dağıtılmasının 
önemi ortaya çıkmaktadır.   

Kaynak dağıtım yeteneği yanında, pazarlama yeteneği boyutunun da yenilik performansına istatiksel olarak 
anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Keskin (2006: 410), pazarlama yeteneği sayesinde şirketlerin pazar 
ve müşteri verisi toplama ve bu veriyi yeni fikir geliştirmede kullanma becerisi geliştirdiklerini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle pazarlama yeteneği aslında örgütsel öğrenmeyi de destekleyen bir olgudur.  
Kurumlar pazarlama yeteneklerini, sahip oldukları bilgi, beceri ve kaynaklarını kurumun problemlerini 
çözmeye çalışması ve öğrenme süreçleri sonucu geliştirirler. Kurumlar bu şekilde hem pazara adapte olur, 
hem de verimli öğrenme süreçlerini kullanırlar.  
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Çalışma bulguları ışığında yenilik yetenekleri ve kurumsal performans arasındaki ilişkide yenilik 
performansının bir aracı değişken rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Ancak yenilik performansının 
kurumsal performans üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu sonuç, özel sektör 
şirketlerinde benzer etkileri inceleyen araştırmaların bulguları ile örtüşmektedir (Damanpour, 1991; 
Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle, 2011; Rubera ve Kirca, 2012). De Vries vd. (2016: 159) tarafından 
gerçekleştirilen sistematik yazın taramasında, kamu kurumlarında yenilikçiliği inceleyen 211 araştırmanın 
127 tanesinde yenilikçilik ve performans arasındaki ilişkinin incelendiği, bu araştırmalardan üç tanesi 
dışında tümünün iki değişken arasında pozitif bir ilişkiye işaret ettiğini bildirmektedir. Kamu kurumlarının 
performanslarını arttırmak adına daha yenilikçi olmalarının gerekliliği mevcut araştırma bulgularıyla da 
desteklenmiştir.  

Gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları yazında yer alan çalışmaların bulguları ile paralellik göstermektedir. 
Mevcut çalışmada ele alınmayan, ancak yenilikçilik dinamikleri açısından oldukça önem taşıyan liderlik, 
yetkelendirme, yaratıcılık, çalışan memnuniyeti gibi konuların yenilik performansına etkilerinin kamu 
sektöründe yürütülecek gelecek araştırmalarda ele alınması gerekmektedir. Daha geniş bir örneklem ve 
daha fazla bölgede yürütülecek araştırmalar ile kamu sektöründe yenilikçiliğe ilişkin daha fazla bilgi sahibi 
olunabilecektir. 
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Ek 1. Faktör Yüklemeleri  

  Faktör 
Ağırlıkları 

Ort. 
Varyans α 

Öğrenme Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,905 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;553,677 –  
df; 36 - p değeri; 0,000) 61,274 0,92 

Teknolojik gelişme trendlerini sistematik olarak izleriz. 0,685     
Kurumumuz iş stratejilerimiz ile ilgili teknolojileri değerlendirme kapasitesine sahiptir. 0,775     
Gelişme için fırsatları belirleme konusunda teşvik edilen ekiplerimiz vardır. 0,837     
Edinilen yeni bilgi, firmamızda özümsenmektedir. 0,806     
Kurumumuzun temel yetenekleri anlaşılırdır ve teknolojik yetenekler kamu ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. 

0,754     

Geçmiş deneyimlerden dersler çıkarılmaktadır. 0,857     
Kurumumuzda zaman ve koşulların oluşturduğu geçmişten alınan dersler 
özümsenmektedir. 

0,838     

Öğrenmeye yatırım yapılmakta ve öğrenme bilincinin kazandırılmasına çalışılmaktadır. 0,821     
Kurumumuzda örtülü (tecrübe ve deneyime dayanan) bilgiye önem verilmektedir. 0,645     
Ar-Ge Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,910 - KMO-Ölçek Geçerliliği;0,910 –  
df; 66 - p değeri; 0,000) 61,718 0,94 

Ar-ge planları kurumsal planla bağlantılı olarak hazırlanmaktadır. 0,824     
Kurumumuzda açık proje hedefleri, proje aşamalarının standartları ve proje yönetim 
düzenlemeleri etkin bir şekilde hazırlanmaktadır. 

0,785     

Yeni ürün/hizmet geliştirme sürecinden sorumlu olan çalışana diğer çalışanlar rahatlıkla 
ulaşabilmektedir. 

0,7     

Ar-ge personeli arasında etkin bir iletişim mevcuttur. 0,759     
Yeniden yapılanma (reengineering) gibi gelişmiş tasarım yöntemleri uygulanmaktadır. 0,807     
Yenilik sürecinde farklı fonksiyonel gruplar bir arada çalışmaktadır. 0,855     
Teknoloji transferi için araştırma aşamasından geliştirmeye transfer eden etkin 
mekanizmalar mevcuttur. 

0,761     

Üretim için tasarım, vatandaş kullanımı için tasarım gibi yerleşik protokoller mevcuttur. 0,793     
Yenilik sürecinde kamu ve vatandaşlardan gelen geri besleme de dikkate alınmaktadır. 0,727     
Yeni ürünler/hizmetler için Ar-Ge yatırımı yüksektir. 0,836     
Yeni süreçler için Ar-Ge yatırımı yüksektir. 0,829     
Her yıl hayata geçirilen projelerin sayısı yüksektir. 0,733     
Kaynak Dağıtım Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,800 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;289,462 –  
df; 15 - p değeri; 0,000) 60,44 0,87 

İnsan kaynağına önem veririz. 0,798     
Aşamalı olarak insan kaynakları ihtiyacını programlarız. 0,769     
Yenilik maliyetini azaltmak için işbirliği yaparız. 0,71     
Dış teknolojilerden tam anlamıyla faydalanmaya çalışırız. 0,833     
Diğer kurumlardaki çekirdek teknoloji yeteneğini anlamaya çalışırız. 0,787     
Kendi teknoloji seviyemiz dış çevredeki değişikliklere göre uyarlamaya çalışırız. 0,763     
Üretim Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,758 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;143,881 –  
df; 6 - p değeri; 0,000) 65,57 0,82 

Modern üretim metotlarını uygulama etkinliğimiz yüksektir. 0,794     
Kurumumuzda mevcut üretim/hizmet sisteminde sürekli iyileşmenin sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

0,796     

Kurumumuzda kalite kontrole önem verilmektedir. 0,884     
Kurumumuzda üretim maliyet avantajı hesaplanmaktadır. 0,76     
Pazarlama Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,846 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;189,795 -  
df; 10 - p değeri; 0,000) 62,33 0,85 

Kurumumuz hizmetlerimizden faydalanan vatandaşlar ile ilişki yönetimi sağlamaktadır. 0,815     
Hizmet sunum etkinliğimiz yüksektir. 0,821     
Kurumumuzda vatandaş memnuniyeti seviyesi izlenmektedir. 0,813     
Kurumumuzda marka ve kurum imajını korumaya çalışırız. 0,813     
Yapılan hizmet yeniliklerinin tanıtımı etkin olarak yapılmaktadır. 0,675     
Organizasyon Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,823 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;188,941 -  
df; 10 - p değeri; 0,000) 62,005 0,85 

Alt birimlerimiz kendi kendini yönetebilecek niteliktedir. 0,739     
Kurumumuzda aynı anda paralel olarak birçok yenilik projesi yürütülebilmektedir. 0,807     
Tedarikçilerimiz, vatandaşlarımız ve kurumumuz arasında iletişim sağlanmaktadır. 0,805     
Kurumumuzun ana fonksiyonlarının kontrolü ve yüksek seviyede bütünleşmesi 
sağlanmaktadır. 

0,808     

Kurumumuzda yenilik projelerinin sürecini izlemek için mekanizmalar mevcuttur. 0,776     
Stratejik Planlama Yeteneği (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,891 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;434,904 - 73,46 0,93 
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df; 15 - p değeri; 0,000) 
Kurumumuzun farklı senaryoları dikkate alarak düşünme ve planlama yeteneği yüksektir. 0,841     
Güçlü ve zayıf yönlerimizi belirleyebilme kabiliyetimiz yüksektir. 0,886     
Dış fırsatları ve tehditleri belirleyebilme yeteneğimiz yüksektir. 0,893     
Hedeflerimizi net olarak belirleyebilmekteyiz. 0,868     
Ölçülebilir kilometre taşlarıyla bir yol haritamız ve açık bir planımız mevcuttur. 0,85     
Kurumumuzun dış çevreye uyum sağlayabilme ve cevap verebilme sorumluluğu 
yüksektir. 

0,802     

Yenilik Performansı (KMO-Ölçek Geçerliliği;0,825 - Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;263,870 –  
df; 10 - p değeri; 0,000) 68,51 0,88 

Kurumumuz sık sık yeni fikirler dener. 0,868     
Kurumumuzda işleri yapmak için yeni yollar araştırılır. 0,834     
Kurumumuz çalışma metotları konusunda yaratıcıdır. 0,857     
Kurumumuz yeni ürün/hizmet sunma konusunda çoğu zaman ilk olarak hareket eden 
kurumdur. 

0,85     

Son 5 yılda, yeni ürün/hizmet geliştirme hızımız artmıştır. 0,722     
  
 

Faktör Ağırlıkları 

KURUMSAL PERFORMANS (Ort.Varyans: 67,61) 1 2 3 
MOTİVASYON PERFORMANSI       
Çalışanlarımızın aylık gelirleri ekonomik koşulların elverdiği oranlar dâhilinde düzenli 
olarak yükseltilmiştir. 

0,786     

Çalışanlarımız, bilgi ve becerileri düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla mesleki eğitim 
programlarına katılımları konusunda sürekli teşvik edilmiştir. 

0,727     

Çalışanlarımızın iş memnuniyeti düzeyleri sürekli yükseltilmiştir. 0,844     
Çalışanlarımızın iş güvencesi sürekli olarak yükseltilmiştir. 0,755     
İşini etkileyen çevresel faktörler (iş çevresinin güvenliği vb. ) sürekli olarak geliştirilmiştir. 0,624     
Çalışanlardan biri olarak karar aşamasında fikrim sorulur. 0,642     
Çalışanlarımız ile yapılan toplantılarda alınan kararlar uygulamaya konulmaktadır. 0,593     
PAZARLAMA VE SOSYAL PERFORMANS       
Müşterilerimizin/vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyi yüksektir.     0,81 
Müşterilerimize/vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesi yüksektir.     0,8 
Kurumumuzun müşteriler/vatandaşlar gözündeki imaj ve itibarı sürekli artmaktadır.     0,51 
Kurumumuzun müşteri şikâyetlerine cevap verme süresi hızlıdır.     0,8 
Kurumumuz topluma yaptığı katkıları ve yarattığı faydayı düzenli olarak ölçecek 
sistemlere/süreçlere sahiptir. 

    0,48 

VERİMLİLİK PERFORMANSI       
Kurumumun elde ettiği girdi fiyatları uygundur.   0,722   
Kurumumun hizmetleri etkin ve verimlidir.   0,683   
Vaat edilen harcama planları eksiksiz yerine getirilmektedir.   0,716   
Kurumumuzda bütçe denetimi yeterince uygulanmaktadır.   0,693   
Kurumumuzda yapılan kamu harcamaları yeterince saydamdır.   0,786   

KMO-Ölçek Geçerliliği;0,893 ; Bartlett Küresellik Testi: Ki kare;1172,163 ; df; 136 ; p değeri; 0,000 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, Volkwagen skandalının ortaya çıkmasının ardından Türk 
yatırımcıların verdiği tepkileri ve bu tepkilerin kalıcılığını araştırmaktır.  

Yöntem – Çalışmada, Volkswagen AG’nin Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv Servis ve 
Ticaret A.Ş.’ ye ait hisselerdeki (DOAS) getiri ve oynaklık değişiklikleri incelenmiştir. Öncelikle 
Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli yardımıyla DOAS hisselerinin günlük anormal getirileri elde 
edilmiş, daha sonra günlük anormal getiriler için ortalama modeli olarak ARMA ve oynaklık modeli 
olarak EGARCH kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışmada, Volkswagen hakkında çıkan haberler karşısında Türk yatırımcıların 
sistematik tepkisinin, hem getirilerde hem de oynaklıklarda gözlemlenebildiği fakat bu tepkinin 
etkisinin zayıf ve oldukça kısa sürdürdüğüne ilişkin kanıtlar sunulmuştur. 

Tartışma – Türk yatırımcılar tarafından verilen tepkinin, ABD’deki yatırımcılar tarafından verilen 
tepkiden 1 gün sonra gelmesi bu tepkinin aslında EPA raporundan çok ABD yatırımcılarının 
hareketleri ile ilgili olduğunu ya da Türk yatırımcıların bu tür olaylara geç tepki verdiğini 
göstermektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to investigate the response of Turkish investors and the 
persistency of these reactions following the Volkswagen scandal.  

Design/methodology/approach – For this purpose, the stock price changes of Dogus Otomotiv 
Servis ve Ticaret AŞ (DOAS) which is Volkswagen AG's distributor in Turkey are examined. Firstly, 
daily abnormal returns of DOAS are obtained by using Capital Asset Pricing Model and then the 
daily abnormal returns are modeled by ARMA and EGARCH. 

Findings – This study show evidences of that Turkish investors can react systematically to the news 
about Volkswagen both in return and volatility. However, some evidence indicates that the impact 
of the reactions is weak and not persistent. 

Discussion – The fact that the response of Turkish investors came one day after the response of 
investors in US shows that this reaction may not be related to the EPA report rather may be related 
to the response of US investors, or that Turkish investors reaction is not simultaneous with US 
investors. 

1. Giriş 

Günümüzde şirketler, sürdürülebilir bir dünya için üstlerine düşen görevleri yerine getirmek 
durumundadırlar. Dünyada pek çok ülke, iklim değişikliği karşısında bazı anlaşmalara (1997 yılı Kyoto 
Protokolü ve 2015 yılı Paris Anlaşması gibi) taraf olarak sorumluluk almaktadırlar. Bununla birlikte, bazı 
ülkeler, çevreyi korumak amacıyla katı kurallar uygulamaktadırlar. Bu nedenle de şirketler zararlı gazların 
salınımını daha aza düşüren üretim yöntemlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak durumunda 
kalmaktadır. Buna karşılık bazı şirketler, çevreci ürünler ürettiklerini iddia ederek çevreyle ilgili yasalara 
aykırı hareket etmektedirler. Bunun sonucunda şirketler büyük tutarlardaki yaptırımlarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar ve bu da karlılıklarının düşmesine neden olmaktadır ve şirketler, yatırımcıların tepkisine 
maruz kalmaktadır. Bu konuda son yıllarda yaşanan en çarpıcı örnek, Volkswagen (VW) şirketinin sebep 
olduğu, dizel skandalı veya emisyon skandalı olarak da adlandırılan olaydır. Volkswagen AG 
(Almanya’daki ana şirket), ABD’deki araç pazarındaki payını arttırmak amacıyla “Clean Diesel” (Temiz 
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Dizel) sloganıyla hem çevreye duyarlı, hem de performansı yüksek motorlu araçları piyasaya sürmüştür. 
Ancak bu araçlar, sanıldığının aksine, oldukça fazla NOx (azot oksit) salınımına neden olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, dizel skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte, Türkiye’deki yatırımcıların vermiş 
oldukları tepkileri ve bu tepkilerin kalıcılık süresini ölçmektir. Bu bağlamda, VW hakkında skandalın kabul 
edildiği EPA raporunun yayımlanması ve sonrasındaki bir aylık süreçte (22 iş günü), Volkswagen AG’nin 
Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’ye ait DOAS hisse senetlerinin getiri ve 
oynaklıklarındaki anlamlı değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizlerde, ilk olarak DOAS hisse 
getirileri, piyasa etkisinden arındırılmış ve anormal getiriler elde edilmiştir. Daha sonra anormal getiriler ve 
oynaklık, VW hakkında çıkan haberlere ait olay kuklaları da eklenerek sırasıyla ARMA ve EGARCH 
modelleri ile modellenmiştir. Çalışma, 01.01.2013-01.06.2018 dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın 
bulgularına göre, çıkan haberlere karşı Türk yatırımcıların tepkisinin hem getirilerde hem de oynaklıklarda 
gözlemlenebildiği fakat ABD yatırımcılarının tepkisine göre bu tepkinin oldukça zayıf ve çok kısa süreli 
olduğu da ayrıca tespit edilmiştir.  

Bu çalışma, şirketlerin büyük tutarlardaki yaptırımlara maruz kalma riskine rağmen,  doğaya zarar verecek 
düzeyde faaliyetlerde bulunması ve/veya şirketlerin sebep olduğu skandallara karşı Türk yatırımcıların 
sistematik tepkilerini ve bu tepkilerin kalıcılık süresini ölçmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, bu tür 
haberlere karşı Türk yatırımcıların güçlü bir tepki göstermediğinin ve bu tepkinin çok kısa süreli olduğunun 
kanıtları sunulmuştur.  

Çalışmanın ikinci bölümünde VW’nun sebep olduğu dizel skandalı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ilgili 
literatür özeti sunulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde yöntem tanıtılmış ve çalışmanın beşinci 
bölümünde veri, analiz bulguları ile birlikte sunulmuştur. Çalışmanın altıncı bölümde ise sonuçlar 
sunularak çalışma sonlandırılmıştır.  

2. Dizel Skandalı 

Dizel yakıtların diğer fosil yakıtlara göre performansları yüksek olması sebebiyle bir zamanlar geleceğin 
yakıtı olarak görülmekteydi ve bu nedenle daha az kirliliğe yol açtığı düşünülürdü. Fakat bu düşünce 
Avrupa şehirleri üzerinde toksik bulutlar oluşması ile yerini kötü bir üne bıraktı (Clairmont, 2017). Bunun 
ardından, VW’nin neden olduğu olay, bu ünü perçinledi ve temiz (çevreci) dizel motorlu araçlar üretilebilse 
bile, insanların dizel araçlara daha uzun yıllar şüpheyle yaklaşmasına sebep olacağa benzemektedir (Hulpke, 
2017: 2).  

VW, 2006 yılında ABD’deki düşük pazar payını arttırmak ve dünyadaki en büyük araba üreticisi olmak için 
Toyota ile rekabet edecek yakıt verimli dizel motorları kullanmaya karar verdi; ancak mühendisler, yeni 
geliştirilen dizel motorun daha sıkı olan Amerikan emisyon standartlarını karşılayamayacağını fark ettiler. 
Şirketin genel merkezinde, tartışmalı geçen toplantı sonunda, yöneticiler yasadışı yazılımı yüklemeye karar 
verdiler (Ewing, 2017). 2008 yılı sonunda, VW, dünyadaki en büyük araba üreticisi olma planının bir parçası 
olarak Amerikalıların da Avrupa’daki satış rakamlarına yakın olarak TDI motor araç almasını sağlamak için 
“Clean Diesel” kampanyasını başlattı (Clairmont, 2017; Ewing, 2017). Volkswagen AG’nin başında olan 
Martin Winterkorn, 2013 yılında verdiği röportajda, 2018 yılında Volkswagen’in dünyanın en karlı, etkileyici 
ve sürdürülebilir otomobil üreticisi olacağını söylemiştir (Muller, 2013). 

Volkswagen skandalı, çevreyle ilgili düzenleyici kuruluşlara teknik ve bilimsel analizler sağlayan, kar amacı 
gütmeyen ICCT’nin (International Council of Clean Transportation) yaptığı araştırma sonucu ortaya 
çıkmıştır (Siano vd., 2016:29). 2014 yılının başında, ABD’de kurulmuş, çevreci bir örgüt olan ICCT, Avrupa 
otomobil üreticilerine, sıkı düzenlemeler altında bile otomobil sanayisinin, çevre dostu araçlar üretecek 
durumda olduğunu göstermek amacıyla West Virginia Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla ortaklaşa bir 
çalışma başlatmıştır (Stanwick ve Stanwick, 2017:18). Araştırma sonucunda VW araçlarının, yasal olarak izin 
verilenden 40 kat kadar daha fazla azot oksit salınımına neden olduğu bulunmuş ve bu durum hakkında, 
ABD’deki kuruluşlar bilgilendirilmiştir (Whyte, 2016:172; Siano vd. 2016:29). 

ABD’de, çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemeler yapmakla yetkili olan kuruluş ABD Çevre Koruma 
Ajansı (U.S. Environmental Protection Agency – EPA), 1970 yılında insan sağlığının ve çevrenin 
korunmasını temin etmek amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur (EPA - History). 18 Eylül 2015 tarihinde 
EPA, Birleşik Devletler Temiz Hava Yasası’nı (U.S. Clean Air Act) ihlal etmekten Volkwagen GoA’ya 
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(Volkswagen Group of America) uyarıda bulunmuş, yaptıkları analizlere göre, motorlar test edilirken VW 
motor yazılımının, salınım sonuçlarını düşük göstererek değiştirdiği tespit edilmiştir (Jung vd., 2017; Hirsh 
ve Masunaga, 2015). EPA’nın belirttiğine göre, normal sürüş sırasında Temiz Hava Yasası’nın izin verdiği 
sınırın 40 kat üstünde, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde, azot oksit salınımında bulunulduğu ortaya 
çıkmıştır (Davenport ve Ewing, 2015; Ewing ve Bowley, 2015). Şirket yaklaşık 482.000’i ABD’de olmak üzere 
dünya çapında 11 milyon araç satmıştır (Hirsh ve Masunaga, 2015).  

Hileli yazılım ilk olarak 3 Eylül 2015’te ismi açıklanmayan bir yönetici tarafından California Air Resources 
Board (CARB) ile yapılan toplantılarda kabul edilmiştir (Lawder, 2017). Daha sonra, 18 Eylül 2015’de ise 
EPA tarafından ihlal raporu açıklanmıştır (EPA, 2015). VW yönetimi, 2009-2015 yılları arasında dünya 
çapında 11 milyon araçta, emisyon testlerini yanıltan yazılımın bulunduğunu itiraf etmiştir. (Lang 2015:5; 
Ewing ve Bowley, 2015; Volkswagen AG, 2015a). Şirket, skandal ortaya çıktıktan sonra resmi bir videoyla 
yanıt vermiş; hemen ardından CEO Martin Winterkorn’un 23 Eylül’deki istifası gelmiştir. Hisse senedi 
piyasası ise anında ve daha açık bir şekilde tepki vermiştir. VW hisse senetleri, 21 Eylül Pazartesi günü 
yeniden işlem görmeye başladıktan sonra aniden düşmüştür (Synder ve Jones, 2015; Jung vd., 2017). 2015 
yılında çıkan haberlerin hemen ardından VW’nin hisse senedi fiyatları 3 yıl önceki seviyesine kadar 
düşmüştür (Hulpke, 2017:3). VW hisse senetleri %28,64 değer kaybederken rakipleri de, aynı zamanda, 
değer kaybına uğramıştır: Toyota %3,24; BMW %3,88; Honda %13,74; Ford %12,42; General Motors %4,32; 
Mercedes %6,51 ve Fiat % 5,97 değer kaybetmiştir (Vaccarino, 2015).  

Hissedarların uğradığı maddi kayıpları, VW sahiplerinin artarda açtığı davalar izlemiştir (Jung vd., 2017). 
VW’ya karşı, çok sayıda eyalette, 34 federal dava açılmıştır. ABD’de, temiz dizel araçlara sadece fazladan 
para ödemekle kalmayıp aynı zamanda bu araçları muhtemelen değerinin altında satmalarına neden olarak 
müşterileri de zarara uğrattığı konusunda VW’ya, 50 eyaletten sürücüleri kapsayan topluluk davaları (class-
action lawsuits) açılmıştır (Lam, The Atlantic, 2015). Açılan davalara ilişkin karşılaşılabilecek zararların 
finansal raporlara yansıtılması gerekmektedir. Ancak, Volkswagen AG sadece araçların geri çağrılmasına 
ilişkin 6,7 milyar Euro tutarındaki karşılığı finansal raporlara yansıtmış; davalara ilişkin olası zararlara 
yönelik tahminin yapılması riskli görüldüğünden finansal tablolarda davalara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. 
Böylelikle 6,7 milyar Euro tutarındaki karşılığa rağmen, şirket 4 milyar Euro tutarında kar açıklamıştır 
(Adiloğlu ve Yücel, 2017:27). Dava karşılıkları kar rakamını büyük ölçüde azaltacaktı. Ancak bu durumun, 
finansal raporlara yansıtılmamış olması da öncelikli olarak kar rakamını dikkate alan yatırımcıları 
yanıltmıştır. 

Türkiye’de de, AB ülkelerindeki gibi, benzine uygulanan vergi oranı, dizele göre yüksek tutulduğundan 
dizel araçlar en çok tercih edilen araçlar olmuştur (Kozakoğlu, 2015).  Volkswagen’in karıştığı skandal 
Türkiye’de, ABD’deki kadar yankı bulmamıştır. Çünkü Türkiye’de uygulanan çevre standartları açısından 
bu durum bir zarara yol açmamıştır. 

Volkswagen AG’nin 1994 yılından bu yana Türkiye distribütörü Doğuş Grubu’dur (Doğuş Grubu - Tarihçe).  
28 Eylül 2015 tarihinde Doğuş Otomotiv CEO’su, basın açıklaması yapmış ve EPA’nın, VW’nun 2008-2014 
model bazı dizel araçlarının, ABD çevre standartlarına uymadığını tespit etmesini takiben başlayan süreçle 
ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Volkswagen Grubu ile temas halinde bulunduklarını; tüm 
dünyada ve Türkiye’de etkilenen araçlara ilişkin detaylı bilginin Volkswagen AG’nin yapmış olduğu 
araştırma sonucu ortaya çıkacağını ifade etmiştir. Ayrıca, bu durumdan etkilenen araçlarla birlikte tüm 
araçların sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğu belirtilmiştir (Doğuş Grubu-Basın Odası, 2015a).  

4 Ekim 2015 tarihinde Doğuş Grubu, Volkswagen AG tarafından yapılan açıklama üzerine EA 189 EU5 
motor tipindeki dizel araçlarla ilgili olarak basın açıklaması yapmıştır. Buna göre   etkilenen araçlar dahil 
olmak üzere tüm araçların Türkiye’deki resmi mevzuatlara, sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu ve 
üretici firmaların çalışmaları doğrultusunda teknik güncellemelerin yapılabileceğine dair açıklamalarda 
bulunulmuştur (Hürriyet Gazetesi, 2015). İki farklı tarihte yapılan açıklamalara bakıldığında, araçların 
Türkiye’deki mevzuatlara uygun olduğu ve sürüş güvenliği açısından herhangi bir sorun teşkil etmediği 
vurgulanmıştır. 

Hileli yazılımın kullanıldığı VW araçlarının yaklaşık 323.977’sinin Türkiye’de satıldığı ortaya çıkmış, 
araçların geri çağrılacağı ve araçların motor kontrol yazılımlarının güncelleneceği açıklanmıştır (Cumhuriyet 
Gazetesi, 2015) 
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Volkswagen AG, yaşanan skandal sonucu birçok yaptırımla karşılaşmış, yatırımcıların tepkisine maruz 
kalmıştır. Skandal ilk patlak verdiği andan itibaren ABD’deki yatırımcılar çok sert bir şekilde karşılık 
vermiştir. Bu haber, bütün dünyaya yayılmasıyla birlikte büyük yankı uyandırmış, başka ülkelerdeki VW ile 
ortaklığı olan şirketler de bu durumdan paylarını almıştır. Şirketin çok büyük bir zararla karşılaşacağı 
tahmin edildiğinden yatırımcılar kendilerini güvene almak için hisse senetlerini satmaya başlamışlardır. 
Aynı zamanda, şirketin çevreye zarar vermesine de yatırımcılar tepki göstermişlerdir.  

3. Literatür Özeti 

Medya kanallarının ve kitle iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi karşısında, şirketler hakkındaki olumsuz 
haberlerin sonuçları riskli olabilmektedir. Küresel internet erişiminin ve izin verdiği kitle bağlanabilirliğinin 
şu anki durumu düşünüldüğünde, bilgiler piyasalara hızlıca yayılmaktadır. Bu tür bir sorunun yankı 
bulmasına bağlı olarak, diğer eylemlerin yanı sıra müşterilerin marka ve ürünleri boykot etmelerine neden 
olan online kampanyalar ortaya çıkabilmektedir (Nunes ve Park, 2016). Bu bağlamda skandallar birçok 
kaynaktan yankı uyandırmış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde konuya 
ilişkin literatür özeti sunulmuştur.   

Dizel skandalında, yatırımcıların tepkisi açısından baktığımızda, iki olası durumundan söz edilebilir. 
Bunlardan ilki yaşanan skandalla birlikte şirketin karşılaşacağı cezai yaptırımlar sonucunda zarar etmesi; 
diğeri ise çevreye saygılı araç ürettiğini iddia ederek bu konuda hassas olan tüketicileri yanıltılması sonucu 
prestij kaybına uğramasıyla şirket satışlarının düşmesidir. Yatırımcılar, doğal olarak, bir şirkete yatırım 
yaparken karlılığı ön planda tutarlar ve bu nedenle şirketlerin karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlarda 
karlılıklarının düşeceğini hesaba katarak yatırımlarını geri çekebilirler.  

Hamilton (1995), EPA’ya Zehir Salınımı Envanteri (Toxic Release Inventory) bilgisini raporlayan şirketlerin, 
bu bilginin kamuya açıklandığı gün, hisse senedi değerlerinde yaklaşık 4.1 milyon USD kayıp yaşandığını 
tespit etmiştir. 

Chan ve Milne (1999), şirketlerin çevresel performanslarını da dikkate alarak yatırımcıların yatırım fonlarını 
nasıl yönettikleri araştırmışlardır. Deneysel bir modelden hareketle yatırımcıların şirketlerin çevresel 
performansına ilişkin tepkilerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, beklendiği gibi, yatırımcıların çevreye 
karşı daha az duyarlı olan şirkete karşı sert ve olumsuz bir şekilde tepki verdiklerini; ancak, beklenenin 
aksine, yatırımcıların, çevreye daha duyarlı olan şirketlere herhangi bir karşılık vermediklerini göstermiştir. 

Dasgupta vd. (2005), Kore Cumhuriyeti’nde (Güney Kore), Çevre Bakanlığı’nın, ulusal çevre yasaları ve 
düzenlemelerine uymayan şirketleri kapsayan listeyi yayımlamasıyla birlikte yatırımcıların tepkisini 
ölçmüşlerdir. Buna göre, çalışma sonucunda listede yayımlanan şirketlerin piyasa değerlerinde önemli 
ölçüde düşüş gözlemlenmiştir. 

Gupta ve Goldar (2005), selüloz ve kağıt, otomobil ile klor alkali şirketlerinin çevresel performanslarının 
hisse senedi piyasalarına etkisini olay çalışması (event study) yoluyla araştırmışlardır. Hisse senedi 
piyasasının, şirketler tarafından düşük çevresel performansın duyurulmasıyla birlikte %30’a varan, negatif 
anormal getirilerin yaşandığını tespit etmişlerdir. 

Xu vd. (2012), Çin’de halka açık şirketlerin, çevre ihlaliyle ilgili olayları açıklamalarıyla birlikte hisse senedi 
piyasasının (borsa) tepkisini incelemişlerdir. Hisse senedi piyasasının bu duruma ne ölçüde tepki verdiğini 
bulmak için, olay çalışması yöntemi ile (event study-event windows), günlük anormal getirileri (abnormal 
return-AR) ve kümülatif anormal getirileri (accumulative abnormal return- CAR) hesaplamışlardır. Sonuç 
olarak, Çin’deki halka açık şirketlerin neden olduğu çevre ihlallerinin hisse senedi piyasasında zayıf bir 
etkisi olduğu bulunmuştur. 

Du (2014), Çin hisse senedi piyasasında, aksine hareket ettikleri halde, çevreyle dost bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürdüklerini iddia eden şirketleri incelemiştir. Şirketlerin yanıltıcı beyanatta bulunduklarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte kümülatif anormal getirilerinin (cumulative abnormal return- CAR) bu durumdan 
önemli derecede negatif bir şekilde etkilendiğini bulmuştur. Ayrıca, medyanın yatırımcıların davranışlarını 
ve piyasa tepkisini yönetecek şekilde bir rol üstlendiğini sonucuna ulaşmışlardır.  

Küçükşahin ve Coşkun (2016), BIST ve DAX (Deutscher Aktienindex – Alman Menkul Kıymetler Endeksi) 
verilerini esas aldıkları çalışmada, Volkswagen skandalında, yatırımcıların çıkan olumsuz haberlere 
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(açıklamalara) ve tazminat yükümlülükleri gibi finansal açıdan sıkıntıya neden olacak durumlara tepki 
verdiklerini tespit etmişlerdir.  

Wood vd. (2018), 1984-2016 yılları arasında halka açık otomotiv şirketlerinin açıklamalarını (otomotiv 
sektöründeki çevreyle ilgili 41 olay) esas alan çalışmalarında, bu açıklamaların hisse senedi piyasasında, 
istatistiksel olarak, anlamlı bir negatif etkisi olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

4. Yöntem 

Türk yatırımcıların, VW hakkında çıkan haberlere karşı tepkilerini değerlendirmek için hisse getirileri 
üzerinde etkili olabilecek diğer piyasa etkilerini veriden arındırmak önemlidir. Bu nedenle, çalışmanın ilk 
aşamasında piyasaların, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse senedi DOAS üzerindeki etkisini 
arındırmak için (3.1)’de verilen faktörlü Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) baz alınmıştır.  

𝑅𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑠𝑣𝑓𝑚 + 𝛽𝑠𝑣𝑓𝑚 (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑟𝑡 (3
.1) 

Burada, 𝑅𝑡 , DOAS hissesinin günlük getirisini, 𝑅𝑓,𝑡  günlüğe çevrilmiş 10-yıllık Türkiye devlet tahvili 
getirisini, 𝑅𝑚𝑡  BIST100 endeksinin günlük getirisini ve 𝑟𝑡 , ise DOAS hissesinin günlük anormal getirisini 
göstermektedir. Diğer taraftan, 𝛼𝑠𝑣𝑓𝑚 ve 𝛽𝑠𝑣𝑓𝑚 SVFM modeline ait sabit katsayılardır ve sırasıyla, sabit terim 
ve DOAS hissesinin piyasadaki hareketlere karşı duyarlılığını göstermektedir. Ayrıca, 𝑅𝑡 − 𝑅𝑓𝑡,  DOAS 
hissesinin günlük artık getirisini ve 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 ise piyasa endeksinin günlük artık getirisini sergilemektedir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, (3.1) modelinin kalıntılarından elde edilen DOAS hissesinin günlük anormal 
getirileri için ortalama modeli olarak ARMA(𝑝𝑚, 𝑞𝑚) ve oynaklık modeli olarak Nelson (1991) tarafından 
önerilen EGARCH(𝑞𝑣, 𝑝𝑣) modeli kullanılmıştır. Bu aşamada, skandalın DOAS hisse getiri ve oynaklıklarına 
etkisinin boyutunu ve tepkinin süresini (kalıcılığını) ölçmek amaçlı olay kuklaları yöntemi uygulanmış ve 
tanımlanan kuklalar hem ortalama hem de oynaklık modeline eklenmiştir. Kukla değişkenler tanımlanırken 
haberlerin açıklanma tarihi, açıklanma tarihinden 1 gün ve 2 gün sonrası ayrı olarak ele alınmış ve 
haberlerin etkisinin kalıcılığı bir ay (22 iş günü) boyunca beşer günlük dönemlerde incelenmiştir. Bu amaçla, 
Volkswagen’in hileli yazılımı hakkında EPA raporunun yayımlanma tarihinden bir gün sonrası, yani 
21.09.2015, yayımlanma tarihinden iki gün sonrası, yani 22.09.2015, 3-7 gün sonrası (23.09.2015-01.10.2015), 
açıklamalardan 8-12 gün sonrası (02.10.2015-08.10.2015), açıklamalardan 13-17 gün sonrası (09.10.2015-
15.10.2015) ve açıklamalardan 18-22 gün sonrası (16.10.2015-22.10.2015) için 6 farklı kukla değişken 
tanımlanmıştır. Bu kuklalar, sırasıyla, (3.2)-(3.7)’de sunulmuştur.  

𝐷1,𝑡 = {1                             t = 21.09.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.2) 

𝐷2,𝑡 = {1                            t = 22.09.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.3) 

𝐷3−7,𝑡 = {1 23.09.2015 ≤ t ≤ 01.10.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.4) 

𝐷8−12,𝑡 = {1 02.10.2015 ≤ t ≤ 08.10.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.5) 

𝐷13−17,𝑡 = {1 09.10.2015 ≤ t ≤ 15.10.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.6) 

𝐷18−22,𝑡 = {1 16.10.2015 ≤ t ≤ 22.10.2015 
0                                                  𝑑. 𝑑. 

(3.7) 

(3.2)-(3.7) olay kuklaları ARMA(𝑝𝑚, 𝑞𝑚) ortalama modeline eklenerek (3.8) modeli elde edilmiştir.  

𝑟𝑡 = ∑ 𝛼𝑚𝑗 𝜀 𝑡−𝑗

𝑞𝑚

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑚𝑖 𝑟𝑡−𝑖

𝑝𝑚

𝑖=1

+ 𝜃0𝑚 𝐷1,𝑡 + 𝜃1𝑚 𝐷2,𝑡+𝜃2𝑚 𝐷3−7,𝑡 + 𝜃3𝑚 𝐷8−12,𝑡

+ 𝜃4𝑚 𝐷13−17,𝑡 + 𝜃5𝑚 𝐷18−22,𝑡 + 𝜀𝑡 

(3.8) 
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Burada, 𝑟𝑡, anormal getirileri ve 𝜀𝑡~(0, 𝜎𝑡
2) rassal hata terimlerini göstermektedir.  

Kukla değişkenli EGARCH(𝑞𝑣, 𝑝𝑣) oynaklık modeli ise (3.9)’da verilmiştir. 

𝑙𝑜𝑔 𝜎𝑡
2 = 𝜔𝑣 + 𝜃0𝑣 𝐷1,𝑡 + 𝜃1𝑣 𝐷2,𝑡+𝜃2𝑣 𝐷3−7,𝑡 + 𝜃3𝑣 𝐷8−12,𝑡 + 𝜃4𝑣 𝐷13−17,𝑡 + 𝜃5𝑣 𝐷18−22,𝑡

+ ∑[𝛼𝑣𝑗 𝑧 𝑡−𝑗 + 𝛾𝑗(|𝑧𝑡−𝑗| − 𝐸|𝑧𝑡−𝑗|)]
𝑞𝑣

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝑣𝑖 𝑙𝑜𝑔 𝜎𝑡−𝑖
2

𝑝𝑣

𝑖=1

 . (3.9) 

Burada, 𝑧𝑡−𝑗 = 𝜀𝑡−𝑗
𝜎𝑡−𝑗

, standartlaştırılmış kalıntıları,  𝜔, 𝛼𝑗, 𝛽𝑖  ve 𝛾𝑗  𝑖 = 1, 2, … , 𝑝, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑞  ise koşullu 

varyans katsayılarını göstermektedir. 𝛼𝑗, asimetri katsayısıdır. Örneğin, 𝛼𝑗 negatif ise 𝑗. gecikmede yaşanan 
bir negatif şokun volatilite üzerinde pozitif şoktan daha fazla etkisinin olduğunu gösterir. 𝛽𝑖, i. gecikmede 
gözlemlenen oynaklığın etkisini ölçer. 𝛾𝑗, ise boyut etkisinin katsayısıdır.  

5. Veri ve Analiz Bulguları 

Çalışma, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisse senedi, DOAS’a ait fiyat serisi, BIST100 endeks 
serisi ve 10 yıllık Türkiye Devlet Tahvili faiz serisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve 01.01.2013-01.06-2018 
dönemini kapsamaktadır. DOAS hissesi fiyat, BIST100 endeks ve 10 yıllık Türkiye Devlet Tahvili faiz verisi 
https://www.investing.com web adresinden elde edilmiştir. Analizler, R programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

İlk olarak, (4.1) kullanılarak DOAS hisse fiyat ve BIST100 endeks serilerine ait yüzde log getiri serileri elde 
edilmiştir.  

𝑅𝑡 = ln (𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

⁄ ) × 100 ,      𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.  (4.1) 

Burada, 𝑃𝑡: 𝑡 anında hisse fiyatını simgelemektedir. 

Günlük yüzde risksiz faiz oranı serisi, 10 yıllık Türkiye Devlet Tahvili faiz serisine (4.2) uygulanarak 
elde edilmiştir. 

𝑅𝑓𝑡 = ((1 + 𝑟10,𝑡)1/365 − 1)× 100 ,      𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.  (4.2) 

Şekil1.’de DOAS hissesi ve BIST100 endeksine ait fiyat ve yüzde getiri seri grafikleri sunulmuştur. 
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Şekil 1. DOAS ve BIST100 Endeksi Fiyat ve Getiri Seri Grafikleri 

Şekil 1’e göre DOAS hisse fiyatlarında 20.08.2015 tarihinde ani bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu düşüş, 
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş’ nin karının beklenenin altında kalmasına piyasaların verdiği tepki 
olarak görülebilir (Fortune, 2015). Getiri grafiğine baktığımızda DOAS hisselerinde 2013 sonlarında da 
büyük kayıplar yaşanmış fakat en büyük kayıp yine, 20.08.2015 tarihinde gözlemlenmiştir. Getiri 
grafiğinden, ayrıca volatilite kümelenmeleri de saptanmaktadır. BIST100 endeksini incelediğimizde 
03.06.2013 tarihinde ani bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu tarih “Gezi Olayları” olarak adlandırılan olayların 
başlaması sonrası piyasalarda görülen hareketlenmeye rastlamaktadır (Hürriyet Gazetesi, 2013). Bu etki aynı 
zamanda DOAS hisse getirilerinde de gözlemlenmektedir.  

Tablo 1’de DOAS ve BIST100 Getirilerine ve günlüğe çevrilmiş 10 yıllık Türkiye Devlet Tahviline ait temel 
tanımlayıcı istatistikler ve Jarque-Bera normallik testi (Jarque ve Bera, 1987)  ile Genelleştirilmiş Dickey 
Fuller (ADF, Dickey ve Fuller, 1979, 1981) test sonuçları sunulmuştur.  

Tablo1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 

 DOAS BIST100 𝑹𝒇𝒕 

Ortalama 0,00238 0,01740 0,02518 

Minimum -17,22767 -11,06379 0,01602 

Maksimum 12,87410 6,23786 0,03730 

Standart Sapma 2,52288 1,40106 0,00376 

Çarpıklık -0,97363 -0,55810 -0,08468 

Basıklık 7,52462 4,82214 0,39574 

Jarque Bera Test 3447,1** 1399,8** 11,293** 

ADF -11,02** -10,627 ** -2,0307 

**: 𝛼 = 0.01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Tablo 1’e göre incelenen dönem içinde DOAS hisseleri ortalamada bir günde %0,002 getiri sağlamıştır. 1 
günde en fazla %17,23 kayıp yaşatırken, en fazla %12,87 getiri elde etmiştir. Ayrıca, çarpıklık ve basıklık 
değerlerini incelediğimizde getiri dağılımının sola çarpık ve kalın kuyruklu olduğunu söyleyebiliriz. 
BIST100 getirilerini incelediğimizde, endeksin 1 günde ortalamada %0,017 getiriye sahip olduğunu 
gözlemlemekteyiz. Endeks 1 günde en fazla %11,06 kaybettirirken, en fazla da %6,24 kazandırmıştır. 
Endekse ait getiri dağılımının sola çarpık ve kalın kuyruklu olduğunu gözlemlemekteyiz. Risksiz faiz oranı 
istatistiklerine baktığımızda, incelenen dönem içinde günlük risksiz faiz oranının ortalamada %0,025, en 
yüksek %0,037 ve en düşük %0,016 olduğunu görmekteyiz. Risksiz faiz oranının, sola çarpık ve ince 
kuyruklu dağılım izlediğini gözlemlemekteyiz. Ek olarak Jarque-Bera test istatistiğine göre tüm seriler 
normal dağılım izlememekte ve Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi sonucuna göre getiri 
serilerinin durağan olduğu fakat risksiz faiz oranı serisinin ise durağan olmadığı saptanmıştır.  

Çalışmada ilk olarak (3.2)’de verilen SVFM modeli EKK ile tahmin edilmiş ve bulgular Tablo 2’de 
sunulmuştur.  

Tablo2. Model Tahmin Sonuçları 

 Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

𝛼𝑠𝑣𝑓𝑚 -0,01272 0,05391 -0,236 0,814 

𝛽𝑠𝑣𝑓𝑚 1,1072 0,0385 28,761 <2e-16 

𝑅2 = 0,3778, �̅�2 = 0,3774 F= 827,2**(Olasılık< 2.2e-16) 

**: 𝛼 = 0.01, *: 𝛼 = 0.05 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

Tablo 2’ye göre 𝛼𝑠𝑣𝑓𝑚 katsayısı istatistiksel olarak anlamsızdır. Bu Doğuş Holding hissesi için SVFM’nin 
geçerli olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca 1 − 𝛼 = %99  güvenilirlik düzeyinde, 𝛽𝑠𝑣𝑓𝑚  katsayısı ise 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulgu DOAS hisse senedinin artık getirilerinin, sistematik olarak BIST100 
artık getirilerinden etkilendiğini göstermektedir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, DOAS hissesine ait anormal getiri serisi için (3.8) ve (3.9)’da verilen kukla 
değişkenli ARMA( 𝑝𝑚, 𝑞𝑚)  ve EGARCH( 𝑞𝑣, 𝑝𝑣 ) modelleri, sırasıyla 𝑝𝑚, 𝑞𝑚 = {0, 1, 2, … , 5}  ve 𝑝𝑣, 𝑞𝑣 = 1 
kabul edilerek tahmin edilmiştir. Model tahmin aşamasında, hata dağılımı Normal (norm), Student-t (std), 
Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (Ged) ve Çarpık Student-t (sstd) olarak varsayılmış ve tahmin edilen 144 
farklı model arasından en iyi modeller Akaike (AIC) ve Schwarz bilgi kriterleri kullanılarak seçilmiştir. AIC 
ve Schwarz bilgi kriterlerinin ikisine göre de en iyi model ARMA(0,0)-EGARCH(1,1)-sstd olarak tespit 
edilmiştir. Bu nedenle, Çarpık Student-t varsayımı altında (4.3) modeli uygulanmıştır.  

𝑟𝑡 = 𝜃0𝑚 𝐷1,𝑡 + 𝜃1𝑚 𝐷2,𝑡+𝜃2𝑚 𝐷3−7,𝑡 + 𝜃3𝑚 𝐷8−12,𝑡 + 𝜃4𝑚 𝐷13−17,𝑡 + 𝜃5𝑚 𝐷18−22,𝑡
+ 𝜀𝑡                                             𝜀𝑡~(0, 𝜎𝑡

2) 

 

𝑙𝑜𝑔 𝜎𝑡
2 = 𝜔𝑣 + 𝜃0𝑣 𝐷1,𝑡 + 𝜃1𝑣 𝐷2,𝑡+𝜃2𝑣 𝐷3−7,𝑡 + 𝜃3𝑣 𝐷8−12,𝑡 + 𝜃4𝑣 𝐷13−17,𝑡 + 𝜃5𝑣 𝐷18−22,𝑡

+ 𝛼𝑣 𝑧 𝑡−1 + 𝛾(|𝑧𝑡−1| − 𝐸|𝑧𝑡−1|) + 𝛽𝑣 𝑙𝑜𝑔 𝜎𝑡−1
2 . 

(4.3) 

(4.3) modeline ait tahmin sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Model Tahmin Sonuçları 

Ortalama Modeli 

 Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

𝜽𝟎𝒎  2,69742 0,00155 1739,878 0,00000** 

𝜽𝟏𝒎  -2,16031 0,08880 -24,32878 0,00000** 

𝜽𝟐𝒎  -3,33282 2,11510 -1,57573 0,11509 

𝜽𝟑𝒎  0,08069 0,57256 0,14092 0,88793 

𝜽𝟒𝒎 0,80935 0,87108 0,92913 0,35282 

𝜽𝟓𝒎 0,70984 0,94463 0,75145 0,45238 

Oynaklık Modeli 

 Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

𝝎𝒗 0,18003 0,05129 3,51020 0,00045** 

𝜶𝒗𝟏 0,06084 0,02969 2,04912 0,04045* 

𝜷𝒗𝟏 0,85741 0,04604 18,62270 0,00000** 

𝜸𝟏 0,36851 0,04057 9,08306 0,00000** 

𝜽𝟎𝒗  -39,74527 0,13361 -297,477 0,00000** 

𝜽𝟏𝒗  28,99811 0,05136 564,656 0,00000** 

𝜽𝟐𝒗  -1,18212 0,78486 -1,50616 0,13203 

𝜽𝟑𝒗  -0,03840 0,16357 -0,23473 0,81441 

𝜽𝟒𝒗 0,47683 0,30835 1,54639 0,12201 

𝜽𝟓𝒗 -0,29071 0,34827 -0,83473 0,40387 

*: 𝛼 = 0,05, **: 𝛼 = 0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Anormal getirilere ait ortalama modelini incelediğimizde, 𝜃0𝑚  ve  
𝜃1𝑚  katsayıları 1 − 𝛼 = %99  güvenilirlik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı, diğer katsayıların ise 
anlamlı olmadığını görebiliriz. 𝜃0𝑚  katsayısı pozitif olması Volkswagen hakkında EPA raporunun 
açıklanmasından 1 iş günü sonrasında yani 21.09.2015 tarihinde ABD’nin aksine Türk yatırımcılar tarafından 
negatif tepki olmadığının hatta DOAS hissesinin piyasa beklentisine göre %2,697 daha fazla getiri elde 
ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, 𝜃1𝑚 katsayısı negatif olarak elde edilmiştir. Bu bulgu, Volkswagen 
hakkında EPA raporunun açıklanmasından 2 iş günü sonrasında yani 22.09.2015 tarihinde Türk yatırımcılar 
tarafından ilk negatif tepkinin gösterildiğini ve DOAS hisselerinin piyasa beklentisine göre %2 kayıp 
yaşadığını görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda, bu Türk yatırımcıların tepkisinin getirilerde ABD’nin 
aksine oldukça zayıf ve 𝜃1𝑚, 𝜃3𝑚, 𝜃4𝑚, 𝜃5𝑚 katsayılarının anlamlı olmamasından dolayı oldukça kısa vadeli 
olduğunu söyleyebiliriz.   



V. E. Altuk – A. İşcanoğlu Çekiç 11/3 (2019) 1388-1400 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1397 

Oynaklık modelini incelediğimizde, kukla değişkenlere ait 𝜃0𝑣  ve 𝜃1𝑣 katsayıları 1 − 𝛼 = %99 güvenilirlik 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı, diğer katsayıların ise anlamlı olmadığını görmekteyiz. Katsayıları 
bireysel olarak incelediğimizde 𝜃0𝑣 ’nin negatif ve büyük olması 21.09.2015 tarihinde DOAS’ın olumlu 
getirisi  hisse oynaklığının düştüğünü, 𝜃1𝑣 ’nin pozitif ve büyük olması ise 22.09.2015 tarihinde Türk 
yatırımcıların negatif tepkisiyle birlikte oynaklığın oldukça yükseldiğini söyleyebiliriz. Bulguları genel 
olarak değerlendirdiğimizde, getirilere benzer şekilde Volkswagen hakkında çıkan haberlere Türk 
yatırımcıların tepkisinin, DOAS hissesinin oynaklığında da uzun vadede etkin olmadığını söyleyebiliriz. 𝛼𝑣1 
asimetri katsayısına baktığımızda, katsayının 1 − 𝛼 = %99 güvenilirlik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
ve pozitif olduğunu görebiliriz. Bu katsayının anlamlılığı, DOAS hisse getirilerinin asimetri yani kaldıraç 
etkisi gösterdiğini göstermektedir. Ayrıca, bu katsayının pozitif olması, beklenenin aksine DOAS hisse 
oynaklıklarına pozitif şokların, negatif şoklara göre daha fazla etki ettiğini göstermektedir. Oynaklığın 
kalıcılık katsayısını incelediğimizde, 𝛽𝑣 = 0,85741 < 1  katsayının 1 − 𝛼 = %99  güvenilirlik düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görebiliriz. Bu değerin 1’den küçük olması, şokların DOAS 
oynaklıklarında çok uzun dönemde kalıcı olmadığının bir göstergesidir. 

6. Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde tüketiciler çevreye saygılı olmayan şirketlerin ürünlerini satın almayarak sert bir şekilde 
karşılık vermektedirler. Bunun sonucunda da bu şirketlerin karlılıkları hızla düşmektedir. Şirketlerin 
karlılıklarının düşmesine yatırımcılar tepki vermektedir.  Bu çalışmada, Volkswagen AG hakkında çıkan 
usulsüzlük haberlerine karşılık Türk yatırımcıların verdiği tepkiler ve bu tepkilerin kalıcılığı gösterilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, Volkswagen AG’nin Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret 
A.Ş.’ye ait hisse senedi DOAS dikkate alınmış ve çıkan usulsüzlük haberleri sonrasında hissenin getiri ve 
oynaklıklarındaki değişimler incelenmiştir.  

Bu amaçla ilk olarak DOAS hisse getirileri, sistematik piyasa etkisinden arındırılmış ve anormal getiriler ile 
analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, Volkswagen hakkında EPA tarafından yayımlanan raporun çıkış 
tarihi dikkate alınmıştır. Türk yatırımcıların bu haberlere karşı gösterdiği tepkiyi ölçmek için raporun 
yayımlanma tarihinden bir iş günü sonrası (21.09.2015) ve iki gün sonrası (22.09.2015) için iki kukla değişken 
tanımlanırken, tepkinin kalıcılığını ölçmek amacıyla bu haberlerin çıkmasından sonraki bir aylık dönem için 
beşer günlük dört farklı kukla değişken tanımlanmıştır. Analizlerde, anormal getiriler için ortalama modeli 
ARMA(𝑝𝑚, 𝑞𝑚) ve oynaklık modeli ise EGARCH(𝑞𝑣, 𝑝𝑣) olarak 4 farklı hata dağılımı varsayımı altında ele 
alınmış ve bu modellere tanımlanan kukla değişkenler, dışsal değişkenler olarak eklenmiştir. Tahmin edilen 
144 farklı model arasından Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerine göre en uygun model olarak seçilen 
ARMA(0,0)-EGARCH(1,1)-sstd analizlerde kullanılmıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre Türk yatırımcıların, ABD yatırımcılarının aksine sistematik tepkisinin zayıf ve 
çok kısa vadeli olduğunun kanıtları sunulmuştur. EPA raporunun açıklanmasından bir gün sonra DOAS 
hisse getiri ve oynaklıklarında gözlemlenen olumlu hava ve Türk yatırımcılar tarafından verilen tepkinin 
ABD yatırımcıları tarafından verilen tepkiden 1 gün sonra gelmesi, bu tepkinin aslında EPA raporundan çok 
ABD yatırımcılarının hareketleri ile ilgili olduğunu ya da Türk yatırımcıların bu tür olaylara geç tepki 
verdiğini düşündürmektedir. 

Genel yatırımcı davranışlarını incelediğimizde şirketlerin belirli standartları sağlamaması ve skandallara 
karışması sonucunda şirketler, yatırımcılar tarafından büyük ani tepkilerle karşılaşabilmektedir. Bu tepkiler 
oldukça yıkıcı olabilmekte ve şirketler bir günde yüksek kayıplar yaşayabilmektedir. Volkswagen örneğinde 
ABD’de olduğu gibi şirket hisseleri %28,64 değer kaybedebilmektedir. Bu nedenle, şirketler yatırımcı 
tepkilerini de dikkate almalı ve geçerli standartları karşılayan ürünleri üretmeye dikkate etmelidir. 
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Amaç – Bu çalışma ile G. Kore’de uygulanan ekonomi politikaları ve stratejilerin incelenmesi ve söz 
konusu uygulamaların Türkiye’de de geliştirilebilmesi için çeşitli politika önerilerinin sunulması 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Bu çalışmada, ithal ikameci modelden başarılı bir şekilde ihracata dayalı sanayileşme 
modeline geçiş sağlayan ve günümüz itibariyle dünyadaki en büyük on birinci ülke ekonomisi 
konumuna sahip olan G. Kore’nin stratejik sektörlere yönelik olarak uyguladığı teşvik, AR-GE ve 
inovasyon politikaları incelenmektedir.  

Bulgular – Türkiye’de uygulanan ihracata dayalı sanayileşme modeline yönelik politikalar 
kapsamında; uluslararası piyasalarda rekabetçi konum elde etmek, yurt içindeki üretimi 
genişletmek; böylelikle istihdam yaratılması ve ülke ekonomisinin kalkınması hedeflenmiştir. Ancak 
günümüz itibariyle söz konusu serbestleşme politikaları sonucunda, Türkiye ekonomisi, hedeflenen 
seviyelerde büyüme ve istihdam yaratamamış; sürekli dış ticaret ve ödemeler dengesi açıkları veren 
bir konuma gelmiştir. 

Tartışma – Türkiye’nin de G. Kore gibi, sanayileşmede sektöre ilişkin seçiciliği ana ilke olarak 
benimsemesi gerekmektedir. Şöyle ki tüm sanayilerden ziyade, gelişme ve rekabet etme 
potansiyeline ve karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan stratejik sektörler belirlemek suretiyle; bahse 
konu sektörlerde üretimin desteklenmesine yönelik çeşitli teşvik politikaları izlemesi gerekmektedir. 
Zira G. Kore’nin seçilmiş (odak) sektörlere yönelik olarak uyguladığı politikaların incelenmesi, bu 
sektörlerin küresel değer zincirlerinden edindikleri pay ve bu deneyiminden yol gösterici derslerin 
çıkarılması, Türkiye’nin uzun dönem istikrarlı büyümeye ulaşmasına katkı sağlayacak nitelikte 
önemli bir örnektir.  
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Purpose – The purpose of this paper is to analyze the economic policies implemented for the 
strategic sectors in S. Korea, which is a significant case for Turkey in achieving a stable growth path. 

Design/ Methodology/ Approach – Within the paper, the specific policies implemented by S. Korea, 
who have chosen strategic sectors and applied R & D or other incentive policies to those sectors and 
transformed from the export- led industrialization model to the import-substitution model 
successfully and finally became the largest eleventh economy in the world, are analyzed. 

Findings – Within the liberalization policies, Turkey has targeted to increase production, job 
creation, economic growth and achieve competitive position in international markets and finally 
locate at higher level in global value chains. However, as a result those policies implemented, 
Turkey's economy neither could be able to create growth nor employment at the targeted level. 
Furthermore Turkey’s economy has become a position that has continuous foreign trade and 
balance of payments deficits. 

Discussion – As S. Korea, Turkey has to select some strategic sectors for industrialization and adopt 
incentive policies for specifically those sectors. That is to say, by identifying strategic sectors that 
have the potential for development and competitiveness and comparative advantage, rather than all 
industries; Turkey should follow various incentive policies to support production in those sectors. 
Taking into account the economic policies implemented for the strategic sectors, S. Korea is a 
significant case for Turkey in achieving a stable growth path.  

1. Giriş 

İhracata dayalı sanayileşme modeli, temelde serbest ticareti simgeleyen bir yaklaşım olup, kalkınma 
yolundaki ülkelerin serbest ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları sektörlerde üretim 
yapılmasını öngörmektedir. Bu amaçla model çerçevesinde ekonomiyi uluslararası ticarete entegre eden 
politikaların izlenmesi ve ulusal kaynak tahsisinin, uluslararası talep tarafından belirlenmesine olanak 
sağlanması öngörülmektedir. Bu bağlamda üretimin, uluslararası düzeyde rekabetçi olması gerekmektedir. 
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Modelin dayanağını, serbest ticarete dayanan karşılaştırmalı üstünlükler kuramı oluşturmaktadır. İhracata 
dayalı sanayileşme modeli kaynak dağılımında, karşılaştırmalı üstünlüklere dayanan uluslararası 
işbölümünü esas almaktadır. Bu doğrultuda, her ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünün bulunduğu alanda 
uzmanlaşması öngörülmektedir. Böylece uluslararası ticaret serbestçe yapılırsa, dünya ölçeğinde kaynaklar 
optimal kullanılmış olacak ve bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. İhracata dayalı sanayileşme modelinde, 
geliştirilmesi öngörülen sanayilerin, iç piyasadan çok dış piyasa için üretim yapmaları amaçlanmaktadır. 
Model çerçevesinde ülkeler, serbest ticaret koşullarında, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları 
sektörlerde üretim yapmaya yönelmektedirler. Bir başka ifadeyle, gelişmekte olan ülkeler, tüm sektörlerden 
ziyade, yalnızca gelişme potansiyeline sahip olan sektörlerde üretimi özendirmeye yönelik politikalar 
benimsemişlerdir. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, gelişmekte olan ülkelerin, dış piyasalarda rekabet 
edebilmek için, görece zengin oldukları kaynaklara dayalı sektörlere ilişkin üretime ağırlık vermesini 
öngörmektedir. Sanayileşmede sektöre ilişkin “seçicilik” ana ilke olup tüm sanayiden ziyade, gelişme ve 
rekabet etme potansiyeline sahip olan “odak” sektörlerde üretimin özendirilmesi ve desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin dış piyasalarda rekabet edebilmeleri için seçilen sektörlerdeki 
üretim tesislerinin, optimum teknik kapasite ile kurulması ve böylelikle, ölçek ekonomilerinden (economies 
of scale) yararlanması amaçlanmaktadır. “Odak sektör” kavramı ile politika yapıcılar tarafından- G. Kore’de 
olduğu gibi- ülkenin faktör donanımı ve karşılaştırmalı üstünlükleri göz önünde bulundurularak, 
ekonominin büyümesinde lokomotif görevi üstlenecek sektörler kastedilmektedir.  Bahse konu odak 
sektörler Hirshman (1958) ve Rasmussen (1957) tarafından anahtar sektör (key sector) olarak 
tanımlanmaktadır. Hirshman ve Rasmussen’e göre odak sektörler, ileri ve geri bağlantı etkileri yüksek olup 
ekonominin lokomotifi olan sektörler olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, söz konusu sektörler, 
ekonomi üzerinde en fazla etkiye sahip olan ve böylelikle büyümeyi diğer sektörler üzerine yayarak tüm 
sektörlere en fazla etkide bulunan sektörler olarak tanımlanmaktadır. Hirschman (1958) bir ülke 
ekonomisindeki odak sektörleri belirleyip, bu sektörler lehine teşvikler yaratarak, ekonomiyi bu sektörler 
öncülüğünde desteklemek suretiyle büyümenin önemine vurgu yapmaktadır. 

Bu doğrultuda çalışmada ihracata dayalı sanayileşme modeline ilişkin tanım ve teorik bilgilere yer 
verilmekte;  ithal ikameci modelden başarılı bir şekilde ihracata dayalı sanayileşme modeline geçiş sağlayan 
ve günümüz itibariyle dünyadaki en büyük on birinci ülke ekonomisi konumuna sahip olan G. Kore’de 
uygulanan ekonomi politikaları incelenmektedir. Zira 1960 yılında Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 
düzeyi, G. Kore’dekinin üç katından fazla iken; 2000 ve 2017 yıllarında G. Kore’de kişi başına düşen milli 
gelir, Türkiye’dekinin neredeyse iki katı düzeyine yükselmiştir. G. Kore, 2017 yılı itibariyle, 26 bin doların 
üzerinde olan kişi başına düşen gelir düzeyiyle birçok gelişmiş ülkeyi de geride bırakmaktadır. Söz konusu 
ülkenin 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki dış ticaret fazlası sırasıyla, 91 milyar dolar, 90 milyar dolar ve 95 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde G. Kore’nin ödemeler dengesi sırasıyla 105 
milyar dolar, 98 milyar dolar ve 75 milyar dolar seviyesinde fazla vermiştir.1  Türkiye’nin 2015, 2016 ve 2017 
yıllarındaki dış ticaret açığı ise sırasıyla, 63 milyar dolar, 56 milyar dolar ve 77 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir.2 Söz konusu dönemde Türkiye’nin ödemeler dengesi sırasıyla 32 milyar dolar, 33 milyar 
dolar ve 47 milyar dolar seviyesinde açık vermiştir.3  G. Kore, odak sektörler seçmek ve AR-GE veya diğer 
teşvik politikalarını seçilen sektörlere yönlendirmek suretiyle kalkınma sürecini ilgili sektörler liderliğinde 
yürütmüştür. Böylelikle, seçilen odak sektörlerdeki üretim artışının, diğer sektörlere yayılması 
amaçlanmıştır. Her ülke kendi önceliğine, ekonomik kalkınmışlık düzeyine, kaynak yapısına ve stratejik 
hedeflerine göre odak sektörleri belirlemelidir. Bu çalışmada, G. Kore’de uygulanılan politika ve stratejilerin 
Türkiye’de de geliştirilebilmesi için çeşitli politika önerileri sunulmaktadır. Zira G. Kore’nin odak sektörlere 
yönelik olarak uyguladığı AR-GE ve inovasyon politikalarının incelenmesi ve bu deneyiminden yol gösterici 
derslerin çıkarılması, Türkiye’nin uzun dönem istikrarlı büyümeye ulaşmasına katkı sağlayacak nitelikte 
önemli bir örnektir.  

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_BOP6# 
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist  
3 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_BOP6# 
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2. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 

Bu çalışma ile ithal ikameci modelden başarılı bir şekilde ihracata dayalı sanayileşme modeline geçiş 
sağlayan ve günümüz itibariyle dünyadaki en büyük on birinci ülke ekonomisi konumuna sahip olan G. 
Kore’de uygulanan ekonomi politikaları ve stratejilerin incelenmesi ve söz konusu uygulamaların 
Türkiye’de de geliştirilebilmesi için çeşitli politika önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Zira G. Kore’nin 
odak sektörlere yönelik olarak uyguladığı teşvik, AR-GE ve inovasyon politikalarının incelenmesi ve bu 
deneyiminden yol gösterici derslerin çıkarılması, Türkiye’nin uzun dönem istikrarlı büyümeye ulaşmasına 
katkı sağlayacak nitelikte önemli bir örnektir. Bu doğrultuda çalışma iki temel aşamadan meydana 
gelmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde ihracata dayalı sanayileşme modeli incelenmekte; ihracata dayalı 
sanayileşme modeline ilişkin tanım ve teorik bilgilere yer verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ithal 
ikameci modelden başarılı bir şekilde ihracata yönelik sanayileşme modeline geçen G. Kore’de uygulanan 
ekonomik politikalar incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise G. Kore’de uygulanılan politika ve 
stratejilerinin Türkiye’de geliştirilebilmesi için çeşitli öneriler sunulmaktadır. 

3. Kalkınma Modeli: İhracata Dayalı Sanayileşme Modeli  

İhracata dayalı sanayileşme modeli, liberalleşmeyi öngören ve piyasa ilişkilerinin yarattığı kapasite 
kullanımı, teknolojik yenilik, karşılaştırmalı üstünlükler gibi olumlu dinamik etkileri ön plana çıkaran bir 
yaklaşımdır. Temeli, Ricardo’nun Politik İktisat ve Vergilendirme İlkeleri Üzerine (1817) isimli eserinde yer 
alan karşılaştırmalı üstünlükler teorisine dayanan ihracata dayalı sanayileşme modeli, ülkenin sahip olduğu 
potansiyeller göz önüne alınarak, görece rekabet gücüne sahip olunan sektörlerde üretimin özendirilmesi 
prensibine dayanmaktadır. Model, ithal ikameci sanayileşme modelinin yanında diğer bir alternatif olarak 
gündeme gelmiştir. Özellikle Doğu Asya ülkelerinde uygulanan model ile bahse konu ülke ekonomilerinde 
yaşanan yüksek büyüme oranları göze çarpmaktadır. Model, 1980’lerde ticaret liberalizasyonu ve 
sanayileşme odaklı yapısıyla, birçok gelişmekte olan ülkede ekonomik büyüme ve yaşam standardını 
yükseltmede temel oluşturmuştur (Han ve Kaya, 2012:244). Özellikle Hong Kong ve G. Kore gibi ülkelerin 
katma değeri yüksek mal üretiminde ve ihracatında gösterdikleri başarı ve sağladıkları ekonomik büyüme, 
diğer gelişmekte olan ülkelere örnek olarak gösterilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla kalkınma 
çabalarına ithal ikame modeli ile başlamış ve daha sonra liberal politikalara yönelmişlerdir (Adelman, 1984). 
G. Kore de bu ülkelerden biridir. Zira geniş bir iç piyasaya sahip olan bahse konu ülkelerin, ithal ikamesi 
bakımından daha elverişli bir konumda bulunduklarını ifade etmek yerinde olacaktır. Ancak, dışa açılma ile 
birlikte, iç talepten çok dış talep önem kazanmaktadır. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 
uluslararası rekabete açılmayı da beraberinde getirmektedir (Yeldan, 1989). Bu yeni durum, rekabet 
koşullarına uygun bir iç düzenlemeyi de gerekli kılmaktadır. Bu düzenlemenin en önemli 
gereksinimlerinden biri,  ticaretin önündeki bütün engellerin kaldırılmasıdır. Bu amaçla ekonomiyi 
uluslararası ticarete entegre eden bir ticaret rejimi izlenmesi ve ulusal kaynak tahsisinin,  ithal ikamesi 
yaklaşımında olduğu gibi iç talep tarafından değil uluslararası talep tarafından belirlenmesine olanak 
sağlanması öngörülmektedir (Linnemann,  Van Dijck,  Verbruggen, 1988). Bu bağlamda üretimin, 
uluslararası düzeyde rekabetçi olması gerekmektedir. İhracata yönelik sanayileşme modelinin temel 
amaçları aşağıda sıralanmaktadır; 

x ülkedeki sanayi yapısını, karşılaştırmalı üstünlüklere göre, ihracat yapan girişimlerden oluşan bir yapıya 
dönüştürmek, 

x serbest piyasa ve özel girişime dayalı bir ekonomik yapı kurmak, 
x dış ticaretin liberalleşmesini ve böylece dış piyasalara açılmasını sağlamak, 
x dış ticaret politikasını ihracatı özendiren bir yapıya dönüştürmek. 

İhracata dayalı büyüme kavramsal olarak ekonominin dış piyasalar ekseninde yeniden yapılanmasını 

kapsamaktadır. Yeniden yapılanma ekonomik, finansal, teknolojik, sosyal ve kurumsal boyutludur. 

Dolayısıyla dış sermaye devreleri ile bağlantı çerçevesinde küresel sosyalleşme tarzının, kısacası birikim 

rejiminin ve regülâsyonun tüm toplum üzerindeki etkilerinin kapsamlı olarak mercek altına alınması 

gereklidir (Sönmez, 2011a:1).  

https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hans+Linnemann&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Pitou+Van+Dijck&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Harmen+Verbruggen&search-alias=books-ca
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Bu noktada, gelişmekte olan ülkelerin, G. Kore örneğinde olduğu gibi, tüm sektörlerden ziyade, yalnızca 
gelişme potansiyeline sahip olan seçilmiş (odak) sektörlerde üretimi özendirmeye yönelik politikalar 
belirlemeleri gerektiği hususunun altı çizilmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin dış piyasalarda rekabet 
edebilmeleri için odak sektörlerdeki üretim tesislerinin optimum teknik kapasite ile kurulmaları ve 
böylelikle, ölçek ekonomisinden yararlanmaları amaçlanmaktadır. Bu yapının sağlanabilmesi için ekonomiyi 
uluslararası ticaretten koparmayacak bir ticaret rejimi izlenmesi ve ulusal kaynak tahsisinin, uluslararası 
talep tarafından belirlenmesi gerekmektedir (Kazgan, 1985:32-38). Balassa (1978) ve Michaely (1977) 
tarafından yapılan ihracat ve büyüme arasındaki nedensellik analizinde; ihracattaki artışın ekonomideki 
belli başlı sektörlerdeki üretim artışından kaynaklandığı, bu sayede, yatırımların bu sektörlere yoğunlaşarak, 
ülke ekonomisinin büyümesinde olumlu katkı sağladıkları sonucuna varılmıştır. Ekanayake (1999: 44) de 
benzer şekilde, ihracattaki artışın, ölçek ekonomisi etkisiyle pozitif dışsallık meydana getirdiğinin ve 
büyümeyi desteklediğin altını çizmektedir. İhracata dayalı sanayileşme modeli, ekonomik büyüme ile dış 
ticaret arasındaki ilişkiye dayandığından; bu model kapsamında, yatırım malı ihracatının teşvik edilmesinin 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yarattığı öngörülmektedir. Bu etkilerden bazılarını, “kaynakların, 
karşılaştırmalı üstünlüklerin bulunduğu alanlara kayması”, “emeğin bol bulunduğu ülkelerde istihdamın 
artması”, “ölçek genişlemesi”, “firmaların dış rekabete açılmaları ile “verimlilik artışlarının ve yeni teknoloji 
kullanımının gerçekleşmesi” şeklinde belirtmek mümkündür (Krueger, 1974: 286). Bu noktada, G. Kore’nin, 
ihracata dayalı büyüme stratejisi ve süreçlerinin arka planında -tek etken olmasa da- ihracata yönelik 
sanayileşmenin bulunduğunun altını çizmekte yarar görülmektedir.  

Şöyle ki, büyük ölçüde ihracattan kaynaklanan talep artışı, imalat sanayisine yönelik yatırımların 

artmasında belirleyici etkenlerin başında gelmektedir. Sanayileşme, çevre ülkelerde, özellikle de hızla 

sanayileşen Güneydoğu Asya’da endüstriyel ilişkilerin dönüşümünü açıklayan temel değişkendir 

(Sönmez, 2011b:5). 

G. Kore odak sektörler seçmek suretiyle, ilgili sektörlerdeki gelişmenin, ülkenin kalkınmasına yönelik 
olumlu katkısını göz önünde bulundurmuş; bu doğrultuda, ekonomi politikalarını bu yaklaşım çerçevesinde 
şekillendirmiştir. G. Kore, odak sektörleri (çelik, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ve otomotiv sektörü) 
koruyarak sanayileşmede büyük gelişmeler kaydetmiştir. Sanayileşme hedefi doğrultusunda politikalar 
geliştiren G. Kore; otomotiv sektöründe “Hyundai”, “Daewoo, “Kia” gibi markalar yaratmak suretiyle 
sanayileşmede büyük gelişmeler kaydetmiştir. Yine çelik sektöründe “Posco”, elektronik sektöründe 
“Samsung”, “LG” gibi markalara çeşitli teşvikler sağlamak suretiyle ülkenin kalkınmasında önemli adımlar 
atmıştır. Öyle ki kalkınma için dünya ölçeğinde rekabet edebilecek teknoloji yatırımları büyük önem arz 
etmektedir. Schumpeter (1942:259)’in “yaratıcı yıkım” teorisine göre, yenilikçi olmayan firmaların ve 
ekonomilerin rekabet gücü azalmaktadır. Bu bağlamda, günümüz gelişmiş ülkelerinin kalkınma sürecinde, 
teknolojik gelişmenin büyük etkisi olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Schumpeter (1942),  kârın 
kaynağının inovasyon olduğunu vurgulamış ve inovasyonu girişimcilik ile ilişkilendirmiştir. Schumpeter 
(1942:259)’e göre,  inovasyon, iktisadi kalkınmanın temel gücünü oluşturmaktadır. Zira inovasyon ve 
rekabetçilik, rekabetçilik ve kalkınma ile inovasyon ve kalkınma arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır 
(OECD, 2012). Gelişmiş ülkelerde, küreselleşme, rekabetteki artış, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı 
ilerleme, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerin etkisiyle firmalar, daha yüksek seviyelerde 
AR-GE yatırımlarına yönelmektedirler. Dünya piyasasında rekabetçi olabilmek, teknolojik gelişmeler ile 
yakından ilişkili olduğundan birçok firma, kaynaklarını AR-GE yatırımlarına yönlendirmektedir. Öyle ki, bu 
noktada, gelişmekte olan ülke devletlerinin AR-GE yatırımlarını destekleme konusundaki rolünün son 
derece stratejik olduğunun altını çizmekte yarar görülmektedir. Yukarıda da ifade edilmiş olduğu üzere, 
kalkınmayı hızlandıran en önemli unsurların başında AR-GE ve inovasyon yatırımlarının geldiği olgusuna 
en yerinde örneklerden bir tanesi G. Kore’dir. G. Kore, 1980’lerin sonu ile 1990’ların başından itibaren AR-
GE yatırımlarını hızlandırmış; böylelikle teknolojik yapılanmasında büyük gelişim sağlamıştır. Öyle ki G. 
Kore, AR-GE politikalarının yönlendirilmesine ilişkin odak sektörler seçerek, bu sektörlerin gelişimine hız 
kazandırılmasını sağlamıştır (Arslanhan ve Kurtsal, 2010). Bu bağlamda, ithal ikameci politikalarla 
başlayarak, ihracata dayalı sanayileşme modeline geçiş sağlamak suretiyle kalkınma hamlesi gerçekleştiren 
G. Kore’nin kalkınma modelinin incelenmesinde fayda görülmektedir. Öyle ki 1962 yılında GSMH’si 2.3 
milyar dolar, ihracatı 55 milyon dolar ve ithalatı 390 milyon dolar ve kişi başına düşen geliri 87 dolar olan G. 
Kore (Chung, 2011), günümüz itibariyle dünyadaki en büyük on birinci ülke ekonomisi konumuna sahip 
bulunmaktadır (World Bank, 2019). 
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4. Güney Kore  

G. Kore, 1948 yılında Japonya’dan bağımsızlığını ilan ettiği dönemde, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri 
konumunda bulunmaktadır. O dönemde ağırlıklı olarak tarım ülkesi olan G. Kore’nin, bugün ulaşmış 
olduğu başarıyı, Konfüçyus öğretisi başta olmak üzere; 1961 yılında askeri darbe ile iktidara gelmiş olan 
Park Chung Hee yönetimine borçlu olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. G. Kore’nin bu dönemde ortaya 
koymuş olduğu ekonomik gelişme, Park yönetiminin uyguladığı ekonomik politikalarla bağlantılıdır. Öyle 
ki ülke menfaatlerinin ön planda tutulduğu -Singapur’un lideri Lee Kuan Yew modelinde olduğu gibi -bir 
diktatör rejimi, koşulsuz tehlikeli ve kötü olarak değerlendirilmemelidir (Eun, 2019).  Nitekim 1962 yılında 
Park da ekonomik büyümeyi yönlendirmek için teknokratlar tarafından görevlendirilen bir Ekonomik 
Planlama Kurulu oluşturmuş ve beş yıllık kalkınma planları ile ekonomik büyümeyi hedeflemiştir (Seth, 
2017). Bu doğrultuda G. Kore, ilk beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde, hafif sanayi ürünleri üretimine 
öncelik vermek suretiyle bu dönemde, yaklaşık yüzde dokuz oranında bir ekonomik büyüme 
gerçekleştirmiştir. G. Kore, kalkınma hamlesine, ülke içinde faaliyet gösterdiği alanda en başarılı olan 
girişimcileri seçerek ve söz konusu girişimcileri destekleyerek başlamıştır. G. Kore devleti tarafından 
desteklenen girişimcilere örnek olarak Hyundai’nin kurucusu Chung Ju-yung ve Posco’nun kurucusu Park 
Tae-joon verilebilir. 1961-1970 yılları arasında ithal ikame model uygulayan G. Kore de, diğer Asya ülkeleri 
gibi 1997 yılında baş gösteren krizden ciddi boyutta etkilenmiş ve ülkenin önde gelen firmalarından birçoğu 
iflas etmiştir. Böylelikle 1998 yılında G. Kore ekonomisi yaklaşık yüzde yedi oranında küçülmüştür. G. Kore 
bu dönemde yurt dışından fon sağlama konusunda başarısız kalmış ve bu doğrultuda Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile 58 milyar dolar tutarında kredi paketini de içeren stand by anlaşması imzalamıştır (Coe ve 
Kim, 2002). Yine bu dönemde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO)’ya katılmak suretiyle libarelleşmeye yönelik politikalara hız vermiştir. G. Kore, bu dönemde, ithal 
ikame modelinden ihracata dayalı kalkınma modeline yönelik politikalara ağırlık vermek suretiyle ve 
küresel değer zincirlerinden daha fazla pay alma hedefiyle dünyaya açılmaya başlamış ve böylelikle bahse 
konu dönemde yaşadığı krizi fırsata çevirmeyi başarmıştır. G. Kore’nin ekonomik kalkınmasının temelini, 
devletin, bireylerin teknik beceriler edinmesine ve bu doğrultuda ters mühendislikle yeni teknolojiler 
üretmesine yönelik attığı adımlar oluşturmuştur. G. Kore planlı dönem içinde yaratıcılığı, araştırma ve 
teknik bilginin yayılmasını teşvik etmek amacıyla Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü gibi birçok enstitü 
kurmuştur (Seth, 2017).  G. Kore’nin kalkınma modelinde insan gücüne yapılan yatırımlar önemli rol 
oynamaktadır. Öyle ki G. Kore, hızlı ekonomik gelişimi ve büyüme modeliyle küresel ekonomide birçok 
dinamikleri etkileyerek dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. İhracata yönelik sanayileşme modelinde 
Schumpeterci rejime, bütünüyle olmasa da, önemli ölçüde geçiş yapan G. Kore, bu yönüyle de incelemeye 
değer bir örnektir (Sönmez, 2011b:1). G. Kore günümüzde, ekonomisini taşıdığı noktaya, insan gücüne ve 
eğitime yatırım yapmak suretiyle ulaşmış ve bu sayede, kayda değer bir büyümenin yanı sıra, teknolojik 
açıdan da önemli bir gelişim kaydetmiştir. Bu başarıların temelinde, AR-GE yatırımlarının yanı sıra, 
doğrudan yabancı yatırımlara (DYY) mesafeli yaklaşımı da önemli rol oynamaktadır.  

Güney Kore’nin inovasyon sürecini imitasyon, dönüşüm ve inovasyon olarak üç aşamaya ayırmak 
mümkündür. (Oğuztürk, Özbay ve Pehlivan, 2017) Öyle ki G. Kore, odak sektörlere ilişkin sanayi 
yatırımlarına yönelik kaynağı DYY’den ziyade yurt dışından sağlanan uzun vadeli fonlarla desteklemek 
suretiyle yurt içindeki girişimcileri desteklemiş ve bu sayede özgün bir kalkınma modeli ortaya koymuştur. 
Bir başka ifadeyle sermaye birikimi sağlayamayan G. Kore, sermaye birikimi için DYY’leri ülkeye çekmeye 
yönelik politikalar uygulamaktansa; yurt içindeki girişimcileri desteklemek suretiyle tasarruf ve sermaye 
birikimini özendiren politikalar uygulamıştır. G. Kore, çoğunlukla aile şirketi olan milliyetçi ve sadık yerli 
girişimcilere çeşitli teşvikler sağlamak suretiyle, söz konusu şirketlerinin inovasyon ruhundan faydalanmayı 
tercih etmiştir. Bu sayede söz konusu şirketler zamanla emek yoğun üretim yapan basit işletmelerden, 
teknolojiyi içselleştiren dünya çapında büyük markalar yaratan şirketler halini almıştır. Bu sayede G. Kore, 
yurt içindeki sanayilere dünya pazarını hedef göstermek suretiyle, imalat sanayisinin kompozisyonunu 
önemli ölçüde değiştirmiş; üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünlere doğru 
hızlı geçiş sağlamıştır. Bu girişimler Korece “chae” (zenginlik) ve “bol” (grup/ takım) kelimelerinden oluşan 
“chaebol” olarak adlandırılmaktadır. Hyundai ve Samsung, chaebol’lerin en temel örneklerindendir. 
 
G. Kore’de 1980’lerin sonundan itibaren emek yoğun sanayiden, öncelikli olarak sermaye yoğun hafif 
sanayiye ve sonrasında ileri teknolojili sanayiye doğru bir dönüşüm gözlemlenmektedir (OECD, 2009). G. 
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Kore’nin bilim, sanayi ve teknoloji politikaları Tablo 1’de sunulmaktadır. Bahse konu tablonun incelenmesi 
neticesinde 1960’lı yıllardan itibaren uygulanan tüm ekonomi politikalarında AR-GE ve teknolojinin ağırlığı 
dikkat çekmektedir. Öyle ki 1960 yılında yerli AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi ile başlayan süreç, 
günümüzde G. Kore’yi inovasyon geliştirme konusunda liderliğe taşımıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 
tarafından 2018 yılında yayınlanan küresel inovasyon endeksine göre G. Kore, 126 ülke arasında 12. sırada 
bulunmaktadır. (WIPO, 2018) Yine söz konusu rapora göre G. Kore, GSYİH’den AR-GE yatırımlarına 
ayırdığı pay itibariyle yüzde 4,2’lik oranla (İsrail’in ardından) dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.  
 

Tablo 1:  G. Kore’nin Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikaları 

 

Kaynak: Arslanhan ve Kurtsal, 2010:3 
 
Tablo 2’de 1960 ile 1990’lar arasında G. Kore’de teknolojik kapasite oluşturma yönündeki yapılanma 
özetlenmektedir. Bahse konu tablonun incelenmesi neticesinde 1960’lı yıllardan itibaren sınai ürün ihracının 
başlaması, ileri ve çekirdek teknolojinin öğrenilmesi ve yüksek nitelikli ürün teknolojisine yönelim dikkat 
çekmektedir. 
 

Bilim ve 
Teknoloji 
Politikaları 

 

x İlk devlet araştırma 
enstitüsü Kore 
Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsü (KIST) ve 
Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı 
(MoST)’un 
kurulması 

 
x İlk Bilim ve 

Teknoloji Teşvik 
Yasası’nın 
yürürlüğe girişi 
(1967) (vergi 
muafiyetleri) 

x Ulusal AR-GE 
Programı (1982) 

 
x “Daedeok Science 

Town”un 
kurulması 

 
x Özel firmaların  

AR-GE için teşviki 
(vergi teşvikleri, 
finansal teşvikler) 

x Ulusal Bilim 
Teknoloji 
Konseyinin 
kurulması 

 
x Beş yıllık 

inovasyon planı 
(1997) 

 
x Bilim ve Teknoloji 

Vizyonu 2025 
(1999) 

 
x Üniversite 

araştırmaları 
teşviki 

x İlk ulusal teknoloji 
yol haritasının 
hazırlanması 

 
x Bilim ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın 
yeniden 
yapılandırılması  

Sanayii 
Politikasının 
Ana Hatları 

x 1960’lar; İthal 
ikameci sanayilerin 
gelişimi, ucuz iş 
gücü avantajı ile 
tarım tekstil gibi 
sektörlerin ön 
planda olması 

 
x DYY ve teknoloji 

transferleri 
  
x 1970’ler; Ağır 

sanayiye giriş 
 
x Yerli AR-GE 

kapasitesinin 
geliştirilmesinin 
teşviki 

x Teknoloji yoğun 
sektörlere kayma 

  
x Tek başına 

teknoloji transferi 
ve araştırma 
enstitülerinin 
yetersiz kalması, 
firmaların kendi  
AR-GE yapılarını 
kurmaları/ 
gelişmelerinin 
teşvik edilmesi  

x Yüksek-teknoloji 
sektörlerinde 
gelişme 

  
x Talebe yönelik 

teknoloji geliştire 
sisteminin 
güçlendirilmesi  

 
x Asya krizi ve 

sonrasında şirket 
yapıları ile ilgili 
gelen 
düzenlemeler ve 
yaşanan değişimler 

x Var olan ileri 
teknoloji 
sektörlerinde 
ilerlemenin yanı 
sıra biyoteknoloji 
ve nanoteknolojiye 
giriş 

  
x Geleneksel KOBİ 

yapılandırılmasınd
an farklı  AR-GE 
temelli KOBİ’lerin 
yaygınlaşması  

1960-1980 1980-1990 1990-2000 2000 ve sonrası 
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Tablo 2: Teknoloji Kapasite Oluşturma Süreci 

Dönem Gelişme Süreci Teknoloji Transferi Üretim ve AR-GE 

1960-1970 Amaç: Üretim tabanı 
oluşturulması 
Özellikler: İthal teknolojiye 
aşırı bağımlılık 

Kullanıma hazır 
Teknoloji:  
Anahtar teslim 
fabrikalar, montaj 
sanayii  

Ucuz üretim  
OEM/ (orijinal donatım 
üretimi) kullanımı; yerel AR-
GE eksik veya yetersiz   

 

1980’lerin Başları Amaç: Özgüvenin 
geliştirilmesi 
Özellikler: İthal ikamesi, 
üretimde kullanılan parçalar 
ve ara girdilerin yerel olarak 
üretimi 

Kullanıma hazır 
olamayan teknoloji:  
Ara girdi üretiminde 
kullanılan teknoloji, 
İşletim teknolojisi  

OEM/yerli marka:  
Yüksek oran  
Ürün geliştirilmesi  

1980’lerin Sonları 
1990’lar 

Amaç: Yerel pazarın 
genişletilmesi yoluyla 
ihracatın artırılması 
Özellikler: Sınai ürün 
ihracının başlaması, ileri ve 
çekirdek teknolojinin 
öğrenilmesi  

Nano teklonoji 
Kontrol teknolojisi 
Proje teknolojisi, 
  
Yüksek nitelikli ürün 
teknolojisi  

OEM/yerli marka: Düşük 
oran 
Ürün inovasyonu 
Üretim sürecinin 
geliştirilmesi  
 

Kaynak: UNIDO, 2002:13; Sönmez, 2011:1 

G. Kore 1960’lı yıllarda üretim sürecinde ülke için “modern”, gelişmiş ülkeler için “eskimiş” teknolojiyi 
kullanmaya başlamıştır. Bahse konu teknoloji kullanımı dış yardım ve borçlanma ile merkez ülkelerde 
eskimiş olan sanayilerin anahtar teslim fabrikalar biçiminde G. Kore’ye aktarılması biçiminde 
gerçekleşmiştir. Bu model ile G. Kore 1970’lerin sonları ile 1980’lerin başlarında ekonomik büyüme 
aşamasını yakalamış; 1980’lerde ağır sanayide önemli yol aldıktan sonra 1990’larda yüksek teknolojiye 
dayalı sınai yapıyı kurma aşamasına ulaşmıştır. Nitekim 1960’lı yıllarda G. Kore sanayisi montaja dayalı 
olmakla birlikte; uygulamaya konulan teknolojik gelişme stratejisi çerçevesinde, bilim ve teknolojinin 
geliştirilmesi için hukuksal ve kurumsal alt yapının oluşturulması, bu alandaki eğitimin yaygınlaştırılması 
ve ülkeye yüksek teknoloji transferinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 1970’lerde stratejik öneme sahip 
odak sektörler bilimsel ve teknolojik eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, ithal teknolojilerin 
uyarlanması ve geliştirilmesi doğrultusunda özel sektörde araştırma birimlerinin kurulması ve sanayide 
teknolojik araştırmaların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir (Sönmez, 2011b).  1980’lerde 
ise teknoloji transferinin özendirilmesi; bu çerçevede, ülke dışında önemli sayıda yüksek nitelikli işgücü 
istihdamı, ülke içinde teknolojik donanıma sahip işgücünün yetiştirilmesine odaklanmıştır. G. Kore’nin 
sanayileşme sürecinin teknolojik gelişme, inovasyon ve bilimsel araştırma tarafından yönlendirildiği 
görülmektedir (Sönmez, 2011b). Aşağıda yer alan Tablo 3’de sanayileşme düzeyi ile teknoloji transferi 
arasındaki bağlantı ortaya konulmaktadır. Bahse konu tabloda, 1960’lı yıllardan itibaren uygulanan tüm 
ekonomi politikalarında teknolojiye verilen önem çerçevesinde vasıfsız iş gücünün, bilim insanı ve 
mühendislere doğru gelişimi dikkat çekmektedir. 
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Tablo 3: Güney Kore’de Teknoloji Transferi 

Yıl  Hâkim Sanayi Çekirdek Gücü  Teknoloji Boyutu Teknoloji Transfer 
Mekanizması 

1950 Tarım  Vasıfsız işgücü  Modern öncesi - 

1960 Zanaat Vasıflı işgücü  Aşınan/ Eskiyen  Anahtar teslim ve 
proje 

1970 Hafif Sanayi Vasıflı teknik işgücü  Aşınan ve Olgunlaşan  Patent (Kısmen) 

1980 Ağır Sanayi Mühendisler  Olgunlaşan  Patent 

1990 Yüksek teknoloji 
kullanan sanayi 

Mühendisler ve bilim 
insanları 

Gelişen  Patent ve ortak yatırım 

UNIDO, 2002:31; Sönmez, 2011:12 

Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’ün incelenmesi neticesinde, G. Kore’de hafif sanayiden yüksek teknoloji kullanan 
sanayiye geçiş sürecinde teknoloji transferinin kullanım biçimi gözlemlenmektedir. Şöyle ki üretim, zamanla 
teknoloji transferine olan bağımlılığı geride bırakmış; teknoloji üretimi, inovasyon ve AR-GE’nin 
şekillendirdiği bir sanayileşme sürecine girmiştir. Sanayileşmede ve AR-GE’de alınan yola paralel olarak 
çekirdek iş gücünün niteliksel olarak dönüştüğü gözlemlenmektedir (Sönmez, 2011b). 1980’li yılların 
sonundan itibaren, teknoloji ve eğitim odaklı politikalar izleyen G. Kore’de hükümetin düzenleyici eli,  
piyasaların düzenleyici eliyle yer değiştirmeye başlamıştır (Chang, Seok ve Baker, 2008:197). Bu noktada, G. 
Kore tarafından izlenen kalkınma politikalarının etkisini ortaya koyabilmeyi teminen en fazla ihraç 
ürünlerin yıllara göre seyrini incelemekte fayda görülmektedir. 

Tablo 4: Güney Kore’nin Yıllar İtibariyle İhraç Ürünleri4 

Sıra 1980 1990 2000 2007 2017 

1 Konfeksiyon Konfeksiyon Yarı İletkenler Otomotiv Elektronik Ürünler 

2 Demir Çelik Yarı İletkenler Otomotiv Yarı İletkenler Bilgisayar, Makine ve 
Cihazlar 

3 Gemi Yapımı Ayakkabı Gemi Yapımı Telekomünikasyon Araç, taşıt 

4 Sentetik Fiber Gemi Yapımı Cep Telefonu Gemi Yapımı Gemi 

5 Ses Aletleri Video 
Donanımları 

Sentetik Fiber Petrol Ürünleri Mineral Yakıtlar 

6 Araba Lastiği Demir Çelik Otomotiv Yedek 
Parça 

TV Ekranı Plastik ve Mamuller  

7 Ağaç ürünleri Sentetik Fiber TV Ekranı Araba Parçaları Optik Alet ve 
Cihazlar 

8 Diğer 
Ürünler 

Bilgisayarlar Telekomünikasyon Bilgisayarlar Organik Kimyasal 
Ürünler 

9 Yarı 
İletkenler 

Ses Aletleri Bilgisayarlar Görsel Donanım 
Aletleri 

Demir Çelik 

10 Video Otomotiv Renkli Televizyon Elektronik Ürünler Demir Çelikten Eşya 

Kaynak: Korean International Trade Association ve Chung, 2011 verilerinden derlenmiştir. 

Tablo 4’ün incelenmesi neticesinde, 1980’lerde ihraç edilen ürünlerin başında tekstil ürünleri yer almakta 
iken 2007 yılına gelindiğinde ilk sırayı otomotiv sektörünün, 2014 yılında ise elektronik ürünlerinin aldığı 
                                                 
4  Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.worldstopexports.com/south-koreas-top-10-exports/ (04.10.2018) 

http://www.worldstopexports.com/south-koreas-top-10-exports/
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anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 1980’lerdeki emek yoğun ürünlerin, 2000’li yıllara gelindiğinde yerini 
teknoloji yoğun ürünlere bıraktığı gözlemlenmektedir. G. Kore’de, gerek bilim ve teknoloji politikaları 
gerekse sanayi politikaları ile imalat sanayinin kompozisyonunda da yıllar içerisinde önemli değişimler 
dikkat çekmektedir. Gıda, içecek ve tekstil gibi emek yoğun sanayiden, öncelikli olarak sermaye yoğun hafif 
sanayiye ve sonrasında da, bilişim teknolojileri ile ileri teknolojili sanayiye doğru hızlı bir değişim 
gözlemlenmektedir. (OECD, 2009) Tablo 6 ve Tablo 7’de G. Kore’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait ihracat, 
ithalat ve denge rakamları sunulmaktadır. Bahse konu tabloların incelenmesinden, G. Kore’nin ihracat 
pazarında ilk üç sırayı Çin, ABD ve Vietnam’ın; ithalatta ise Çin, ABD ve Japonya’nın aldığı anlaşılmaktadır. 
G. Kore ihracatının yüzde 25’ini ileri teknoloji ürünleri oluşturmaktadır (Oğuztürk, Özbay ve Pehlivan, 
2017). Söz konusu ülkenin 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki dış ticaret fazlası sırasıyla, 91 milyar dolar, 90 
milyar dolar ve 95 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde G. Kore’nin ödemeler 
dengesi sırasıyla 105 milyar dolar, 98 milyar dolar ve 75 milyar dolar seviyesinde fazla vermiştir. 5  

Tablo 5: İhracat Yapılan İlk Beş Ülke (milyar dolar)6 

Ülke 2015 2016 2017 

Çin 137 124 142 

ABD 69 66 69 

Vietnam 28 33 48 

Hong Kong 30 32 39 

Japonya 25 24 27 

Dünya 526 495 574 

Kaynak: Korea Customs Service, 2018  

Tablo 6:  İthalat Yapılan İlk Beş Ülke (milyar dolar) 

İhracatçı Ülkeler 2015 2016 2017 

Çin 90 87 98 

Japonya 46 47 55 

ABD 44 43 51 

Almanya 21 19 20 

Suudi Arabistan 20 16 20 

Dünya 436 406 478 

Kaynak: ITC, 2015 

Tablo 7: Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) 

Dış Ticaret Dengesi 2015 2016 2017 

91 90 95 

Kaynak: ITC, 2015 

Bu noktada G. Kore’nin, ekonomik kalkınmadaki başarısının, kendine özgü bir model çerçevesinde, 
inovasyon ve AR-GE’de ortaya koymuş olduğu gelişim temelinde yükseldiğini ve bu yönüyle, dünyada ilgi 
çeken bir ülke olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. 1980’lere kadar kişi başına düşen GSYİH ve AR-GE 
faaliyetlerine yapılan harcamalar açısından alt sıralarda yer alan G. Kore, 1980’lerde bu gidişatı tamamen 
tersine çevirmiştir. Öyle ki 1960 yılında 945 dolar olan kişi başına düşen GSYİH, 1980 yılında 3,7 bin dolar, 

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_BOP6# 
6Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.intracen.org/country/republic-of-korea/ http://www.customs.go.kr/kcshome/trade/TradeCountryList.do  

(04.08.2018) 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_BOP6
http://www.intracen.org/country/republic-of-korea/
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2000 yılında 15 bin dolar ve 2017 yılında 26 bin doların üzerinde olarak gerçekleşmiştir.  G. Kore 26 bin 
doların üzerinde olan kişi başına düşen gelir düzeyiyle birçok gelişmiş ülkeyi de geride bırakmaktadır. 
Gelişmişlik göstergelerinin en önemli maddelerinden birisi de GSYİH içindeki sanayi, tarım ve hizmet 
sektörü oranıdır. Göstergeler içinde hizmet sektörünün yüksek, tarım sektörünün ise en düşük pay alması 
beklenmekte olup G. Kore göstergeleri incelendiğinde bu önemli şartı da sağladığı görülmektedir (Oğuztürk, 
Özbay ve Pehlivan, 2017). Yukarıda da ifade edildiği gibi G. Kore, ekonomisini taşıdığı bu noktaya beşeri 
sermayeye yaptığı yatırım ve AR-GE’ye atfettiği önem sayesinde ulaşmıştır. G. Kore AR-GE’nin GSYİH 
içindeki oranı bakımından G-20 ülkeleri arasında en yüksek ülke konumunda bulunmaktadır (Oğuztürk, 
Özbay ve Pehlivan, 2017). Bu doğrultuda, söz konusu ülke ortaya koyduğu inovasyon odaklı kalkınma 
modeli ile zaman içerisinde kayda değer bir büyümenin yanı sıra, teknolojik açıdan da önemli gelişimler 
kaydetmiştir (Arslanhan ve Kurtsal, 2010). G. Kore söz konusu kalkınma modeli çerçevesinde, gerek 
inovasyon alanındaki girişimleri, gerek insan kaynaklarına verdiği önem sayesinde, orta-gelir tuzağından da 
sıyrılmayı başarmıştır.  Bu başarıların temelinde de gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek bir konuma 
ulaşma yolunda uyguladığı özgün politikalar yer almaktadır. Bu politikalar arasında ön plana çıkan en 
önemli husus kuşkusuz AR-GE sisteminin geliştirilmesi ve insana yapılan yatırımlardır. G. Kore’nin 
1980’lerde yaşadığı dönüşümün arkasında AR-GE’nin önemli bir kısmını özel sektör eliyle güçlendirmesi 
yatmaktadır. Bu bağlamda, özel sektörün uluslararası pazarda rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmiştir. G. 
Kore’nin ekonomik kalkınmasını hızlandıran en önemli unsurlardan biri de teknoloji geliştirme konusunda 
gösterdiği başarıdır. G. Kore özellikle 1990’ların başından itibaren ülkenin ve sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmalar yapılmasına yönelik politikalar uygulanmıştır. G. Kore’nin dünyadaki gelişmeleri 
hızla takip etmek suretiyle nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarına yaptığı yatırımları artırdığı ve bu 
yatırımlara stratejik öncelikler verdiği gözlemlenmektedir. G. Kore’de kalkınma politikalarının 
koordinasyonunu sağlayan Ekonomik Planlama Kurulu (EPK) devletle özel sektörün ortak hedeflerde 
birleşmesinde önemli rol oynamaktadır (Kim, 2006: 12; Lee, 2006:84). G. Kore’nin kalkınmasını hızlandıran 
bir diğer önemli etken de seçilen odak sektörler bazında AR-GE politikalarının uygulanmasıdır. Öyle ki, G. 
Kore,1990’lı yıllara kadar dış dünyadaki teknolojiye erişim ve teknolojiyi millileştirme odaklı beş yıllık 
kalkınma planları çerçevesinde odak sektörler belirlemiş ve kalkınma hamlesini bahse konu sektörler 
öncülüğünde hızlandırmayı amaçlamıştır. Yukarıda da ifade edilmiş olduğu üzere, G. Kore’nin kalkınma 
sürecinde en fazla dikkat çeken bir başka husus da DYY’lere olan mesafeli yaklaşımıdır. Şöyle ki G. Kore, 
teknoloji transferini yabancı yatırımcılar kanalıyla sağlamaktan ziyade yurt içinde tesis edilmesine yönelik 
milliyetçi politikalar izlemiştir. Bu bağlamda, G. Kore, milliyetçi kalkınma modeli çerçevesinde, ihracat 
hedeflerini tutturma, yabancılara ait hisselerde sınırlama, şirket kurmada belli başlı zorunluluklar gibi 
yabancı yatırımcılara yönelik birtakım kısıtlamalar uygulamıştır. (Chung, 2011)Bu sebeple G. Kore’de 
gözlenen ekonomik gelişmede yabancı yatırımcı rolünün, diğer gelişmekte olan ülkelere göre nispeten az 
olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra, G. Kore’de gözlenen teknoloji gelişiminde, 
yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar tarafından yapılan anahtar teslimi 
fabrika, ithal edilmiş olan teknoloji ürünü üretim tezgâhlarının ve makinalarının ters mühendislikle (reverse 
engineering) taklit edilmesi gibi yöntemlerin önemli rol oynadıkları gözlemlenmektedir. (Chung, 2011) Bu 
bağlamda, G. Kore’de uygulanan sanayileşme politikaları kapsamında, yabancı şirketlerin G. Kore’de bilfiil 
yatırım yapmalarından ziyade, teknoloji lisanslama yoluna gittiği dikkat çekmektedir.  
 
G. Kore’de gözlemlenen ekonomik ve finansal serbestleşmeye paralel olarak, devletin finans sektörüne 
yönelik kontrolü gevşemeye başlamış; iç pazar kısmi oranda ithal mallara açılmış ve üretim amacıyla 
yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilecek politikalar uygulanmıştır (Kim ve Rahlman, 1999: 188). G. Kore’de 
yabancı yatırımcıya karşı uygulanan yatırım sınırlamaları 1980’li yılların ikinci yarısından sonra peyderpey 
kaldırılmış olup, gelinen noktada, Japonya ve ABD, G. Kore’deki toplam yabancı yatırımların yüzde 
seksenine ve teknoloji lisanslarının yüzde yetmişine sahip hale gelmiştir (Cyhn, 2002:34). G. Kore Bilim ve 
Teknoloji Politikaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmada, AR-GE ve inovasyon için toplam 259 
program sunulduğunun altı çizilmektedir (Chung, 2011). G. Kore’de devlet tarafından sunulan tüm teşvikler 
içinde AR-GE yatırımlarının payının yüzde otuz, teknoloji transferi payının yüzde on üç, eğitimin payının 
ise yüzde on bir olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, G. Kore’de patent sayısında önemli artış meydana 
geldiğini ifade etmek yerinde olacaktır. G. Kore’deki patent sayılarının gelişimi Tablo 8’de sunulmaktadır. 
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Tablo 8: G. Kore’deki Patent Sayıları7 

Yıl 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Patent 
Sayıları 

5 219 266 1,632 7,762 34,956 68,843 129,786 
 

Kaynak: Korean Intellectual Property Office 

Yukarıda da ifade edilmiş olduğu üzere, G. Kore’nin kendine özgü kalkınma stratejisi çerçevesinde 
chaebol’lerin ticari faaliyetlerinin desteklenmesi önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte bahse konu 
chaebol’lere sağlanan teşvikin ilk etapta KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) özelliğindeki 
şirketlere sağlanmadığını ifade etmekte yarar bulunmaktadır. Şöyle ki, G. Kore’de KOBİ özelliğindeki 
şirketlerin sağlam ekonomik ve teknolojik altyapıya sahip olmamaları, uzun vadede G. Kore ekonomisi için 
bir tehdit olarak algılamış ve bu sebeple bu şirketlere teşvik sağlanmasına ihtiyatlı yaklaşılmıştır (Chung, 
1999: 80). Ancak, Asya krizi sonrasında G. Kore, sadık, milliyetçi ve büyük aile şirketlerinin desteklenmesine 
dayalı olan kalkınma politikasını, KOBİ’lere de uygulamaya karar vermiştir. Böylelikle, üretimin her 
aşamasında faaliyette bulunan chaebol’lerin aşırı büyümesi ve dengesiz borçlanmasının arz ettiği potansiyel 
tehlikenin engellenmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır (Krause, 2000: 11). Bu noktada, 1997’de yaşanan 
Asya krizi sonrasında G. Kore’nin, teşvik politikaları kapsamında kullandırılan kredilerden KOBİ’lerin de 
yararlanması ve bahse konu firmalarla işbirliği sağlanması yönünde politika değişikliğine gitmek suretiyle; 
bahse konu krizi fırsata çevirdiğini de ifade etmek yerinde olacaktır (Mo ve Moon; 2003). Öyle ki G. Kore, 
sanayileşme politikaları kapsamında, uluslararası pazarda yeni teknolojilerle rekabet gücünü artırabilmek 
amacıyla teknoloji ağırlıklı çalışan firmalara AR-GE harcamalarını teşvik etme yolunda önemli adımlar 
atmıştır. Bu sayede G. Kore GSYİH’sinde AR-GE harcamaları için ayırdığı oranın sürekli artış göstererek 
OECD ortalamasının üstüne çıkmış olması, uygulanan politikanın bir göstergesidir. AR-GE harcamalarına 
ayrılan bütçenin artmasına paralel olarak, büyük aile şirketleri ve KOBİ’lerdeki araştırma merkezlerinin 
sayısı da yıllara göre artış göstermiştir (Tablo 9). Yukarıda da ifade edildiği üzere Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü tarafından 2018 yılında yayınlanan küresel inovasyon endeksine göre G. Kore, GSYİH’den AR-GE 
yatırımlarına ayırdığı pay itibariyle yüzde 4,2’lik oranla dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.  

Tablo 9: Büyük Aile Şirketleri ve KOBİ’lerdeki Ar-Ge Merkezleri8 

Yıl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Büyük Aile 
Şirketleri 

1,084 1,083 1,123 1,125 1,143 1,168 1,161 1,162 1,179 

KOBİ 8,724 9,186 10,685 12,198 13,831 15,551 17,614 20,624 21,880 

Toplam 9,808 10,269 11,808 13,323 14,974 16,719 18,775 21,786 23,059 

Kaynak: Korea Industrial Technology Association, 2011 

Tablo 10’da AR-GE merkezleri ve bu merkezlerin sektör bazında dağılımı sunulmaktadır. Söz konusu 
tablonun incelenmesinden elektronik/elektrik ve makine sektöründeki AR-GE merkezlerinin sayısı dikkat 
çekmektedir.  

 

 

 

                                                 
7 Kaynak: Kore Patent Kurumu (Korean Intellectual Property Office, KIPO) Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Registrations.xls (04.07.2018)  
8  En güncel veri 2011 yılına aittir. 
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Tablo 10: Ar-Ge Merkezleri 

Sektör KOBİ Büyük Aile Şirketleri Toplam 

Elektronik/Elektrik 9,696 385 10,081 

Makina 4,296 276 4,572 

Kimya Sanayii 3,011 252 3,263 

İnşaat ve Mühendislik 1,312 107 1,419 

Gıda İşleme 468 55 523 

Tekstil 355 21 326 

Diğer 2,742 83 2,825 

Toplam Ar-Ge Merkezi  21,880 1,179 23,059 

Kaynak: Korea Industrial Technology Association, 2011  

G. Kore’nin kalkınma politikalarının başında devlet tarafından ağır sanayi yatırımlarının özendirilmesi, fikri 
mülkiyet haklarının desteklenmesi, ucuz maliyetli kredilerin odak sektörlere yönlendirilmesi gelmektedir. 
Aynı zamanda, seçilen odak sektörlere yönelik AR-GE yatırımlarının doğrudan devlet eliyle finanse 
edilmesi AR-GE yatırımlarının artmasının teşvik edilmesinde önemli rol oynamıştır. Zira teknolojik 
gelişmelere ayak uyduramayan firmalar üretim süreçlerinde ithalata bağımlılıktan kurtulamamakta; bu 
durum da dünyada rekabetçi konuma ulaşılmasını engellemektedir. Böylece üretim süreçlerindeki dışa 
bağımlılık artarak devam etmekte; bu durum bir kısır döngü halini almaktadır. Bu noktada, G. Kore 
ekonomisinin, AR-GE harcamalarını etkin olarak odak sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönlendirmek 
suretiyle bugünkü seviyesine ulaştığını ifade etmek yerinde olacaktır. G. Kore, ekonomisinde kayda değer 
bir büyüme gerçekleştirmenin yanı sıra, teknolojik açıdan da önemli bir gelişim kaydetmiştir. Bu sayede G. 
Kore, üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünlere doğru hızlı geçiş sağlamıştır.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Genel olarak iktisat teorileri dış ticareti, büyüme ve kalkınma ekseninde değerlendirmektedir. Öyle ki dış 
ticaret, ortaya koyduğu kazanımlar nedeniyle büyüme sürecini ve refah artışını; dolayısıyla kalkınmayı 
olumlu etkilemektedir. İhracata dayalı sanayileşme modeli, liberalleşmeyi öngören; piyasa ilişkilerinin 
yarattığı kapasite kullanımı, teknolojik yenilik, karşılaştırmalı üstünlükler gibi olumlu dinamik etkileri ön 
plana çıkaran bir yaklaşımdır. Model, ülkenin sahip olduğu potansiyeller göz önüne alınarak, görece rekabet 
gücüne sahip olunan sektörlerde üretimin teşvik edilmesi prensibine dayanmaktadır. Özellikle modeli 
uygulayan Doğu Asya ülkelerinde yaşanan yüksek büyüme oranları göze çarpmaktadır. Bahse konu 
ülkelerden özellikle G. Kore, insan gücüne ve inovasyona yatırım yapmak suretiyle küresel değer zincirinde 
zaman içinde yüksek seviyelerde konumlanmıştır. Bu çalışmada, G. Kore’de uygulanılan politikalar 
incelenmektedir. Zira G. Kore’nin seçilmiş (odak) sektörlere yönelik olarak uyguladığı politikaların 
incelenmesi, bu sektörlerin küresel değer zincirlerinden edindikleri pay ve bu deneyiminden yol gösterici 
derslerin çıkarılması, Türkiye’nin uzun dönem istikrarlı büyümeye ulaşmasına katkı sağlayacak nitelikte 
önemli bir örnektir.  

Türkiye’de uygulanan ihracata dayalı sanayileşme modeline yönelik politikalar kapsamında; uluslararası 
piyasalarda rekabetçi konum elde etmek, yurt içindeki üretimi genişletmek; böylelikle istihdam yaratılması 
ve ülke ekonomisinin kalkınması hedeflenmiştir. Söz konusu serbestleşme politikaları sonucunda, günümüz 
itibariyle Türkiye ekonomisi, hedeflenen seviyelerde büyüme ve istihdam yaratamamış; sürekli dış ticaret ve 
ödemeler dengesi açıkları veren bir konuma gelmiştir. Öyle ki Türkiye’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki dış 
ticaret açığı sırasıyla, 63 milyar dolar, 56 milyar dolar ve 77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş; yine söz 
konusu dönemde Türkiye’nin ödemeler dengesi sırasıyla 32 milyar dolar, 33 milyar dolar ve 47 milyar dolar 
seviyesinde açık vermiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada, Türkiye’ye örnek teşkil etmesi açısından G. Kore’de 
uygulanılan ekonomi politikaları incelenmiştir.  

G. Kore 1948 yılında Japonya’dan bağımsızlığını ilan ettiği dönemde dünyanın en fakir ülkelerinden biri 
konumunda bulunmaktadır. O dönemde ağırlıklı olarak tarım ülkesi olan G. Kore’nin, bugün ulaşmış 
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olduğu başarıyı, Konfüçyus öğretisi başta olmak üzere, Park Chung Hee yönetimine borçlu olduğunu ifade 
etmek yerinde olacaktır. G. Kore’nin bu dönemde ortaya koymuş olduğu ekonomik gelişme, Park 
yönetiminin uyguladığı ekonomi politikalarıyla bağlantılıdır. Park 1962 yılında ekonomik büyümeyi 
yönlendirmek için teknokratlar tarafından görevlendirilen bir Ekonomik Planlama Kurulu oluşturmuş ve 
beş yıllık kalkınma planları ile ekonomik büyümeyi hedeflemiştir. Sanayileşmede sektöre ilişkin “seçiciliği” 
ana ilke olarak benimsemiş; tüm sanayiden ziyade, gelişme ve rekabet etme potansiyeline sahip olan odak 
sektörlerde üretimin desteklenmesini amaçlamıştır. G. Kore, yurt içindeki sanayilere dünya pazarını hedef 
göstermek suretiyle, imalat sanayisinin kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirmiş; üretim ve ihracatta 
yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünlere doğru hızlı geçiş sağlamıştır. G. Kore günümüzde, 
ekonomisini taşıdığı noktaya, insan gücüne ve eğitime yatırım yapmak suretiyle ulaşmış ve bu sayede, 
kayda değer bir büyümenin yanı sıra, teknolojik açıdan da önemli bir gelişim kaydetmiştir. 

G. Kore, kalkınma hamlesine, ülke içinde faaliyet gösterdiği alanda en başarılı olan yerli girişimcileri seçerek 
ve söz konusu girişimcileri destekleyerek başlamıştır. G. Kore, çoğunlukla aile şirketi olan milliyetçi ve sadık 
söz konusu girişimci şirketlere çeşitli teşvikler sağlamak suretiyle, bu şirketlerin inovasyon ruhundan 
faydalanmayı tercih etmiştir. Bu girişimler Korece “chae” (zenginlik) ve “bol” (grup/ takım) kelimelerinden 
oluşan “chaebol” olarak adlandırılmaktadır. Hyundai, LG ve Samsung, chaebol’lerin en temel 
örneklerindendir. Bu sayede söz konusu chaebol’ler zamanla emek yoğun üretim yapan basit işletmelerden, 
teknolojiyi içselleştiren dünya çapında büyük markalar yaratan şirketler halini almıştır.  

G. Kore’nin ekonomik kalkınmasının temel ilkelerinden birini, devletin, bireylerin teknik beceriler 
edinmesine ve bu doğrultuda ters mühendislikle yeni teknolojiler üretmesine yönelik attığı adım 
oluşturmaktadır. G. Kore’de, planlı dönem içinde, yaratıcılığın, araştırmanın ve inovasyonun gelişmesini 
teşvik etmek amacıyla, Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü gibi birçok enstitü kurulmuştur. G. Kore, 
taklitçilikten inovasyona doğru uzanan AR-GE yatırımları sayesinde, kayda değer bir büyümenin yanı sıra, 
teknolojik açıdan da önemli bir gelişim sağlamıştır. Bugün gelinen noktada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 
(WIPO) tarafından 2018 yılında yayınlanan küresel inovasyon endeksine göre G. Kore, GSYİH’den AR-GE 
yatırımlarına ayırdığı pay itibariyle yüzde 4,2’lik oranla dünyada ikinci sırada bulunmaktadır. Bu sayede G. 
Kore ihracatının yüzde 25’ini ileri teknoloji ürünleri oluşturmaktadır.  

Bu başarıların temelinde, özgün bir kalkınma modeli ortaya koymaları ve eğitime yapılan yatırımlar önemli 
rol oynamaktadır. G. Kore, odak sektörlere ilişkin sanayi yatırımlarına yönelik sermaye birikimini, DYY 
kanalından ziyade, yurt dışından borçlanarak sağlamayı tercih etmiştir. Öyle ki yurt dışından sağladığı uzun 
vadeli fonlar ile yurt içindeki girişimcileri teşvikli kredilerle desteklemiş ve bu sayede DYY’ye bağlı 
kalmaksızın özgün bir kalkınma modeli ortaya koymuştur. 

Türkiye’nin de G. Kore gibi, ülke içinde faaliyet gösterdiği alanda en başarılı olan yerli girişimcileri seçmesi 
ve söz konusu girişimcileri çeşitli teşvik politikalarıyla desteklemesi gerekmektedir. G. Kore gibi, milliyetçi 
ve sadık söz konusu girişimci şirketlere inovasyon, AR-GE, düşük maliyetli kredi, finansman kolaylıkları, 
hibe kredi, vergi indirimi, istihdam, yatırım teşviki gibi çeşitli destekler sağlaması gerekmektedir. 

Türkiye’nin de G. Kore gibi, sanayileşmede sektöre ilişkin seçiciliği ana ilke olarak benimsemesi 
gerekmektedir. Şöyle ki tüm sanayilerden ziyade, gelişme ve rekabet etme potansiyeline ve karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olan odak sektörler belirlemek suretiyle; bahse konu sektörlerde üretimin desteklenmesine 
yönelik politikalar izlemesi gerekmektedir. Ekonominin zayıf ve üstün yönleri bağlamında analiz edilmesi, 
teşvik politikasının, bu doğrultuda planlanması; teşvikin odak sektörlerde faaliyet gösteren şirketler 
tarafından kullandırılmasının sağlanması gerekmektedir. Tıpkı G. Kore gibi, desteklenen sektörlerdeki 
üretimin ve ülke ekonomisine katkısının ölçülmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, seçilen odak 
sektörlere yönelik sağlanan teşvikin, gerek üretim için kullanılıp kullanılmadığı gerekse ekonomik gelişime 
sağladığı katkı bağlamında izlenmesi gerekmektedir.  

Şöyle ki teşvik sağlanacak sektörlerin ekonomik planlama esnasında analiz edilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu noktada, ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı doğru analiz edilmemiş bir sektöre 
sağlanan teşvikin, ülke ekonomisinin büyümesini ve istihdam artışını sağlamayacağının altını çizmekte 
yarar bulunmaktadır. Ayrıca teşvik sağlanan sektörün ithal girdiye bağımlı bir sektör olması durumunda, 



B. Erkök 11/3 (2019) 1401-1416 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1414 

yaratılan katma değerin yurt içinde kalmayacağının; böylelikle teşvik ile hedeflenen üretim artışının, 
ekonomik büyüme ve istihdamın gerçekleşmeyeceğinin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla teşvik 
sağlanan sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu girdileri yurt içinde tedarik edip etmediği 
hususunun teşvik planlama aşamasında bilinmesi büyük önem arz etmektedir.  
 
Türkiye’nin de G. Kore gibi sermaye birikimine yönelik kaynağı, DYY’den ziyade, yurt dışından uzun vadeli 
fon sağlamak suretiyle yaratması; yurt içindeki girişimcilere aktarması, böylelikle yurt içindeki girişimcileri 
desteklemesi gerekmektedir. Türkiye de tıpkı G. Kore gibi, teknoloji transferini yabancı yatırımcılar 
kanalıyla sağlamaktan ziyade, yurt içinde tesis etmeye yönelik milliyetçi politikalar izlemelidir. Bir başka 
ifadeyle, Türkiye de G. Kore gibi, ekonomik kalkınma için DYY’leri ülkeye çekmeye yönelik teşvik 
politikalarını hızlandırmaktan ziyade, yurt içindeki yerli girişimcileri desteklemek suretiyle yatırım, 
inovasyon ve nihayet sermaye birikimini özendiren politikalar uygulamalıdır. Türkiye’nin de G. Kore gibi 
yaratıcılığın, araştırmanın ve inovasyonun gelişmesini teşvik etmesi, insan gücüne ve eğitime yatırım 
yapması; bu sayede, teknoloji geliştirebilen; yenilikler üretebilen, Samsung gibi dünya markası yaratabilen 
bir ülke konumuna ulaşması gerekmektedir. G. Kore’de olduğu gibi devletin, bireylerin teknik beceriler 
edinmesine ve bu doğrultuda taklit ve ters mühendislikle yeni teknolojiler üretmesini özendirmeye yönelik 
politikalar uygulaması gerekmektedir. Ekonomik kalkınma için Türkiye’nin de G. Kore gibi beşeri 
sermayeye, AR-GE ve inovasyona yatırım yapması; AR-GE ve inovasyon geliştiren şirketlere teşvik 
sağlaması gerekmektedir. Türkiye’de de politika yapıcılar tarafından AR-GE ve inovasyon geliştiren 
şirketlere sağlanan teşvikin AR-GE ve inovasyon için kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi gerekmektedir.   
 
Sonuç itibariyle karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan, ithal girdiye bağımlı olmayan, ödemeler dengesini 
döviz kazandırıcı faaliyetlerle destekleyen ve katma değeri görece yüksek olan hizmet sektörünün (örneğin 
turizm, müteahhitlik, eğitim hizmetleri gibi) desteklenmesi önerilmektedir. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi 
koşulları dikkate alındığında, görece gelişme potansiyelini haiz söz konusu sektöre yönelik düşük maliyetli 
kredi, finansman kolaylıkları, hibe kredi, vergi indirimi, istihdam, yatırım teşviki gibi çeşitli destekler 
sağlanması, gerek sermaye birikimi gerekse ekonomik kalkınma açısından büyük önem arz etmektedir. Söz 
konusu sektöre yönelik devlet desteği, sektörün gelişimini ve böylelikle Türkiye ekonomisinin büyümesini, 
kalkınmasını ve istihdam artışını beraberinde getirecektir. Böylece Türkiye de G. Kore gibi karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olduğu sektörleri desteklemek suretiyle Hyundai, LG ve Samsung gibi chaebol’ler 
yaratabilen dünyadaki en büyük ülke ekonomileri arasında konumlanabilecektir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe yoğun olarak çalışmakta olan beyaz yakalıların, 
örgüt içinde karşılaştıkları dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlali sorunlarının güven ortamı 
yaratıldığında iş tatmini üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Dışlanmanın ve psikolojik sözleşme 
ihlalinin iş tatmini üzerindeki etkilerini değerlendirerek, örgüt içinde güven ortamı yaratıldığı 
takdirde, hangi sonuçların elde edilebildiği tartışılarak, çalışanların davranışlarındaki değişikliklerin 
neler olabileceği düşüncesini sorgulatmayı amaçlayan bir çalışmadır.  

Yöntem – Araştırmanın amacı kapsamında hizmet sektöründe bulunan 388 beyaz yakalı çalışan ile 
anket çalışması yürütülmüştür. SPSS 25.00 İstatistik Paket Programı kullanılarak elde edilen veriler 
değerlendirilmiş, likert ölçeğinin kullanıldığı ifadelerde faktör analizi ve güvenirlilik analizi 
yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon analizi; hipotezlerin test 
edilmesinde regresyon analizi ve ara değişken analizinde sobel testi yapılmıştır. 

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre; çalışanlar örgütlerinde dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlali 
yaşadıklarında, iş tatmin düzeyleri negatif anlamda etkilenmektedir. Ancak güven ortamının 
yaratılması ve çalışanlara güven duygusunun benimsetilmesi durumunda dışlanma ve psikolojik 
sözleşme ihlalinin yarattığı negatif durum ortadan kalkmakta, çalışanların iş tatmin seviyeleri 
yükselmektedir. 

Tartışma – Güven ortamının güçlü bir şekilde örgütlerde sağlanması durumunda çalışanların 
yaşamış oldukları dışlanmadan dolayı hissettikleri negatif düşüncelerin ortadan kalkmasının farklı 
örgüt yapılarında detaylarıyla incelenmesi gerekmektedir. Özellikle beyaz yakalı çalışanlarda 
yapılan bu çalışmanın mavi yakalılar üzerinde yapılması durumunda elde edilecek sonuçlar önem 
arz etmektedir. Psikolojik sözleşme ihlali nedeni ile yaşanan negatif düşüncelerin güven ortamının 
sağlanması durumunda ortadan kalkması, çalışanların örgütlerde yöneticilerine güven duygusuna 
ne kadar ihtiyaç duyduklarının göstergesi olmaktadır. Gelecek çalışmalarda farklı örgüt 
yapılarından elde edilecek araştırmalar dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlali kavramlarının teorik 
açıdan gelişmesine zenginlik katacaktır. 
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Purpose - The aim of this study is to determine the effects of white collar workers working 
intensively in the service sector on the job satisfaction when the problems of exclusion and 
psychological contract violations are created. By evaluating the effects of the violation of exclusion 
and psychological contract on the job satisfaction, It is a study aiming to question the idea of 
changes in employee behaviors by discussing how results can be achieved if an atmosphere of trust 
is created within the organization. 

Design/methodology/approach - Within the scope of the study, 388 white-collar employees were 
employed in the service sector. The data obtained by using SPSS 25.00 Statistical Package Program 
were evaluated and factor analysis and reliability analysis were performed in the questions using 
likert scale. Correlation analysis of the relationships between variables; sobel test was used to test 
hypotheses and regression analysis. 

Findings - According to the findings; when employees experience a violation of exclusion and 
psychological contract in their organizations, job satisfaction levels are negatively affected by the 
expected response. However, in case of creating an environment of trust and trust in employees, the 
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negative situation caused by the violation of exclusion and psychological contract is eliminated, and 
it has been concluded that the job satisfaction levels of the employees have increased. 

Discussion - If the environment of trust is provided strongly in organizations, the elimination of 
negative thoughts that employees feel due to the exclusion they have experienced needs to be 
examined in detail in different organizational structures. Especially in the case of white-collar 
workers, the results of this study are important for blue-collar workers. The disappearance of 
negative thoughts in the case of breach of psychological agreement is an indicator of how much 
employees need trust in organizations. In future studies, researches from different organizational 
structures will enrich the theoretical development of the concept of violation of exclusion and 
psychological contract. 

1. Giriş 

1980’lerden sonra küreselleşmenin de etkisi ile firmalar sektörlerinde rekabet avantajı kazanmak adına 
teknolojik ve yapısal değişiklikleri yakından takip etmeye başlamıştır. Firmalar günümüzde sadece kendi 
bölgelerinde değil küresel çapta bir yarış içerisindedirler. Bu yarışta başarılı olmak için ise sadece teknolojik 
değişiklikler yeterli kalmamakta aynı zamanda örgütün iç paydaşlarına yani çalışanlara da yeterli önemin 
verilmesi gerekmektedir. Firmalar, belirli hedefleri gerçekleştirme amacı ile bir araya gelmiş çalışanlardan 
oluşan bir yapıdır. Firmaların başarılı olması ise, o kurumda çalışanların işlerini yaparken gösterdiği 
performansa ve tutuma bağlıdır (Gürgen, 1997:51). Örgütsel davranış alanında yapılan çalışmalarda, 
örgütler içerisindeki yatay ve dikey ilişkilerin nitelik ve biçiminin son derece önemli olduğuna vurgu 
yapılmıştır (Heaphy ve Dutton, 2008:140). 

Firmalarının hedeflerine ulaşmasında en büyük etken, amaç ve beklentileri örgüt tarafından karşılanmış, iş 
arkadaşlarına ve yaptığı işe karşı pozitif duygular taşıyan iş tatmini yüksek çalışanlardır (Sevimli ve İşcan, 
2005:63). Yapılan çalışmalar, iş tatmini yüksek çalışanların iş yaşamlarında yüksek performans gösterdiğini, 
verimliliğinin arttığını ve düşük hata oranlarına sahip olduklarını göstermiştir. Aynı zamanda, çalışan 
memnuniyetinin var olduğu kurumlarda iş doyumunda önemli derecede artış olduğu belirtilmektedir (Koç 
ve ark., 2009:19). Bu artışın gerçekleştirilmesini amaç edinen firmalar, çalışanların iş tatminlerini yükseltmek 
adına ücretlendirme, performans yönetimi, organizasyonel dizayn gibi bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. 
Ayrıca, iş tatmininin yanı sıra örgütsel güven düzeyi yüksek çalışanlarında örgüte ve iş arkadaşlarına 
yönelik pozitif duygular taşıdığı belirtilmektedir (Arslan, 2009:276). 

Firmalarda çalışanlar ve yöneticiler arasında bir takım yazılı ve yazılı olmayan beklentiler vardır. Taraflar 
arasında konuşulmayan ve yazılı olmayan bu beklentilere psikolojik sözleşme denmektedir (Tyagi ve 
Agrawal, 2010:384). Psikolojik sözleşmeler kapsamında, çalışanın yöneticisine karşı, yöneticisinin çalışanına 
karşı bir takım yükümlülükleri vardır. Bir tarafın bu yükümlülükleri yerine getirmediğine yönelik inancı, 
psikolojik sözleşme ihlaline sebep olmaktadır. Firmaların içerisindeki ilişkiler incelendiğinde karşımıza 
çıkan bir diğer önemli unsur ise örgütsel dışlanmadır. Örgütsel dışlanma, çalışanın diğer çalışanlar 
tarafından görmezden gelinmesidir. Örgütsel dışlanma, örgütsel davranış literatüründe yeni bir kavram 
olmak ile birlikte ampirik çalışma sayısı azdır. Bu çalışmada örgütsel dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlali 
ile iş tatmini arasındaki ilişki ve bu ilişki içerisinde örgütsel güvenin-yöneticiye ara değişken etkisi 
incelenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Psikolojik Sözleşme İhlali 

Psikolojik sözleşme ihlali ilk olarak Argyris tarafından 1960’larda kullanılmıştır (Mao vd., 2008:27). 
Psikolojik sözleşme ihlaline yönelik bilimsel çalışmalar ise 1990’larda yoğunluk kazanmıştır (Coyle-Shapiro 
ve Kessler, 2002:5; Conway ve Briner, 2002:290). 

Argyris 1960’da psikolojik sözleşmeyi, işçiler ve yöneticiler arasında açık bir şekilde belirtilmemiş yazılı 
olmayan anlaşmalar olarak tanımlamıştır (1960:95). Yapılan erken dönem çalışmalarda, psikolojik sözleşme 
ile ilgili yazılı kurallar olmadığı belirtilerek, tarafların (yönetici-çalışan) konuya yönelik bilinçli bir 
farkındalığının olmadığı, fakat ilişkilerini etkilediği belirtilmiştir (Levinson vd., 1962:21). Sonrasında yapılan 
çalışmalar ise, tarafların farkındalıklarının arttığı belirtilerek, psikolojik sözleşmeyi çalışanın işverene, 
işverenin çalışana yönelik yazılı olmayan beklenti ve inanışlarını temsil eden bilişsel süreçler olarak 
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tanımlanmıştır. Taraflar, yazılı olarak belirtilmese de karşı tarafın kendilerine sunmakla yükümlü olduğu bir 
takım davranışları olduğuna yönelik inanca sahiptir. Bunun karşılanmadığı durumlarda ise psikolojik 
sözleşme ihlali karşımıza çıkar. Psikolojik sözleşme ihlali çalışanın psikolojik sözleşme kapsamındaki 
beklentilerinin yerine getirilmemesi ile oluşur  (Tyagi ve Agrawal, 2010:385).  

Psikolojik sözleşme, yapılan yazılı anlaşmaların tersine, tarafların bireyler arasında farklılık gösterebilen, 
kişinin bilişsel değerlendirmelerine, algılamalarına, şemalarına ve yordama biçimine bağlı olarak 
değerlendirilen bir kavramdır (O’Donohue ve Nelson, 2009:253). Bu sebepten dolayı kapsamı, yazılı 
sözleşmelerden daha geniş ve zaman içerisinde değişebilmektedir. Örgütlerdeki yapısal değişikliklerden 
yönetim tarzına kadar birçok unsur psikolojik ihlalinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Mao vd., 
2008:27).  

Psikolojik sözleşme ile ilgili yapılan araştırmalar karşılıklı güvenin önemine vurgu yapmaktadır. Örgüt 
içerisinde güven, tarafların birbirlerine verdikleri sözleri yerine getirmesi ile oluşsan psikolojik sözleşmenin 
oluşmasında son derece önemli bir olgudur. Araştırmalar, örgütsel güvenin yüksek olmasının psikolojik 
sözleşme ihlaline yönelik tutumları etkilediğini göstermiştir (Turnley ve Feldman, 2000:26; Conway ve 
Coyle-Shapiro, 2012:281).  

Son dönemde psikolojik sözleşme ihlali ile ilgili yapılan araştırmaların artmasının önemli sebeplerinden bir 
tanesi de çalışanların örgüte yönelik tutumlarında önemli değişiklikler olmasıdır. Çalışanların, örgütün 
kendilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediklerini düşündüklerinde yani psikolojik sözleşmenin 
var olduğu durumlarda iş tatmininin düştüğü gözlenmiştir (Turnley ve Feldman, 2000:28).  

2.2. Örgütsel Dışlanma 

Bireyler psiko-sosyal varlıklar olduğu için toplu olarak yaşama, bir topluluğun parçası olma ve toplumun 
imkânlarından yararlanma ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaçtan mahrum bırakılmaları ise bireyler için son derece 
acı bir deneyimdir ve bireylerde bir takım biyolojik ve psikolojik sorunlara neden olur (Williams, 2007:428; 
Heaphy ve Dutton, 2008:141; Davis ve Johnson, 2015:127). Dışlanma ile birlikte bireyler toplumsal süreçlerin 
dışına itilir, yalnızlaştırılır ve bireylerin kendilerini geliştirme olanakları engellenir. Dışlanma kavramı bu 
kadar önemli olmasına rağmen, 1970’lerden sonra sosyal bilimciler tarafından dikkate alınmış, işletme 
literatüründe 1990’lardan sonra incelenmeye başlanmıştır (Williams ve Nida, 2011:72). 

Bireyler zamanlarının çoğunu işyerlerinde bir takım yatay ve dikey ilişkiler ağlarının içerisinde 
geçirmektedir. Bireylerin, işlerini yerine getirebilmeleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
bu ilişki ağının içerisinde yer almaları gerekir. Örgütsel dışlanma, iş ortamında bireyin/bireylerin diğer 
birey/bireyler tarafından görmezden gelinmesi ve dışarda tutulması anlamına gelmektedir (Wu vd., 2011:25). 
Dışlanma yaşayan bireylerin iş arkadaşları tarafından görmezden gelindiği, iletişim kurulmadığı ve 
kendilerinden bilgi saklandığı tespit edilmiştir (Mlika vd., 2017:400). Dışlanma durağan bir kavram 
olmamakla birlikte tam aksine statik bir kavramdır. Örgüt içerisindeki lider tipi, yönetim tarzı, örgüt içi 
uygulamalar gibi birçok faktör örgütsel dışlanmaya sebep olabilmektedir. Örgütsel dışlanma, örgüt 
içerisindeki birbiri ile bağlantılı birçok durumun bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

Örgütsel dışlanma, bireylerin kendi aralarındaki desteğin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sosyal 
hayattaki ilişkiler aynı zamanda bireylerin günlük sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olan bir 
takım kaynaklara ulaşmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalara göre bireylerin kaynaklara 
ulaşamadıklarını hissetmeye başladıklarında duygusal tükenme ortaya çıkmaktadır (Nezlek vd., 2012:100). 
Bireyler duygularını paylaşabilecekleri sosyal etkileşimlere, varoluşlarını sağlıklı bir şekilde korumak için 
ihtiyaç duyarlar. Duygusal paylaşım karşılanmadığı sürece bireyler duygusal tükenme ve yüksek stres 
yaşamaktadırlar (Poon vd., 2016:160).  

Bireylerin yaşamlarındaki en önemli sosyal çevrelerden biri haline gelen işyerlerinde takım çalışmaları 
artmaktadır. Buna bağlı olarak bireylerin sürekli birbirleri ile iletişim içerisinde olması gerekmektedir (Davis 
ve Johnson, 2015:127). Yapılan çalışmalarda örgütsel dışlanma yaşayan bireylerin, örgütsel aidiyet 
duygusunun azalmakta olduğu ve iş süreçlerine katılmadığı gözlenmiştir (Mlika vd., 2017:400). Ayrıca 
örgütsel dışlanma yaşayan bireyler aşırı kaygı, depresyon ve düşük motivasyon gibi bir takım duygu, 
durum bozuklukları yaşamaktadır (Hitlan vd., 2006:222; Ferris vd., 2008:1352). Grup içi ve grup dışı, 
dışlanma davranışlarını değerlendirmek için tasarlanan deneysel bir çalışmada iki grup bilgisayar kullanıcısı 
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(PC ve Macintosh kullanıcıları) manipüle edilmiş, grup içi ve grup dışı üyeler tarafından dışlanmış olan 
kişilerin benzer düzeyde aidiyet kaybı yaşadığı sonucuna varılmıştır (Williams ve Nida, 2011:72). Örgütsel 
dışlanma yaşayan bireylerin işyerlerinde iş arkadaşlarına yönelik yardımsever davranışlarında azalma, 
şiddet ve agresif tutum davranışlarında ise artış gözlenmiştir (Poon vd., 2016:162).  

İş ortamındaki ilişkilerin bozulması birey-örgüt arasındaki ilişkilerin zayıflamasına neden olmaktadır.  Fox 
ve Stallworth (2005:440), 262 kişi ile yaptıkları bir çalışmada, çalışanların yüzde 66’sı iş arkadaşlarının 
kendilerini görmezden geldiğini; yüzde 29’u ise kendileri odaya girdikten sonra iş arkadaşlarının odayı terk 
ettiğini belirtmiştir. İş ortamlarında sıkça görülen bu negatif olgunun birey için ne anlama geldiğinin 
araştırılması, örgüt ve çalışan için son derece önemli olmasına rağmen literatürde bu konuda yapılan 
araştırmalar oldukça kısıtlıdır (Ferris vd., 2008; Van Beest ve Williams, 2006:920). 

Örgütsel dışlanma üzerinde çalışmalar yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise diğer kötü 
davranışlardan ayrıldığı noktalardır (Mlika vd., 2017:400). Saldırganlık, nezaketsizlik ve zorbalık içeren 
davranışlarla birlikte, çalışana iş arkadaşları tarafından gösterilen uygun olmayan hitap şekilleri, sözünü 
kesme, sesini yükseltme gibi küçük düşürme davranışları mevcuttur. Bu davranış modellerinde çalışanlarda 
iletişimin yoğunluğu devam ederken, iletişimin içeriğinin ve şekli değişir. Örgütsel dışlanmada ise 
çalışanların diğerleri ile iletişimin azalması ve görmezden gelinmesi söz konusudur. Buradan yola çıkarak 
diğer kötü davranışların daha gözlenebilir ve ölçülebilir olduğunu belirtirken, örgütsel dışlanmanın daha 
yoğun olarak bireylerin algılarına ve değerlendirmelerine bağlı olduğunu belirtmemiz gerekir (Robinson vd., 
2013:209).  

Yapılan çalışmalarda, örgütsel dışlanmanın çalışma ortamında etkilerinin sadece davranışsal boyutta 
kalmadığını aynı zamanda duygusal boyutta da negatif etkilere de neden olduğu gösterilmiştir. Bu oluşan 
olumsuz duygular sonucunda ise örgütsel dışlanma yaşayan çalışanların, iş tatmin düzeylerinin azalması 
beklenmektedir. İçerisinde bulunduğu örgüt tarafından dışlanan ve kaynakları engellenen bir çalışan, işinde 
tatmin duygusunu yaşayamayacak ve iş yerine yönelik olumsuz duygular besleyecektir. 

2.3. Örgütsel Güven 

Topumun içerisinde yaşayan birey varlığını sürdürebilmek adına çevresindeki insanlara güven duyma 
ihtiyacı hisseder. Güven bireyin, diğer insanlara atfettiği iyi niyet düzeyini temsil eden içsel bir harekettir 
(Colquitt vd., 2007:910; Dani vd., 2006:952). Toplumu bir arada tutan temel taşlardan biri olan güven; 
ekonomi, işletme, psikoloji ve felsefe gibi farklı disiplinler tarafından incelenmektedir. Genel çerçevede ise 
güven, bireyin çevresindeki kişilerin olumsuz bir tutum sergilemeyeceğine yönelik inancı olarak tanımlanan 
riskli bir eylemdir (Lewis ve Weigert, 1985:968).  

1950’li yıllarda yönetim bilimcilerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, güvenin örgüt içerisindeki dinamikler 
açısından son derece önemli olduğu fark edilmiştir. Gündelik hayatın büyük bir kısmını işyerinde geçiren 
bireyler, örgüt içerinde kendilerini güvende hissetmek isterler. Örgütsel güven ise bu noktada karşımıza 
çıkmaktadır (Mishra ve Morrisey, 1990:445). Örgütsel güven, çalışanların örgüt içerisinde desteklenmesi ve 
kendilerini güvenli bir ortamda hissetmeleridir. Örgütsel güvenin var olduğu işyerlerinde çalışanlar, 
kendilerine verilen sözlerin yerine getirileceğini ve çevresindekilerin kendi aleyhlerine davranışlar 
sergilemeyeceğini düşünürler (Chathoth, 2007:50). Schoorman ve arkadaşlarına göre “güvenin” olduğu 
örgütlerde çalışanlar, iş arkadaşlarının tutum ve davranışlarını denetleme ve kontrol etme eğiliminden 
vazgeçer. Bu durum ise çift taraflı bir olgu olup bireysel ve örgütsel çıktıları arttırmaktadır.  

Günümüzde takım çalışmalarının artması ile birlikte çalışanların bu ihtiyaçları daha yoğun olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Arslan, 2009:277). Ayrıca, firmalar sosyal sermayeyi oluşturmak ve çalışanlar arasında bilgi 
paylaşımını yaygınlaştırmak amacı ile örgütsel güven düzeyini arttırmak için çalışmalar yürütmektedir. 
Yapılan çalışmalar ise, örgütsel güvenin örgütsel çıktıları etkilediğini göstermiştir (Thomas vd., 2009:288). 

Literatürde örgütsel güven alt boyutları olan bir kavramdır. Bu alt boyutlar birbirlerini etkilese bile farklı 
öncül ve sonuçlara neden olmaktadır (Chathoth vd., 2007:50). Örgütsel güvenin alt boyutlarından biri olan 
“yöneticiye güven” çalışanların yöneticileri ile kurduğu ilişki sonucunda, yöneticilerine duydukları güvene 
işaret etmektedir. Literatürde, ağırlıklı olarak bu tarz bir güven ilişiklisinde, başlatıcı olarak yöneticiye işaret 
edilmektedir. Yöneticinin, çalışanı ile şeffaf bir ilişki kurması, davranışlarının tutarlı olması ve 
uygulamalarında bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Yöneticiye duyulan güven çalışanın bu güveni 
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bütün bir örgüte mal etmesi konusunda son derece önemlidir (Tokgöz ve Aytemiz, 2013:63). Örgütsel 
güvenin bir diğer alt başlığı olan iş arkadaşlarına güven, karşılıklı bir olgu olarak çalışanın; iş arkadaşlarının 
hareketlerine, mesleki becerisine, dürüstlüğüne ve iyi niyetine duyduğu güveni temsil etmektedir. İş 
arkadaşlarına güven düzeyinin yüksek olması çalışanlar arasında bilgi paylaşımını, sorumluluk almayı, 
yardımlaşmayı, örgüt içi uyumu ve problem çözme becerisini arttırmaktadır (Özgan, 2011:232; Keskinkılıç 
vd., 2015:387).   

Örgütsel güven ile yapılan çalışmalar incelendiğinde iş tatmini, performans, örgütsel vatandaşlık ve iş birliği 
düzeyi gibi pozitif olguları olumlu etkilediği görülmüştür (Thomas vd., 2009:288). Bu sebeplerden dolayı 
örgütsel güvenin oluşturulması ile çalışanın iş yerinde yaşadığı olumsuz deneyimlerin etkisinin değişeceği 
düşünülmektedir.  

2.4. İş Tatmini 

Çalışanların işine yönelik olumlu tutum ve duygular benimsemesi, örgütün tüm paydaşlarını kapsayan 
bütünleyici bir durumu temsil etmektedir (Lu vd., 2005:210). Bu kapsamda günümüzde organizasyonlar 
çalışanların olumlu tutumlar sergilemesi için organizasyon içinde ve dışında bir takım farklı uygulamalar 
gerçekleştirmektedir. Çalışanların benimsediği olumlu tutum ve duyguların en temelini ise iş tatmini 
oluşturmaktadır. İş tatmini, çalışanların iş yerinden memnun olması ve iş yerine yönelik pozitif duygular 
benimsemesidir (Locke, 1976:1306). Literatürde iş tatmini ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır (Adams ve 
Bond, 2000:537). Fakat bu tanımları özetleyecek olursak iş tatmini çalışanın örgütü, iş arkadaşlarını, 
işyerindeki pozisyonunu ve çalışmasının sonucunu değerlendirdiğinde elde edilen genel bir memnuniyet 
durumudur. 

Çalışmalar iş tatmini oluşması için kişisel faktörlerin son derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Çalışanların örgütten beklentileri ile işyerinde kendilerine sunulan fırsat ve imkânların birbirine yakın 
olması önemli bir faktördür (Tarynor ve Wade, 1993). Maslow’un ihtiyaç kuramına göre ise iş tatmini 
çalışanların işyerinde ki ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. İhtiyaç teorisi, çalışanların ihtiyaçları 
karşılandığı durumlarda iş tatmininin oluşacağını belirtmektedir (Conrad vd., 1985). Bu kapsamda yapılan 
araştırmalarda çalışanlara uygun iş ortamı, yan haklar ve terfi imkânı sunulduğu durumlarda iş tatmininin 
ortaya çıktığı gözlenmiştir (Adams ve Bond, 2000:538). Farklı araştırmacılar ise iş tatminini farklı bir açıdan 
ele alarak çalışanların örgütlere bir takım kazanımlar sağladığını belirterek çalışanlarında bunun karşılığın 
bir takım ödüllendirmeler beklediğini vurgulamaktadır. Çalışanlar örgüte sağladıkları girdiler karşısında 
bekledikleri kazanımları yeterince sağlayamadıkları durumlarda iş tatminsizliği yaşamaktadırlar (Lu vd., 
2005:212). 

Yapılan araştırmalar iş tatmini düşük olan çalışanlarda bir takım negatif durumların ortaya çıktığını gözler 
önüne sermektedir. İş tatmini düşük olan bireylerde disiplinsiz davranışlar, iş kurallarına uyum sağlamama, 
devamsızlık, düşük performans gibi davranışlar ortaya çıkmaktadır (Petrescu ve Simmons, 2008:654). 
Çalışanlar örgüt içerisinde kabul görmek isteyecek ve kendilerinin de örgütün bir parçası olarak 
davranılmasını bekleyecektir (Locke, 1976:1306).  

Örgütsel dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlali ise çalışanın beklentilerinin karşılık bulmasını engelleyen iki 
önemli olgu olarak yer almaktadır (Özgen ve Özgen, 2010:4; Dikili ve Bayraktaroğlu, 2013:211; Robinson ve 
Rousseau 1994:246). Çalışanları iş yerinde yaşadıkları bu olumsuz deneyimlerden dolayı iş tatmin 
düzeylerinin olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.  

3. Yöntem 

Araştırmanın amacı çerçevesinde hizmet sektöründe görev yapmakta olan 388 idari personel (Beyaz 
Yakalı)’den anket çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Anket verilerinin analizleri SPSS 25.00 İstatistik 
Paket Programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenleri temsil eden ifadelerde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmeden önce faktör analizi ve güvenirlilik analizi yapılmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon analizi; hipotezlerin test edilmesinde regresyon 
analizi, ara değişken analizi için sobel testi yapılmıştır. 

Çalışmada uygulanan ölçek çalışması iki bölümden oluşmaktadır.  Anketin ilk bölümünde katılımcıların 
demografik bilgileri sorulmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise araştırma modelini temsil eden dört 
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değişkenle ilgili ifadelere yer verilmiştir. Ferris (2008)’in yapmış olduğu çalışmadaki 10 ifadeden oluşan 
örgütsel dışlanma ölçeği;  Robinson ve Rousseau (1994)’un yapmış oldukları çalışmadaki psikolojik sözleşme 
ihlali ölçeği; Nyhan ve Marlow (1997)’ın yapmış oldukları çalışmadaki 12 ifadeden oluşan örgütsel güven-
yöneticiye ölçeği; son olarak Fernandes ve Awamleh (2006)’ın geliştirdiği 7 ifadeden oluşan iş tatmini ölçeği, 
anket çalışmasında kullanılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Yoğun bir tempoda görev yapmakta olan hizmet sektöründeki çalışanların, yaşamakta oldukları örgüt 
içindeki dışlanma ve psikolojik sözleşme ihlalleriyle ilgili sorunlar karşısında, yöneticilere güven duyulması 
durumunda ne gibi sonuçların ortaya çıktığını araştırmak amaçlanmaktadır. Likert ölçekli ankette hizmet 
sektöründe bulunan farklı kurumların departmanlarında çalışan 388 beyaz yakalı çalışan örneklem kitlemizi 
oluşturmaktadır.  

Araştırma Modeli Kapsamında Kurulan ve Test Edilen Hipotezler; 

 H1: Örgütsel Dışlanmanın İş Tatmini Üzerinde Negatif yönde Etkisi Bulunmaktadır. 

 H2: Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Tatmini Üzerinde Negatif yönde Etkisi Bulunmaktadır. 

 H3: Örgütsel Dışlanmanın Örgütsel Güven-Yöneticiye Üzerinde Negatif yönde Etkisi 
Bulunmaktadır. 

 H4: Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Güven-Yöneticiye Üzerinde Negatif yönde Etkisi 
Bulunmaktadır. 

 H5: Örgütsel Güven-Yöneticiye, İş Tatmini Üzerinde Pozitif yönde Etkisi Bulunmaktadır. 

 H6: Örgütsel Dışlanma ile İş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel güven-yöneticiye ara değişkeninin 
pozitif yönde etkisi vardır. 

 H7: Psikolojik sözleşme ihlali ile İş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel güven-yöneticiye ara 
değişkeninin pozitif yönde etkisi vardır. 

3.2. Araştırma Modeli 

Araştırma Modelinde, İki bağımsız değişken; Örgütsel Dışlanma ve Psikolojik Sözleşme İhlali, Bir Ara 
değişken; Örgütsel Güven-Yöneticiye, ve Bir Bağımlı değişken; İş Tatmini, bulunmaktadır. Araştırma modeli 
kapsamında değişkenler arasındaki ilişkiler ve etkileri incelenmektedir. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Örgütsel 
Dışlanma 

Psikolojik 
Sözleşme 

İhlali 

Örgütsel 
Güven-

Yöneticiye 

İş Tatmini 

H1+ 

H7+ 

H6+ 

H5+ 

H4- 

H3+ 

H2- 



M. Artar – Z. Adıgüzel – O. Erdil 11/3 (2019) 1417-1432 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1423 

3.3. Bulgular 

Araştırmanın amacı çerçevesinde 388 çalışan, anket çalışmasına katılmıştır. Ankete beyaz yakalı 152 kadın, 
236 erkek cevap vermiştir. Ankete katılanların; %31.3’ü 20-30 (101 katılımcı) yaş arasında, %44.1’i 31-40 (144 
katılımcı) yaş arasında, %9.6’sı 41-50 (55 katılımcı) yaş arasında, %14.7’si 51 ve üzeri yaştadır (68 Katılımcı). 
Çalışanların %45.7’si kamuda (133 çalışan) görev alırken, %54.3’i özel sektörde (255 çalışan) görev 
almaktadır. Çalışanların bağlı bulundukları kurumlarda çalışma zamanları ise; %32.9’u 1-5 yıl arasında (135 
çalışan), %22.9’u 6-10 yıl arasında (110 çalışan), %18.6’sı 11-15 yıl arasında (75 çalışan), %26.3’ü 16 yıl ve 
üzeridir (68 çalışan) .  

Katılımcıların; %2.7’si (27 Katılımcı) Lise, %3.8’i (30 Katılımcı) Meslek Yüksekokulu, %71.3’ü (244 Katılımcı) 
Üniversite, %17’si (64 Katılımcı) Yüksek Lisans, %5’i (23 Katılımcı) Doktora derecesine sahiptir. Anketi 
cevaplayanların çalıştıkları departmanlara göre dağılımı; %13.5’i Pazarlama Departmanında (55 
çalışan), %8.5’i IT (Bilgi Teknolojileri) Departmanında (32 çalışan), %9.3’ü Muhasebe/Finans Departmanında 
(44 çalışan), %8.9’u İnsan Kaynakları Departmanında (33 çalışan), %14.7’si Üretim Departmanında (58 
çalışan), %5.4’ü İthalat/İhracat Departmanında (24 çalışan), %17.8’i Ar-Ge Departmanında (46 
çalışan), %9.6’sı Yönetim Bölümünde (25 çalışan),  %12’si Diğer Departmanlarda (91 çalışan) olmak üzere 
toplamda 388 çalışan bulunmaktadır. 

3.4. Analizler 

Çalışmada 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan değişkenler, 36 ifadeden oluşan anket formu ile ölçülmüştür. 
Bağımsız değişkenler (Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel Dışlanma), ara değişken (Örgütsel Güven-
Yöneticiye) ve bağımlı değişken (İş Tatmini) faktör analizine tabi tutulmuştur.  

Çalışmada kullanılan ölçeklerin faktör ve güvenirlilik analizi referans gösterilen çalışmalarda yapılmış 
olmasına rağmen, ölçeklerin kültürel açıdan farklı ülkelerde, farklı sektörlerde, farklı çalışan gruplarına 
yapılması ve araştırma da örneklem kitlesini oluşturan hizmet sektörü çalışanlarına yönelik olmasından 
dolayı araştırma kapsamında faktör ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda 8 ifade 
faktör dağılımı göstermediğinden çıkarılmıştır. Kalan 28 ifade 4 faktöre dağılmıştır. Faktör yükleriyle 
birlikte faktör analizine tabi tutulan değişkenler aşağıdaki tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 1. KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,950 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11553,667 

df 378 
Sig. 0,000 

Faktör analizi, çok sayıda değişkeni daha az sayıda faktöre indirgemek için kullanılan bir tekniktir. 
Büyüköztürk (2005), faktör analizini büyük miktarda veri almanın ve onu daha yönetilebilir ve daha anlaşılır 
olan daha küçük bir veri kümesine küçültmenin bir yolu olarak tanımlamaktadır. Faktör analizinde, tüm 
değişkenlerin maksimum ortak varyansı, ortak bir puanda gösterilmektedir. Bir "faktör", benzer yanıt 
desenlerine sahip gözlenen değişkenler kümesidir; Doğrudan ölçülmeyen gizli bir değişkenle (karıştırıcı 
değişken olarak adlandırılır) ilişkilendirilirler. Faktörler, faktör yüklerine veya açıkladıkları verilerdeki 
varyasyona göre listelenmiştir. 

Tablo 2. Rotated Component Matrix 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 
ÖD7. Konuşma sırasında diğerleri beni sohbete dâhil etmiyor. ,935       
ÖD5. Çalışma arkadaşlarım benden kaçıyor. ,927       
ÖD8. İşyerinde diğerleri benimle konuşmayı reddediyor. ,926       
ÖD9. İşyerinde diğerleri ben orda yokmuşum gibi davranıyor. ,924       
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ÖD4. Kalabalık olan bir yemekhanede gönülsüz bir şekilde tek başıma 
oturuyorum. 

,921       

ÖD10. İşyerinde diğerleri kahve arasına çıkarken beni çağırmıyor veya 
sormuyorlar. 

,919       

ÖD6. İşyerinde insanların bana bakmadığını fark ettim. ,916       
ÖD3. İş yerinde kimse selamıma cevap vermiyor. ,913       
ÖD2. Ben girdiğim zaman çalışma arkadaşlarım alanı terk ediyor. ,911       
PSİ6. Çalıştığım firmanın aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiğini hissediyorum   ,884     
PSİ4. Çalıştığım firmaya karşı büyük oranda öfke hissediyorum.   ,868     
PSİ1. Çalıştığım firma işe alım sürecinde verdiği sözlerin neredeyse hiç birini 
yerine getirmedi. 

  ,860     

PSİ7. Çalıştığım firmanın bana davranış şekli beni hayal kırıklığına uğratıyor.   ,855     
PSİ5. Çalıştığım firma tarafından ihanete uğramış gibi hissediyorum   ,852     
PSİ2. Şimdiye sorumluluklarımı yerine getirmeme rağmen kurumum verdiği 
sözleri yerine getirmedi. 

  ,841     

ÖGY5. Yöneticimin işini makul bir biçimde yaptığına dair güvenim tamdır.     ,891   
ÖGY8. Yöneticimin işini yaparken dikkatlice düşüneceğine dair güvenim tamdır.     ,836   
ÖGY7. Yöneticimin işini problem yaratmadan yapacağına güvenim tamdır.     ,829   
ÖGY6. Yöneticimin herhangi bir konuda söylediklerinin doğruluğuna güvenirim.     ,829   
ÖGY2. Yöneticimin işi ile ilgili konularda üzerinde iyi düşünülmüş kararlar 
alacağına güvenim tamdır. 

    ,785   

ÖGY1. Yöneticimin iş ile ilgili kritik konularda teknik yönden yeterli olduğuna 
güvenim tamdır. 

    ,777   

ÖGY3. Yöneticimin görevine devam edeceğine dair güvenim tamdır.     ,698   
ÖGY4. Yöneticimin işini kavrayabildiğine güvenim tamdır.     ,577   
İT4. Yaptığım işten dolayı fark edilmekten memnunum.       ,763 
İT5. Diğer firmalarda benzer işi yapan kişiler ile karşılaştırıldığı zaman 
maaşımdan memnunum. 

      ,723 

İT3. Aynı işi yaptığım insanların çoğu işinden tatmin oluyor.       ,695 
İT1. Genellikle işimden tatmin oluyorum.       ,678 
İT2. İş yerinde fikirlerime saygı duyuluyor.       ,675 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

OD: Örgütsel Dışlanma, PSI: Psikolojik Sözleşme İhlali, OG: Örgütsel Güven-Yöneticiye, IT: İş Tatmini 

Faktör analizinde, Açıklayıcı Faktör Analizi (SPSS Programında), büyük bir değişkenler kümesinin temel 
yapısını bulmak için kullanılmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi verileri çok daha küçük bir özet değişken 
grubuna indirger ve aynı zamanda bir ölçünün iç güvenilirliğini değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Güvenilirlik Analizi, tutarlılık demektir. Bir değişkenin aynı kişiler için farklı zamanlarda benzer sonuçlar 
vereceği derece olarak kabul edilmektedir. Güvenilirlik 0 ile 1.0 arasında değerler almaktadır. Güvenilirlik 
analizi, ölçeğin ölçmekte olduğu yapıyı tutarlı bir şekilde yansıtması gerektiği gerçeğini ifade etmektedir 
(Nunnally, 1978). Kline'a (1999) göre, güvenilirlik analizinde kabul edilebilir alfa değeri, 0.70 - 0.80 arasında 
kabul edilmektedir. Ancak, Nunnally (1978)’in belirttiği Cronbach Alfa katsayısı 0.50 ve üzeri olan ölçümler 
yeterli kabul edilmektedir (Nunnally, 1978; Hair vd., 2000; Büyüköztürk, 2007). Sosyal bilimlerde 
araştırmacılar tarafından kabul edilen güvenirlilik analizi 0.70 üzeri kabul edilir. 
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Tablo 3. Güvenirlilik Analizi 
DEĞİŞKENLER İfade Sayısı Cronbach Alfa (α) Değerleri 

Psikolojik Sözleşme İhlali 6 ,956 
Örgütsel Dışlanma 9 ,988 

Örgütsel Güven-Yöneticiye 8 ,904 
İş Tatmini 5 ,838 

Bir ölçüm aracının güvenilirliği, ölçülecek değişkeni ne kadar tutarlı bir şekilde ölçtüğü veya ölçüm 
sonuçlarının kesin olduğu kapsamına bağlıdır (Bell, 1993; Çelik ve Bindak, 2005; Bozdoğan ve Öztürk, 2008). 
Güvenilirlik, aynı koşullar altında farklı değerlendirme araçlarından elde edilen sonuçların tutarlılığıdır 
(Tavşancıl, 2002). Faktör analizinden elde edilen her bir boyut (faktör) için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Ölçeğin güvenirliğinin ölçülmesinde Cronbach Alpha güvenilirlik yöntemi kullanılmış olup alfa değeri 0.80 
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa katsayısının ideal olarak 0,7'nin üstünde olması beklendiği 
için (Tabachnich ve Fidell, 2013), Bu çalışmada bulunan değerler çok güçlü bir güvenilirlik değeri 
vermektedir. Ancak farklı sektörlerde, farklı örneklem kitlesinde yapılacak çalışmalarda, katılımcılar ve 
durumlar değiştikçe her seferinde aynı sonuçların elde edilebileceği muhtemel değildir. Ancak aynı testin 
sonuçları arasında güçlü bir pozitif korelasyonun güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4. Tanımlayıcı Analiz 
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
Örgütsel Dışlanma 2,1853 1,44532 388 
Psikolojik Sözleşme İhlali 2,5702 1,34376 388 
Örgütsel Güven Yöneticiye 3,5222 ,98450 388 
İş tatmini 3,4502 ,88490 388 

Tanımlayıcı istatistikler, bir verinin tamamını veya bir popülasyon örneğini temsil eden belirli bir veri setini 
özetleyen kısa tanımlayıcı katsayılardır (Johnson, 1980). Tüm tanımlayıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri 
veya değişkenlik ölçüleridir. Bilim insanları, daha büyük grup içindeki küçük bir gruba odaklanmak 
istiyorlarsa, bulunan verilerin genel anlamda o büyük grubun davranışlarını yansıtmadığının bilincinde 
hareket ederek, denemek ve çözmek için tanımlayıcı istatistikler kullanırlar. 

Korelasyon Analizi; Tablo 5’de görüldüğü üzere, Örgütsel Dışlanma, Psikolojik Sözleşme İhlali, Örgütsel 
Güven-Yöneticiye ve İş Tatmini arasındaki birebir ilişkiler ele alınmıştır. Değişkenlere ait ortalamaların, 
standart sapma değerlerinin ve korelasyon katsayılarının yer aldığı Tablo 5’deki matrislerin üst 
köşegenlerinde ölçüm değişkenlerine ait korelasyon katsayıları listelenmiştir. 

Tablo 5. Korelasyon 
Correlations 

  
Örgütsel 
Dışlanma 

Psikolojik 
Sözleşme  

İhlali 

Örgütsel 
Güven 
Yöneticiye İş Tatmini 

Örgütsel 
Dışlanma 

Pearson Correlation 1 ,853** -,198** -,305** 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 
Sum of Squares and 
Cross-products 689,351 544,994 93,258 128,502 

Covariance 2,089 1,657 ,283 ,391 
N 388 388 388 388 

Psikolojik 
Sözleşme  
İhlali 

Pearson Correlation ,853** 1 ,077 -,140* 
Sig. (2-tailed) ,000   ,163 ,011 
Sum of Squares and 
Cross-products 544,994 594,068 33,595 54,997 

Covariance 1,657 1,806 ,102 ,168 



M. Artar – Z. Adıgüzel – O. Erdil 11/3 (2019) 1417-1432 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1426 

N 388 388 388 388 
Örgütsel  
Güven 
Yöneticiye 

Pearson Correlation -,198** ,077 1 ,596** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,163   ,000 
Sum of Squares and 
Cross-products 93,258 33,595 320,821 171,055 

Covariance ,283 ,102 ,969 ,518 
N 388 388 388 388 

İş tatmini Pearson Correlation -,305** -,140* ,596** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,000   
Sum of Squares and 
Cross-products 128,502 54,997 171,055 258,407 

Covariance ,391 ,168 ,518 ,783 
N 388 388 388 388 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Psikolojik Sözleşme İhlali değişkeni ile Örgütsel Güven-Yöneticiye arasında bir ilişki düzeyi bulunmadığı 
korelasyon analizi ile ortaya çıkmaktadır. Bu durum çalışanların bulundukları örgüt iklimi ve/veya örgüt 
kültürü sonucunda oluşan kararsız durumlardan kaynaklı olabileceği gibi çalışanların kurumlarıyla ilgili 
farklı düşüncelerinin sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Çünkü Psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel 
dışlanma arasında anlamlı ilişki olduğu korelasyon analizi sonucunda görebilmekteyiz.   

Tablo 6. Bağımsız Değişkenlerin Bağımlı Değişkenlere Etkisinin Regresyon Analizleri Sonuçları 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

Standart β Sig. Düzeltilmis R2 F Değeri 

Örgütsel Dışlanma İş Tatmini -,305*** ,000 ,090 33,591 

Psikolojik Sözleşme 
İhlali 

İş Tatmini ,140 ,011 ,017 6,581 

Örgütsel Dışlanma 
Örgütsel Güven-

Yöneticiye 
-,198*** ,000 ,036 13,468 

Psikolojik Sözleşme 
İhlali 

Örgütsel Güven-
Yöneticiye 

,077 ,163 ,003 1,954 

Örgütsel Güven-
Yöneticiye 

İş Tatmini ,596*** ,000 ,353 181,371 

*: p<0.05    **: p<0.01   ***:p<0.001 

Regresyon Analiz Sonuçlarına Göre Desteklenen ve Desteklenmeyen Hipotezler; Öngörülen araştırma 
hipotezlerini test etmek için regresyon analizi kullanılmış ve regresyon analizleri sonuçlarına göre ara 
değişken etkisi dışında test edilen 5 hipotez Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Araştırma Hipotezlerinin Desteklendi/Desteklenmedi Durumu 

Hipotezler Desteklendi / 
Desteklenmedi 

Anlamlılık 
Düzeyi 
(Sig.) 

H1: Örgütsel Dışlanmanın İş Tatmini Üzerinde Negatif Yönde Etkisi 
Bulunmaktadır. 

Desteklendi P<0.001 

H2: Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Tatmini Üzerinde Negatif Yönde Etkisi 
Bulunmaktadır. 

Desteklenmedi  

H3: Örgütsel Dışlanmanın Örgütsel Güven-Yöneticiye Üzerinde Negatif Yönde 
Etkisi Bulunmaktadır. 

Desteklendi P<0.001 



M. Artar – Z. Adıgüzel – O. Erdil 11/3 (2019) 1417-1432 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1427 

H4: Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Güven-Yöneticiye  Üzerinde Negatif 
Yönde Etkisi Bulunmaktadır. 

Desteklenmedi  

H5: Örgütsel Güven-Yöneticiye, İş Tatmini Üzerinde Pozitif Yönde Etkisi 
Bulunmaktadır. 

Desteklendi P<0.001 

Ara değişken etkisi dışında araştırma modelimizde belirtilen değişkenler arasında yapılan hipotez testleri 
sonucunda, regresyon analiziyle 3 hipotez desteklenmiş, 2 hipotez desteklenmemiştir. Kabul edilen 
hipotezler regresyon analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Kurumlarda, örgütsel dışlanma yaşanması durumunda çalışanların iş tatmin düzeylerinin etkilendiğini 
görmekteyiz. İş çevresinden beklediği desteği ve kaynağı görmeyen çalışanların zamanla işine yönelikte 
olumsuz duygular beslediğini söyleyebilmekteyiz. Psikolojik sözleşme ihlali bağımsız değişkeninin hem 
örgütsel güven-yöneticiye hemde iş tatmini bağımlı değişkenlerine herhangi bir etkilerinin olmamasının 
sebebi, çalışanların kurumlarında yaşadıkları örgüt kültürü ve örgüt iklimi ya da işsiz kalma gibi bir 
durumdan dolayı tepkisiz kalmayı tercih etme ihtimalleri gerçeğini analizler sonucunda görebilmekteyiz.  

Araştırma modelimizde ara değişkenlerin etkisinin belirlenmesi; Araştırma modelinde ara değişken 
etkisinin belirlenmesi konusunda özellikle, Örgütsel Güven-Yöneticiye; Örgütsel Dışlanma, Psikolojik 
Sözleşme İhlali ve İş Tatmini değişkenleri arasındaki ilişkide ara değişken rolü; analizler sonucunda kurulan 
hipotezlerle etkisi olup olmadığı belirtilmiştir. 

Tablo 8. Ara Değişken Etkisinin Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Bağımsız 

Değişkenler 
Bağımlı 

Değişkenler 
Standart 

β 
Sig. Düzeltilmis R2 

F 
Değeri 

Regresyon 
Örgütsel Dışlanma 

İş Tatmini 
-,192*** ,000 ,090 33,591 

Örgütsel Güven 
Yoneticiye 

,557*** ,000 ,387 104,818 

Regresyon 

Psikolojik 
Sözleşme İhlali 

İş Tatmini 
,093 ,036 ,017 6,581 

Örgütsel Güven 
Yoneticiye 

,589*** ,000 ,360 93,413 

*: p<0.05    **:p<0.01    ***:p<0.001 
Ara değişkeninin etkisinin sobel testi ile ölçülmesi; Ara değişken etkisini açıklamak için, öncelikle 
bağımsız değişkenin (arabulucu aracılığıyla) bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisinin 1986'da Baron ve 
Kenny tarafından arabuluculuk etkisi hakkında belirledikleri yöntem ile anlamlı olup olmadığını belirlemek 
gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli testler geliştirilmiştir. Bunlardan biri Sobel testidir (Sobel, 
1982). Bu test, ilgili değişkenlerin düzeltilmemiş regresyon katsayıları ve standart hata değerleri kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Bu ölçütler arabuluculuk olup olmadığını değerlendirmek için gayrı resmi olarak 
kullanılmaktadır. Ancak MacKinnon, Warsi ve Dwyer (1995) arabuluculuğun resmi olarak 
değerlendirilebildiği istatistiksel tabanlı yöntemleri yaygınlaştırmışlardır. "Sobel testi" nin iki ana versiyonu 
vardır, Bunlar; Aroian 1944/1947 (Baron & Kenny tarafından Sobel testi olarak popülerleştirilmiştir) ve 1960 
yılında Goodman tarafından yapılmıştır. 

Tablo 9. Örgütsel Dışlanma ile İş Tatmini arasındaki ilişkide Örgütsel Güven-Yöneticiye ara değişken 
etkisinin sobel testi ile analizi; 

  Input:   Test statistic: Std. Error: p-value: 
a 0.135 Sobel test: 3.50358448 0.01934305 0.00045904 
b 0.502 Aroian test: 3.4933738 0.01939958 0.00047696 
Sa 0.037 Goodman test: 3.51388521 0.01928634 0.0004416 
Sb 0.040         

Eğer p değeri <0,05'ten küçükse değişkenler arası bir etki olduğunu açıklayabiliriz. 

 



M. Artar – Z. Adıgüzel – O. Erdil 11/3 (2019) 1417-1432 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1428 

Tablo 10. Psikolojik Sözleşme İhlali ile İş Tatmini arasındaki ilişkide Örgütsel Güven-Yöneticiye ara 
değişken etkisinin sobel testi ile analizi; 

  Input:   Test statistic: Std. Error: p-value: 
a 0.157 Sobel test: 3.76335422 0.02211059 0.00016765 
b 0.530 Aroian test: 3.75353939 0.02216841 0.00017436 
Sa 0.040 Goodman test: 3.77324644 0.02205263 0.00016114 
Sb 0.040         

Eğer p değeri <0,05'ten küçükse değişkenler arası bir etki olduğunu açıklayabiliriz. 

Hipotez Sonuçları; 

Örgütsel Güven-Yöneticiye ara değişken etkisinin ölçüldüğü araştırma modelinde; Örgütsel Dışlanma ile İş 
Tatmini arasındaki ilişkide ve Psikolojik Sözleşme İhlali ile İş Tatmini arasındaki ilişkide Örgütsel Güven-
Yöneticiye değişkeninin ara değişken etkisinin olduğu, analizler sonucunda ortaya çıkmış, H6 ve H7 
hipotezleri desteklenmiştir. 

  Tablo 11. Araştırma Hipotezlerinin Desteklendi / Desteklenmedi Durumu 

Hipotezler Desteklendi / 
Desteklenmedi 

Anlamlılık 
Düzeyi (Sig.) 

H6: Örgütsel Dışlanma İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Örgütsel Güven-
Yöneticiye Ara Değişkeninin Pozitif Yönde  Etkisi Vardır. 

Desteklendi  p<0.001 

H7: Psikolojik Sözleşme İhlali İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Örgütsel 
Güven-Yöneticiye Ara Değişkeninin Pozitif Yönde Etkisi Vardır. 

Desteklendi p<0.001 

Örgütsel güven-yöneticiye ara değişkeninin, Örgütsel dışlanma ile İş tatmini ve Psikolojik sözleşme ihlali ile 
İş tatmini arasındaki ilişkide etkisi bulunmaktadır. Bu durumda örgütlerde yaşanan örgütsel dışlanma ve 
psikolojik sözleşme ihlalleri karşısında çalışanların yöneticilerine güven duyması, güven ortamının 
sağlanması çalışanlar üzerinde olumlu yönde etki yaratmakta, ve çalışanların kurumdan ayrılma 
düşüncesinin ortadan kalktığı, iş tatmin seviyelerinin pozitif yönde arttığı analizler sonucunda 
anlaşılmaktadır. 

Tartışma 

Yapılan araştırma sonucunda; psikolojik sözleşme ihlalinin yaşandığı örgütlerde çalışanların iş tatmin 
seviyeleri olumsuz yönde etkilenmekte ve yaptıkları işlerden keyif alamamaktadırlar.  Ayrıca çalışanlar 
kendilerine söz veren yöneticilerin, verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı yöneticilerine karşı 
güvensizlik hissetmektedirler. Psikolojik sözleşme ihlali çalışanların psikolojik sözleşme kapsamındaki 
beklentilerinin yerine getirilmemesi ile oluşmaktadır (Tyagi ve Agrawal, 2010: 385). Bu durumda örgütlerin 
çalışanların iş tatmin düzeylerinin ve örgüte karşı güven düzeylerinin sürekli olumlu yönde olması için 
psikolojik sözleşme ihlalinin yaşanmaması gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmada görülmektedir ki, 
örgütler çalışanları işe aldıktan sonra iş görüşmesinde veya çalışma ortamında söyledikleri sözleri yerine 
getiremedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise çalışanlarda örgütlerine karşı negatif düşünce ve eylem 
oluşmasına sebep olmaktadır. Psikolojik sözleşme; yapılan yazılı anlaşmaların tersine, bireyler arasındaki 
farklılıklar, bilişsel değerlendirmeler, farklı algılamalar ve yorumlama biçimine bağlı olarak değerlendirilen 
bir kavramdır (O’Donohue ve Nelson, 2009). Örneklem kitlesinin az olmasından dolayı genel anlamda 
değerlendirme açısından varılan sonuçlar sektörel anlamda değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle farklı 
sektörlerde farklı çalışan kesimlerinde, örneğin mavi yakalı çalışanlar gibi, araştırmaların yapılması 
gerekmektedir. Aynı zamanda bölgesel ve kültürel farklılıklarında dikkate alınması gerekmektedir. 

Çalışanların örgütsel dışlanma yaşamalarının sebebi bireyler arasındaki farklı düşünce kalıplarından ortaya 
çıkabilmektedir. Bireyler arasında yaşanan uyum sorunu, çalışanları örgütlerde yalnızlaştırabilmekte ve bu 
durum çalışanların örgüt içinde tek kalmalarına sebep olabilmektedir. Örgütlerde dışlanmanın minimum 
seviyede olabilmesi için bireylerin yaşamlarındaki en önemli sosyal çevrelerden biri haline gelen 
işyerlerinde takım çalışmalarının artması faydalı olacaktır. Örgütlerde grup çalışmalarına bağlı olarak 
bireylerin sürekli birbirleri ile iletişim içerisinde olması amaçlanmaktadır (Davis ve Johnson, 2015). Bu 
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sayede örgüt içinde yaşanması muhtemel, bireylerin yalnız kalması veya dışlanması gibi durumların önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalarda, örgütsel dışlanma yaşayan bireylerde örgütsel aidiyet 
duygusunun azalmakta olduğu görülmüş ve buna bağlı olarak bireylerin iş süreçlerine katılmadığı, işten 
ayrılma niyetinin ortaya çıktığı gözlenmiştir (Mlika vd., 2017: 400). Örgütlerde güven ortamının oluşması ve 
çalışanların örgütlerine güven duyması, iş tatmini açısından önemli bulunmaktadır. Güvensizlik ortamında 
çalışanlardan iyi bir performans göstermeleri beklenmemelidir. Çünkü çalışanların güven duymadıkları 
örgütlere karşı negatif düşüncelerinden dolayı performansları düşük kalması muhtemeldir. Yöneticinin, 
çalışan ile şeffaf bir ilişki kurması, davranışlarının tutarlılık göstermesi ve uygulamalarında bir bütünlük 
göstermesi gerekmektedir. Yöneticiye güven duyulması, çalışanların bu güveni bir örgüte mal etmesi 
konusunda son derece önemlidir (Tokgöz ve Aytemiz, 2013:63). Çalışanların örgütten beklentileri, hedefleri 
ve amaçlarıyla birlikte kendilerine sunulan fırsat ve imkânları değerlendirmelerinde, güven duygusunun 
önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir (Tarynor ve Wade, 1993). Eğer örgüte karşı güvensizlik söz konusu 
ise çalışanların iş tatmininde azalma veya olumsuz anlamda iş tatmin seviyesinin düşmesi ortaya 
çıkabilmektedir.  

Maslow’un ihtiyaç kuramına göre ise iş tatmini çalışanın işyerinde ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. 
Çalışanların kurumlarından beklentilerinin gerçekleşmesi, istek ve ihtiyaçlarına cevap bulabilmeleri, maddi 
ve manevi anlamda örgütlerinden memnun olmaları, iş tatmin seviyelerini yükseltebilmektedir. İhtiyaç 
teorisi, çalışanların ihtiyaçları karşılandığı durumlarda iş tatmininin oluşacağını belirtmektedir (Conrad vd., 
1985). Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel dışlanma alanlarında yapılacak çalışmalarda, kurumların 
araştırmalara açık olması, örgütlerin kendilerini geliştirmeleri açısından da önem arz etmektedir. Sektörler 
arasında ve kültürel anlamda farklı örgüt düzeylerinde yapılacak çalışmalarla, çalışanların verimliliğinin 
arttırılmasına yönelik liderlik tarzları ve insan kaynakları yönetim anlayışlarıyla ilgili araştırmaların 
literatüre daha çok katkısı olacağını savunmaktayız. 

Sonuç ve Öneriler 

Hizmet sektöründe beyaz yakalılar (idari personel) üzerinde yapılan çalışmada, çalışanların kurumlarında 
yaşamakta oldukları psikolojik sözleşme ihlalleri ve örgütsel dışlanmanın etkisi açısından, yöneticiye 
duyulan güvenin ara değişken etkisine bakıldığında, çalışanların iş tatmin seviyelerinde olumlu yönde etki 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada yöneticiye duyulan güvenin çalışanları olumlu yönde etkilediği gerçeği 
hipotezlerle desteklenmektedir. Korelasyon analizi sonucunda da değişkenler arasında anlamlı ve olumlu 
bir ilişki bulunmuştur. Bu durum güven ortamının olmadığı durumlarda çalışanların kendilerini iş tatmini 
açısından iyi hissetmedikleri ve çalışanların güven ortamı olmadan iş tatmini seviyelerinin yükselmediği 
tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, yöneticilerin yaşanabilecek örgütsel dışlanma ve psikolojik sözleşme 
ihlallerinin önüne geçebilmeleri için güven ortamını sağlamaları gerekmektedir. İş tatmin seviyesinin 
çalışanlarda yüksek olduğu örgütlerde örgütsel dışlanmanın olmadığını açıklayabilmekteyiz. Ancak kısıtlı 
bir örneklem kitlesiyle yapılan araştırmada, sektörel anlamda daha geniş araştırma yapılması durumunda 
ve farklı değişkenlerin etkisinin incelenmesi durumunda, literatüre daha farklı sonuçlarla katkıların olacağı 
tahmin edilmektedir. Kurumların sahip oldukları iş gücünden yüksek düzeyde verimlilik elde edebilmeleri, 
örgüt içinde sağlanan çalışma ortamının ve yöneticilerin çalışanlara yaklaşımıyla doğru orantılı olduğu 
görülmektedir.  

Sektörel değişkenler ele alındığında, ilerleyen teknoloji ve insan kaynakları uygulamaları sonucunda, ileride 
yapılacak çalışmalarda elde edilecek sonuçların, çalışanların performanslarını arttırmaya yönelik neler 
yapılması gerektiği konusunda yeni bilgiler edinilmesiyle literatüre olumlu yönde katkı sağlanacaktır. 
Örgütsel davranış ve davranış bilimleri alanlarındaki gelecek çalışmaların daha iyi olabilmesi ve teorik 
açıdan yeni kavramların ortaya çıkartılması açısından farklı değişkenlerin karşılıklı ilişkilerinin incelenmesi 
ve etkilerinin neler olabileceği üzerinde durulması gerekmektedir. Özellikle de, ülkeler ve bölgeler 
arasındaki çalışma koşullarındaki ve kültürel anlamdaki farklılıklardan dolayı yeni kavramların katkısı, 
sosyal bilimler alanındaki yeni çalışmalarında temelini oluşturabilecektir. Çalışma hayatında gün geçtikçe 
ortaya çıkan yeni örgüt yapıları, aynı zamanda yeni sorunları ve yeni liderlik/yönetim tarzlarının, yeni 
çalışmalarla, teorik anlamda yeni kavramların oluşmasına yardımcı olacaktır. Bununda gerçekleşebilmesi 
için üniversite-sektör arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Sektörlerdeki kurumların 
akademik çalışmalara destek olması sayesinde, literatüre katkıda bulunabilecek teorik ve analizler açısından 
yeni kavramların kazanımı mümkün olabilecektir. 
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Araştırma Makalesi 

Amaç – Sosyal ihtiyaçları karşılayan ve yeni sosyal ilişkiler ve işbirlikleri yaratan yeni fikirler sosyal 
inovasyonlardır ve sosyal girişimciler aracılığıyla hayat bulmaktadırlar. Günümüzün sürekli 
değişen ve gelişen toplumsal yapısında devletin yeterli olamadığı alanlarda temel insan ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için yeni iş modelleri yaratan kuruluşlardan olan Sivil Toplum Kuruluşları da (STK) 
bu değişim ve gelişime ayak uydurarak sosyal girişimcilik örnekleri sergilemektedirler. Bu 
çalışmada sosyal iş modeli ve sosyal girişimcilik yazınından yararlanarak alternatif bir iş modeli 
benimseyen Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) incelenmiştir. 

Yöntem – Bu çalışmada, gıda alanındaki küçük üreticileri tüketiciler ile aracılar olmaksızın 
buluşturan alternatif bir iş modeli biçimlendiren ve farklı örgütlenme biçimleri sergileyen Boğaziçi 
Üniversitesi Tüketim Kooperatifi örnek olay yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada ikincil veri 
kaynaklarından (BÜKOOP hakkında çıkan haberler, yapılan mülakatlar, yazılan bilimsel makaleler, 
BÜKOOP web sitesinde yer alan bilgilerden) yararlanılmıştır. 

Bulgular – BÜKOOP’un bu sosyal girişimin nasıl ve ne amaçla başlatıldığı,  hayata geçirirken hangi 
tür çalışmaların yapıldığı, bu çalışmaların nasıl yapıldığı, girişimin örgüt yapısı ve faaliyetleri 
Tracey, Phillips ve Jarvis’in (2011) kurumsal girişimcilerin yeni bir örgüt formu oluşturmaları 
sırasında yapmış oldukları çalışmalara odaklanarak geliştirdikleri modelden yararlanılarak ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Ayrıca Sosyal İş Modeli Kanvas’ından (Kent State University, 2019) ve 
Osterwalder ve Pigneur’un (2010) iş modeli kanvasından yararlanarak BÜKOOP sosyal iş modeli 
elde edilen veriler çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tartışma – Boğaziçi Üniversitesi mensupları tarafından kurulan ve sağlıklı gıdayı uygun fiyatla 
aracısız olarak tüketiciye sunmayı amaçlayan ve bu çalışmaları yerine getiren BÜKOOP’un sosyal 
girişimci bir yapıda olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak bu çalışmada sosyal girişimcilik yoluyla 
yeni bir sosyal iş modelinin oluşturulmasına odaklanılmıştır. 
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Purpose – New ideas that meet social needs and create new social relationships and collaborations 
are social innovations and come to life through social entrepreneurs. In today's constantly changing 
and developing social structure, non-governmental organizations (NGOs), which create new 
business models to meet basic human needs in areas where the state is not sufficient, exhibit 
examples of social entrepreneurship by keeping up with this change and development. Drawing 
from social business model and social entrepreneurship literature, Boğaziçi University Consumption 
Cooperative (BÜKOOP) which uses an alternative business is examined in this study. 

Design/Methodology/Approach – In this study, Boğaziçi University Consumption Cooperative, 
which forms an alternative business model that brings together small producers in the field of food 
without consumers and intermediaries, has been examined by case study method. Secondary data 
sources (news, interviews, scientific articles about BÜKOOP, and information on BÜKOOP website) 
were used in the study. 

Findings – How and for what purpose BÜKOOP launched this social enterprise, what kind of 
activities were carried out while performing, how these works were done, the organizational 
structure and activities of the enterprise were tried to be revealed by using the model developed by 
Tracey, Phillips and Jarvis (2011) by focusing on “work” done during formation a new 
organizational form. In addition, BÜKOOP social business model was explained by using the Social 
Business Model Canvas (Kent State University, 2019) and the business model canvas of Osterwalder 
and Pigneur (2010). 

Discussion – It can be stated that BÜKOOP has aimed to provide healthy food to the consumer at an 
affordable price without intermediaries and perform these activities with a social entrepreneurial 
structure. In conclusion, this study focused on the creation of a new social business model through 
social entrepreneurship. 
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Giriş 

Sosyal girişimcilik araştırmacılar tarafından son yıllarda odaklanılan alanlardan biri olmuştur. Sosyal 
girişimcilik oluşturulan sosyal iş modelleriyle toplumda sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan önemli bir 
girişimcilik alanı haline gelmiştir. “Sosyal girişimcilik” terimi, mevcut pazarların ve kurumların tatmin 
edemediği temel insan ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için modeller yaratmış olan hızla artan 
sayıda kuruluşlara atıfta bulunmaktadır. Sosyal girişimcilik, geleneksel girişimciliğin kaynakları harekete 
geçirme becerikliliğini toplumu değiştirme misyonuyla birleştirmektedir (Seelos ve Mair, 2005:241). Sosyal 
girişimcilerin faaliyetleri, modern toplumun ekonomik, sosyal ve politik alanlarındaki değişimlerin 
güçlendirilmesi zeminine odaklanmıştır. Son yıllarda sosyal girişimciler sosyal, finansal veya ekonomik 
dışlanmanın azaltılmasında, sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasında ve insanların işgücü piyasasına 
yeniden entegre edilmesinde, uzak bölgelerin ve toplulukların canlandırılmasında, çevre koruma 
çözümlerinin üretilmesinde aktif rol oynamaktadır. Sosyal girişimcilerin rolü, iş geliştirme ve yeni sosyal iş 
modelleriyle sosyal ve ekonomik büyüme ve sürdürülebilir çevresel kalkınmayı üretecek araçları 
sağlamaktır (Navasaitiene, Vishniakova Rukuiziene, 2016: 404). 

Sosyal girişimciler, etkin Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve etkili bireyler aracılığıyla devlet ve işletmeler 
tarafından bırakılan boşlukları doldurmaya çalışmaktadırlar. Başlangıçta dayanışma, protesto ve kent 
yaşamında ayakta kalmak için dayanışma misyonlarıyla belirginleşen STK’lar, bugün yaşamın her alanında 
işlev gören bir kimliğe bürünmüşlerdir. Gönüllülük temelinde, bir özel misyon bağlamında kâr amaçsız 
olarak kurulan STK’lar, kamu ve özel sektörün yanı sıra, üçüncü sektör olarak yaşamın her alanında 
gözlenmektedirler. Demokrasi, insan hakları, çevre, göçmen hakları gibi alanlarda görev üstlendikleri gibi, 
ekonomik alanda da değer yaratmaktadırlar. Bu nedenle de üçüncü sektör olarak anılmaktadırlar (Akdemir 
ve Kaya, 2018: 881) ve "açıklık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkin olmak ve tutarlılık” gibi ilkeler 
(Kaya, 2008: 22) çerçevesinde faaliyet göstermektedirler.  

STK’lar ve etkili bireyler aracılığıyla hayata geçirilen sosyal girişimcilik, akademik bir konu olarak ivme 
kazanmaktadır. Geçtiğimiz on yılda, çok sayıda okul, özellikle işletme okulları bu konuda yeni kurslar, 
programlar, merkezler veya araştırma girişimleri başlatmıştır. Bu çalışmalar her ne kadar yoğunlaşsa bile, 
entelektüel sorgulama alanı olarak, sosyal girişimcilik henüz başlangıç aşamasındadır (Dees ve Anderson, 
2006: 39). Dolayısıyla alanın olgunlaşabilmesi için derin, zengin açıklayıcı çalışmalara bu alanda ihtiyaç 
vardır. Bu çalışmada, gıda alanındaki küçük üreticileri tüketiciler ile aracılar olmaksızın buluşturan 
alternatif bir iş modeli biçimlendiren ve farklı örgütlenme biçimleri sergileyen bir STK olan Boğaziçi 
Üniversitesi Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) incelenmiştir. BÜKOOP’un yeni sosyal iş modelini sosyal 
girişimcilik ile hayata geçirirken ne amaçla ve hangi tür çalışmaları yaptıkları, bu çalışmaları nasıl yaptıkları, 
girişimin örgüt yapısı ve faaliyetleri örnek olay yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

1. Teorik Çerçeve 

Bu bölümde sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve iş modelleri kavramlarına yer verilmiştir. 

a. Sosyal Girişimcilik 

Bir inovasyon ve deney alanı olarak görülen sosyal girişimcilik, girişimcilik disiplinine ve aynı zamanda 
daha geniş bir sosyal sektöre yeni bakış açıları kazandırma potansiyeline sahiptir. Sosyal girişimcilik, 
kurumsal sosyal sorumluluk ve kamu kurumları arasındaki arayüzler, sürdürülebilir kalkınmayı 
desteklemek için yeni işbirlikçi değer yaratma biçimlerini keşfetme konusunda büyük bir potansiyel 
sunmaktadır (Seelos ve Mair, 2005:245). Sosyal girişimcilik terimi, en önemli boyutları konusunda bir fikir 
birliğine varılamamasından dolayı tanımsal açıdan sorunlu bir terimdir ve yapılan tanımlar dar tanımlardan 
geniş tanımlara doğru çeşitlenmektedir. Dar anlamda, sosyal girişimciler genelde kâr amaçlı olmayan 
sektörlerde çalışmaktadır ve kaçınılmaz bir şekilde var olan programları adapte etmek yerine yeni 
programlar ve yeni çözümler ile ilgilidirler (Bielefeld, 2009: 71). Terim daha geniş olarak sosyal girişimciyi 
tanımlamaktadır. Buna göre sosyal girişimci, devletlerin, kâr amaçsız kuruluşların ve işletmelerin önemli 
sosyal süreçleri işaret edebilmeleri açısından neyi nasıl yapacakları ile ilgili kalıpları kıran fikirleri 
aracılığıyla sürdürülebilir, büyük ölçekli değişimleri hedefleyen bir birey, grup, ağ, örgüt veya örgütlerin 
ittifakıdır (Light, 2006: 50). Bu tanım temelinde sosyal girişimcilerin birey olmak zorunda olmadıkları, 
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sürdürülebilir ve büyük ölçekli değişimi hedefledikleri, kalıpları kıran fikirler geliştirdikleri, tüm sektörlerde 
var olabildikleri, başarılı olmak için sosyal bir girişime bağlı olmaya ihtiyaç duymadıkları ifade edilebilir. 

Sosyal girişimcilik, etkili bireyler ve kuruluşlar sosyal ihtiyaçların ele alınmasında devlet ve işletmelerin 
bıraktığı boşlukları doldurmak için çalıştığından dolayı gelişme içerisinde olan bir alandır (Bielefeld, 2008: 
69; Dacin, Dacin ve Tracey, 2011: 1203). Tüm dünyada, sosyal açıdan bilinçli bireyler, daha önce işletmeler, 
hükümet ve sivil toplum tarafından göz ardı edilen sosyal sorunları ele almak için yenilikçi iş modelleri 
geliştirmiş ve uygulamıştır (Zahra v.d., 2009: 520). Bu akıma katkıda bulunan faktörler, çevresel ve sağlık 
krizleri ve kalıcı ekonomik eşitsizlik gibi talep tarafındaki faktörler ve küresel refah ve eğitimdeki artış gibi 
arz tarafındaki faktörlerdir (Nicholls ve Cho, 2006: 99). Buna paralel olarak, yönetim ve kâr amacı gütmeyen 
örgütlerle ilgili yazın, sürdürülebilirlik, yoksulluk ve sosyal eşitlik gibi sosyal kaygılar tarafından motive 
edilen girişimcilik faaliyetlerine giderek daha fazla odaklanmaktadır (Dacin, Dacin ve Tracey, 2011: 1204; 
Murphy ve Coombes 2009: 333). Her ne kadar bu yeni ortaya çıkan çalışma, sosyal girişimciliğin ve sosyal 
girişimcilerin değişen kavramsallaştırmaları tarafından bölünse de (bkz. Bielefeld, 2008), çoğu tanımda ortak 
bir faktör, sosyal sorunlara çözüm sağlayarak toplumsal değer yaratmanın birincil misyon oluşudur (Dacin, 
Dacin ve Tracey, 2011: 1204).  

Bu noktada bazı yazarlar sosyal girişimcilik misyonunun ekonomik sonuçları dikkate almadığını, bazı 
yazarlar da ekonomik çıktıların sosyal girişimciliğin misyonunun bir parçası olduğunu öne sürmektedirler 
(Mair ve Marti, 2006: 36; Zahra vd., 2009), ancak yine de ekonomik misyonu birincil misyon olarak dikkate 
almamaktadırlar (Dacin, Dacin ve Tracey, 2011: 1205). Geleneksel girişimcilerin aksine, sosyal girişimciler ne 
önemli mali kâr elde etmeye organize olmakta ne de bunu beklemektedirler; bunun yerine, toplumsal 
sorunlara yenilikçi çözümler geliştirerek toplumsal fayda biçiminde değer yaratmayı amaçlamaktadırlar 
(Martin ve Osberg, 2007: 34). Bu misyon yeni girişimler yaratılarak veya mevcut örgütlerde yeniliklerle ele 
alınabilir (Heinze, Banaszak-Holl, ve Babiak, 2016: 316). Sosyal girişimcilik yeni girişimler yaratarak veya 
mevcut organizasyonları yenilikçi bir şekilde yöneterek sosyal zenginlikleri arttırmak konusunda fırsatları 
keşfetmek, tanımlamak ve kullanmak için yapılan faaliyetleri ve süreçleri kapsamaktadır. Zahra v.d (2009: 
519), sosyal girişimcilerin, topluluklarına ve toplumlarına çeşitli düzeylerde önemli katkılar yaparak 
karmaşık ve kalıcı sosyal sorunlara yaratıcı çözümler sunmak için iş modelleri benimsediklerini ifade 
etmektedir. Dolayısıyla benimsenen bu iş modelleri ile sosyal girişimciler amaçlarını gerçekleştirebilecekleri 
faaliyet ve süreçleri tasarlamaktadırlar.  

Heinze, Banaszak-Holl, ve Babiak (2016: 316), sosyal girişimcilik üzerine yapılan araştırmaların bireysel 
girişimciliğe ve tek başına “kahraman” aktörlere odaklandığını ifade etmektedirler. Bu çalışmaların 
toplumun yeniden canlandırılmasına yönelik vakıflar kuran başarılı bireysel girişimcilerin profillerini, 
sosyal girişimcilerin insan sermayesi becerilerini ve sosyal girişimcilerin bireysel özelliklerini tanımladığını 
vurgulamaktadırlar. Sosyal girişimciliğin grupları, ağları ve farklı sektörlerden kuruluşların ittifaklarını 
içerecek şekilde tanımları yapıldığına da dikkat çeken yazarlar, araştırmaların ABD'de oldukça başarılı olan 
ilk kâr amacı gütmeyen ilaç firması OneWorld Health Enstitüsü ve Bangladeş’te önde gelen mikro kredi 
bankası Grameen Bank gibi tek vakaların araştırılmasına odaklandığının altını çizmektedirler. Bu noktada 
Seelos ve Mair’in (2005: 241)  “sosyal girişimcilik” terimi, mevcut pazarların ve kurumların tatmin 
edemediği temel insan ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için modeller yaratmış olan hızla artan 
sayıda kuruluşlara atıfta bulunmaktadır ve bu tanımlama Heinze, Banaszak-Holl, ve Babiak’ın (2016: 316) 
sosyal girişimci olarak kuruluşları çalışmalarına temel oluşturmaktadır. 

Sosyal girişimcilik, geleneksel girişimciliğin kaynakları harekete geçirme becerikliliğini toplumu değiştirme 
misyonuyla birleştirmektedir. Yeni kaynak türlerini kullanmak ve bunları yeni yollarla birleştirmek için, 
sosyal girişimcilik, ilham veren değer yaratma modellerinin keşfedilmesi için zengin bir alanı 
oluşturmaktadır (Seelos ve Mair, 2005:242). Ayrıca sosyal girişimcilik, sorunları çözmek için yerel 
kapasiteleri inşa etmek ve kenara itilerek önemsizleştirilmiş grupların mevcut varlıklarını onların hayatlarını 
iyileştirmek için harekete geçirmek olarak da tanımlanmaktadır (Alvord, v.d., 2003: 144). Dolayısıyla başarılı 
sosyal girişimciler ekonomik, politik ve kültürel dönüşümünde kaldıraç kuvvetine sahip olabilmektedirler 
(Van Slyke ve Newman, 2006: 349).  

Özelleştirme ve pazarlamaya yönelik küresel hareket, kâr amacı gütmeyen organizasyonları ve STK'ları da 
derinden etkileyerek sosyal hizmet sunumunda bırakılan boşlukları ele almaya zorlamıştır. Bu faaliyetler 
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için geleneksel kaynaklardan sağlanan finansman azalmasına rağmen, bu programları sağlama maliyetleri 
artmıştır. Sonuç olarak, giderek daha fazla sayıda kâr amacı gütmeyen kuruluş genişleyen karmaşık sosyal 
ihtiyaçlara katılmış, ancak daha az fon kullanmışlardır. Bu da bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 
girişimcilik stratejileri ve yeni iş modelleri uygulamaları açısından yollar açmıştır. Bu yollar, sosyal 
misyonlarını devam ettiren programları finanse etmek ve işletmek için ortak ilişkiler kurmayı da 
içermektedir. Bu kurumsal değişiklikler ayrıca farklı türlerde sosyal girişimlere yol açmıştır (Zahra v.d., 2009: 
520). Bu farklı türdeki sosyal girişimlerin rollerine yönelik olarak Montgomery, Dacin ve Dacin (2012: 375), 
kolektif sosyal girişimciliğe odaklanmışlardır. Kolektif sosyal girişimcilik, bireylerin önde gelen sosyal 
değişimlerdeki rolüne olan odağın ötesine giderek çoklu aktörlerin sosyal sorunları ele almak, yeni 
kurumlar oluşturmak ve eski kurumsal düzenlemeleri ortadan kaldırmak için ortaklaşa oynadıkları rolü 
ifade etmektedir. Kolektif sosyal girişimciler, sosyal iyilik için hareketler, ittifaklar ve pazarlar kurmak da 
dahil olmak üzere sosyal inovasyonlar yaparak ve sosyal iş modelleri geliştirerek çeşitli işbirlikçi faaliyetler 
yerine getirmektedirler.  

b. Sosyal İnovasyon ve Sosyal İş Modeli 

Girişimcilik, özellikle sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon üzerine bir başka bakış açısı sunmaktadır. Daha 
spesifik olarak, bu açıdan sosyal inovasyon konusu, sosyal girişimciliğin sosyal inovasyon okulu tarafından 
ele alınmaktadır (Dees ve Anderson, 2006). Sosyal inovasyon okulu, girişimcileri yenilikçi olarak 
yorumlayan Joseph Schumpeter’in girişimcilik teorisine yoğun bir şekilde dayandığından, sosyal 
girişimciliği ve sosyal inovasyonu yakından ilişkili kavramlar olarak görmektedir. Bununla birlikte, bu yazın 
akımındaki sosyal inovasyon tanımlarına az rastlanmakta ve sosyal inovasyon sadece dolaylı olarak sosyal 
girişimcilerin yaptığı bir şey olarak ifade edilmektedir. Bu yazında sosyal inovasyon anlayışı, bir sosyal 
inovasyonun getirdiği olumlu sosyal değişimi vurgulamaktadır. Dolayısıyla, bu açıdan sosyal inovasyon, 
sosyal değişimin belirli bir ortamda gerçekleşmesine neden olan tüm karmaşık süreçle ilgilidir (Choi ve 
Majumdar, 2015: 12-13). Dees ve Anderson (2006: 44) sosyal girişimcilerin toplumsal değer üretme 
kalıplarını değiştirdiğini, kaynakları toplum için daha yüksek verime sahip alanlara kaydırdığını 
belirtmektedirler. Ayrıca, Martin ve Osberg (2007: 33), girişimciyi mevcut olanı çarpıcı bir şekilde kıran yeni 
bir çözüm geliştiren biri olarak tanımlayarak sosyal değişimin önemini vurgulamaktadır. 

Taş ve Şemşek’e göre (2017: 484) sosyal girişimcilerin temel amacı sosyal değer ortaya çıkarmak ve sosyal iş 
modelleri, kâr odaklı iş, girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk, hayırseverlik ve STK liderliği 
oluşturmaktır. Burada amaç sadece tek kullanımlık bir proje üretmek değil, aynı zamanda kararlı bir şekilde 
ileriye yönelik planlar yapmayı içermektedir ve eldeki kaynaklar sürekli büyüme ve gelişme için 
kullanılmaktadır. Sosyal girişimciler planladıkları alanda özel sektör ve kamu sektörü tarafından henüz 
doldurulmamış bir boşluğu aramakta olup, toplumun ihtiyaçlarını gözeten sosyal bir misyon sahibi kişi, 
grup ya da örgütlerdir. Schumpeter tarafından reformcu ve devrimci olarak betimlenen sosyal girişimcilerin 
yaptıkları iş yerel bile olsa küresel boyutta etki yapmaktadır. Sosyal girişimcileri diğer girişimcilerden ayıran 
en önemli unsur sosyal bir değer yaratmaktır. Sosyal bir değer yaratmaya çalışırken insanların problemlerini 
fark eden sosyal girişimciler kendileri için de bir fırsat yaratmış olmaktadırlar ve böylelikle yeni buluşlar 
ortaya koymaktadırlar.  

Sosyal inovasyon ile ilgili bir başka tanım ise, sosyal inovasyonların sosyal değişim üreten yeni 
kombinasyonlar olmasıdır. Bu kombinasyon her biri kendisi inovasyon olan bir çok öğeden oluşmaktadır. 
Bu öğeler, işleri yapma yolları anlayışı, bu girişimin finanse edilmesi, yasal biçimleri, kuruluşu, üretim için 
kaynak edinme, üretimin yöntemi ve bunu bir işi yapmanın kabul görmüş yoluna dönüştürerek 
meşrulaştırmaktan oluşmaktadır (Swedberg, 2009: 102). Sosyal inovasyonlar yaratıcı yıkıma yol açmakta ve 
toplumun evrimine katkıda bulunmakta ve bu nedenle makro düzeyde değişime bir bağlantı sağlamaktadır 
(Choi ve Majumdar, 2015: 13). 

Caulier-Grice vd. (2012: 18-21) sosyal inovasyonu aynı anda mevcut çözümlerden daha etkili bir şekilde bir 
sosyal ihtiyacı karşılayan ve yeni veya geliştirilmiş yeteneklere ve ilişkilere yol açan ve varlık ve kaynakların 
daha iyi kullanılmasını sağlayan ürünler, hizmetler, modeller, pazarlar, süreçler gibi yeni çözümler olarak 
tanımlamışlardır. Sosyal inovasyonlar hem toplum için iyidir hem de toplumun harekete geçme kapasitesini 
arttırmaktadır. Bu tanımın ilk öğesi yeniliktir. Bu öğeye göre sosyal inovasyon alan, sektör, kullanıcı, bölge 
ve pazar için yenidir veya yeni şekillerde uygulanmaktadır. İkinci öğe ise sadece yeni fikrin var olmadığı 
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aynı zamanda bu fikrin fiilen uygulandığı ve bu nedenle, sosyal inovasyonun sosyal icatlardan ayırt 
edilmesi gerektiğidir. Üçüncü öğe, etkinliktir ve sosyal inovasyonun diğer alternatif çözümlerden daha etkili 
olduğu anlamına gelir. Dördüncü öğe sosyal inovasyonun açıkça bir sosyal ihtiyacı karşılamak üzere 
tasarlanmasıdır. Bu tanımın beşinci ve son öğesi ise sosyal inovasyonların toplumun harekete geçme 
kapasitesini arttırmasıdır ve bu, yeni roller, ilişkiler, varlıklar ve yetenekler yaratarak ya da varlıkları ve 
kaynakları daha iyi kullanarak faydalanıcıları güçlendirdikleri anlamına gelmektedir. Bu tanım temelinde 
sosyal inovasyonun sosyal ihtiyacı karşılama amaçlı olarak yenilik yapmayı ve bu yeniliğin uygulama alanı 
bularak etkin olmayı içermekte olduğu ve sonuçta da toplumun harekete geçme kapasitesini arttırmakta 
olduğu söylenebilir. 

Sosyal inovasyon çok geniş bir faaliyet yelpazesini tanımlamak için kullanılmaktadır. Sosyal inovasyon yeni 
ürün, hizmet ve programların geliştirilmesi; sosyal girişimcilik ve sosyal girişimlerin etkinliği; sosyal 
ilişkilerin ve güç yapılarının yeniden yapılandırılması; işyerinde yenilik; yerel ekonomik kalkınma için yeni 
modeller; toplumsal dönüşüm ve sistem değişimi; kâr amacı gütmeyen yönetim; ve işletme öncülüğünde 
sürdürülebilir kalkınmayı içermektedir. Sosyal inovasyonun tek, yaygın olarak kabul edilmiş bir tanımı 
olmaması sosyal inovasyonun ağırlıklı olarak akademik bir şekilde yansıtmak yerine, anlamların ve 
tanımların insanların bir şeyler yaparken yeni yollarla yapmasıyla ortaya çıktığı pratik bir alan olduğu 
gerçeğini yansıtmaktadır (Tepsie, 2014: 10).  

Caulier-Grice vd. (2012: 18) sosyal inovasyonun yeni bir ürün, yeni hizmet, yeni süreç, yeni pazar, yeni 
platform, yeni organizasyon şekli veya yeni bir iş modeli olması temelinde bir sosyal inovasyonlar tipolojisi 
geliştirmişlerdir. Howaldt ve Schwarz (2010: 21) sosyal inovasyonu, mevcut uygulamalar temelinde 
mümkün olandan daha iyi bir şekilde sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verme veya bunları tatmin etme 
amacıyla aktör grupları veya sadece belirli aktörler tarafından ele alınan belirli eylem alanlarındaki veya 
sosyal bağlamlardaki sosyal uygulamaların yeni bir birleşimi ya da düzenlemesi olarak tanımlamışlardır. 
Bunlara yeni hizmetler, yeni iş modelleri, web-tabanlı sosyal ağ örnek verilebilir. Benzer şekilde Choi ve 
Majumdar’a göre (2015: 28) sosyal inovasyon üç boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutu biçimselleştirme, 
ikinci boyutu değişim süreçleri, üçüncü boyutu ise sosyal sonuçlar elde etmektedir. Biçimselleştirme, yeni 
hizmet, yeni ürün, yeni teknoloji, yeni yasa, bir sosyal hareket, yeni bir iş modeli veya bunların 
kombinasyonu gibi sosyal inovasyonun değişik biçimlerini işaret etmektedir (çevre dostu ürünler, hizmetler, 
teknolojiler, uluslararası çalışma standartları, sosyal girişim fonlaması, kadınların güçlendirilmesi 
çalışmaları, işsiz veya düşük gelirli gruplara finansal destek gibi). Değişim süreçleri, sosyal uygulamaların, 
güç ilişkilerinin, sosyal yapıların ve sosyal ilişkilerin değiştirilmesini ifade etmektedir. Sosyal sonuçlar ise 
insan refahını ve çevresel refahını işaret etmektedir. Dolayısıyla sosyal girişimcilik insan ve çevresel refahı 
attırmak için sosyal değişikliklerin gerçekleştirileceği bir iş modeli oluşturmak olarak ifade edilebilir. 

Burada bir iş modelinin, finansal olmaktan daha ziyade kavramsal bir iş modeli olduğunun altı çizilmelidir. 
Bir iş modeli bir işletmenin müşterilere nasıl değer yarattığını ve sunduğunu gösteren mantığı 
tanımlamaktadır (Teece, 2010: 173). İş modeli ayrıca bir işletmenin müşterilerine değer önerisini, gelirini ve 
değer ağını kombine etmektedir (Zott v.d., 2011). Bir iş modeli bir örgütün nasıl değer yarattığı, bu değeri 
nasıl ilettiği ve elinde tuttuğu mantığını tanımlamaktadır (Osterwalder ve Pigneur, 2010:14). Sosyal iş 
modeli ise klasik iş modellerinden farklıdır ve sosyal bir değerin ölçülebilir bir şekilde nasıl yaratılacağını 
gösteren bir yol haritasıdır (The Social Business Model, 2015: 10). Sosyal iş modelleri ve sosyal girişimler 
toplumda sürdürülebilir gelişimi ve kalkınmayı sağlayan ve giderek gelişen alanlardır (Taş ve Şemşek, 2017: 
495).  

2. Yöntem 

Bu çalışmada sosyal bir inovasyon olarak sosyal iş modellerini hayata geçiren bir sosyal girişimci olan 
Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) incelenmiştir. Öncelikle çalışmanın yöntemi sunulmuş, 
ardından BÜKOOP’un ortaya çıkış bağlamı aktarılarak çalışmanın bulguları olan BÜKOOP’un sosyal 
girişimcilik çerçevesinde tüketici kooperatifi modelini oluşturma çalışmaları ve BÜKOOP sosyal iş modeline 
yer verilmiştir. 

Bir sosyal olguyu derinlemesine anlayabilmek için örnek olaydan yararlanmak literatürde tercih edilen bir 
yaklaşımdır (Yin, 2009). Nitel veri bu noktada çalışmanın gerçekleştirilmesi için en uygun olan veri türüdür 
zira karmaşık sosyal süreçlerin anlaşılmasında anlamlı ve yeni bakış açıları sağlayabilmektedir (Eisenhardt 
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ve Graebner, 2007). Bu nedenle bu çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmış olup, ikincil veri 
kaynaklarından (Kaynakça’da yer verilmiştir) yararlanılmıştır. BÜKOOP hakkında çıkan haberler, yapılan 
mülakatlar, yazılan bilimsel makaleler, BÜKOOP web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılarak bu sosyal 
girişimin nasıl ve ne amaçla başlatıldığı,  hayata geçirirken hangi tür çalışmaların yapıldığı, bu çalışmaların 
nasıl yapıldığı, girişimin örgüt yapısı ve faaliyetleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken Tracey, 
Phillips ve Jarvis’in (2011) kurumsal girişimcilerin yeni bir örgüt formu oluşturmaları sırasında yapmış 
oldukları çalışmalara odaklanarak geliştirdikleri modelden yararlanılmıştır. Ayrıca Sosyal İş Modeli 
Kanvas’ından (Kent State University, 2019) ve Osterwalder ve Pigneur’un (2010) iş modeli kanvasından 
yararlanarak BÜKOOP sosyal iş modeli elde edilen veriler çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

BÜKOOP’un bu araştırma için seçilmesinin nedeni tüketici kooperatifi iş modelini ilk kez uygulayan ve gıda 
alışverişi alanında aracı olmaksızın küçük üreticileri ve tüketicileri buluşturarak eşsiz bir alternatif sosyal iş 
modeli biçimlendiren ve farklı örgütlenme biçimleri sergileyen bir kooperatif olmasıdır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) örnek olay incelemesinin bulgularına yer 
verilmiştir. 

a. Tüketici Kooperatifleri ve BÜKOOP’un Ortaya Çıkışı 

Dünyada çiftçilik yapanların çoğu kendi aile bireyleriyle çalışmakta ve küçük aile çiftçileri olarak 
anılmaktadırlar. Türkiye’deki çiftçilerin %85’i küçük aile çiftçileridir. Geri kalanı ise tarımsal işletme 
sahiplerinden oluşmaktadır. Köylerde yaşayan küçük aile çiftçileri küçük ölçekte üretim yapmaktadırlar. 
Kooperatifler küçük ölçekte üretim yapan köylüler için bir temel savunma mekanizmasıdır (Aysu, 2014). 
Kooperatifler 1163 sayılı yasa hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının 
belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal 
katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır (1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu, m.1). Aysu (2014), küçük ölçekli üretim yapan köylülerin bir araya gelerek kendilerini ve 
üretimlerini büyük toprak sahiplerinin yanı sıra tüccar ve sanayiciye karşı güçlerini birleştirerek, 
kooperatifleri kurarak koruyabileceklerini ifade etmektedir. 

Kâr amacı taşımayan kooperatifler, vakıflar, dernekler, sendikalar ve meslek kuruluşları genel olarak Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK’lar) adı altında toplanmaktadır. Sivil toplum ya da devlet-dışı örgütler, belirli bir 
takım amaçları gerçekleştirmek isteyen insanları birleştiren, kamunun gerçekleştirmediği ve ihtiyaç duyulan 
çalışmaları yapan, kendi üyelerine hizmet eden, devletten bağımsız ancak işbirliği içindeki kâr amacı 
taşımayan kurumlardır. Temelde aynı amaç doğrultusunda ve aynı fikre sahip kişilerin birleşmesi ve 
amaçlarını gerçekleştirmesi felsefesindedir (Saruhan, 2017:2). Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) terimi 
çoğunlukla, tamamı veya büyük bir kısmı hükümetten bağımsız olarak hareket eden ve temel amacı ticari 
çıkarlardan ziyade, insancıl ve işbirliğine yönelik faaliyette bulunmak olan kuruluşları ifade etmek için 
kullanılmaktadır (Atayeter, Özilhan ve Aslan, 2004: 28). Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK’lar) bir diğer 
tanımı ise gönüllülük boyutunun altını çizmekte ve STK’ların toplumda insani yaşamı ilgilendiren tüm 
alanları ve kültürel, siyasi ve iktisadi konuları kapsayan bazı norm ve kuralların yerleşmesini sağlamak 
amacıyla gönüllülük temelinde oluştuğunu ifade etmektedir (Çetin, 2005:1).  

Genel anlamda Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), “eşitliği yaygınlaştırmak, toplumsal sorunları belirlemek, 
kaynak temin etmek, insanlığın onurunu yükseltmek, kamu eğitimi, hayırseverlik ve sosyal hizmetler 
sağlamak, örgütlenmeyi teşvik etmek ve demokratik ilke ve kurumların güçlendirilmesini sağlamak” gibi 
konularda çalışmaktadırlar (Güloğlu ve Es, 2006:150). Ancak Aysu’ya göre (2014) kooperatifler zaman 
içerisinde tarımsal kooperatiflerdeki yasal değişikliklerle (tarım reformu vb.) birlikte varsayılan görevlerini 
yerine getirememeye başlamışlardır. Üretimden pazarlamaya şirketlerin daha fazla egemen olacağı bir 
ortamın oluşmasına neden olan bu değişimler küçük üreticileri zor durumda bırakmıştır ve bu sorunlar 
farklı tüketici kooperatifi modellerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü bu modeller şirketlere karşı 
alternatif olan modellerdir ve böylelikle çeşitli güçleri bir araya getirerek topluluk olarak önemli işlevler 
üstlenebilmektedirler. Kooperatifler, yerel kültürün yerleştirilip yaşamın yerelleşmesinde önemli bir paya 
sahiplerdir. Kooperatifler kredi verip, mal satabilirler, tüm üyeler faaliyetlerden eşit derecede sorumludur 
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ve herkesin eşit oyu vardır. Kararlar ortak alınarak kolektif bir liderlik gerçekleştirilmelidir (Aysu, 2014). 
Benzer şekilde de Rooij, Özgüzel ve Bilgin (2017: 814) tarımsal üretimin gerek ekonomik ve sosyal açıdan, 
gerekse teknoloji kullanımı ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından performansın sağlanmasındaki en önemli 
etkenlerden birisinin üreticilerin örgütlü olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu konuda, kooperatif 
örgütlenme en basit ve en uygun ve en yararlı bir örgütlenme modeli olmaktadır. Böylece, kooperatifleşen 
tarım üreticileri gerek tarımsal girdilerin elde edilmesi açısından, gerekse üretim ve ürün pazarlaması 
açısından önemli imkânlara kavuşmaktadırlar. Tarımsal üretim alanında giderek önemini artıran “Organik 
Tarım” sektöründe kooperatifçiliğin yeri ve önemi büyüktür.  

Aysu’ya göre (2014) ucuz kimyasallar kullanılmasının önüne geçmek ve endüstriyel gıda katkılar 
kullanılmasının karşısında direnç göstermek kooperatiflerin sorumluluğudur ve hem üretici 
kooperatiflerinin hem de tüketici kooperatiflerinin bu noktada buluşturulması ve aracısız bir biçimde 
ürünlerin ulaştırılması önem arz etmektedir. Organik tarım temaslı ve temassız olmak üzere iki şekilde 
yapılmaktadır. Temaslı yöntem üreticiden tüketiciye aracısız olarak ürünlerin ulaştırılmasıdır. Temassız 
sistem ise sertifikalı organik tarım yapan büyük gıda üreticilerinin aracılar aracılığıyla ürünlerin tüketiciye 
ulaştırılması anlamına gelmektedir. Sertifika şirketleri burada üretici ve şirket arasında yerini almakta, 
üreticiler bu şirketlerin belirttiği organik gübre, ilaç ve tohumları almakta, ürünleri de pazara gıda şirketleri 
sunmaktadır. Dolayısıyla organik ürünler tüketiciye yüksek fiyatlarla sunulmaktadır. Katılımcı garantili 
(temaslı) sistemlerde ise şirketler temin ve pazarlamada devre dışı bırakılmakta, hiyerarşik olmamakta, 
katılımcı ve kolektif bir hareketin aracı olmaktadır. Bu sistemde üretim yapan çiftçiler, üretim sürecinde 
sentetik gübre, kimyasal böcek ilaçları, hibrit ve GDO’lu tohumları kullanmamaktadır.  

Bu sistemde ekolojinin korunması amaçlı ekolojik bir tarım yaklaşım zorunlu olduğundan çiftçiler sağlıklı 
ürün üretmekte ve ürünlerin kullanıcıları bu sağlıklı ürünlerle beslenmektedir. Ekolojik ürün talep eden 
kullanıcılara güvenebilecekleri ürünleri sunmak bu sistemin organik sertifikasyon sistemleriyle yegâne ortak 
noktasıdır, zira katılımcı garantili sistemler güvenilir bir sertifikasyon sistemi olmanın çok daha ötesine 
geçmekte olup başka bir ekolojik bir yaşamın hasıl olmasında bir araç görevi görmektedir. Katılımcı Garanti 
Sistemleri inisiyatifleri günümüzde binlerce küçük organik çiftçiye ve kullanıcıya hizmet vermekte olup 
sayıları her geçen sene artmaktadır. Küçük ölçekli üretim yapan köylüler ise geçimlerini emekleri 
karşılığında ücret olarak değil ürettiklerini satarak sağlamaktadırlar. Bu ise özgürlük ve bağımsızlığı 
beraberinde getirmektedir. Katılımcı garanti sistemlerinde prensipler katılımcılar tarafından kolektif olarak 
belirlenmektedir. Bu sistemler çoğulcudur ve hiyerarşik bir yapıya izin vermemektedir. Çiftçiler ve yarı 
üreticiler sisteme doğrudan katılmakta, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Çiftçi ve kullanıcılar 
süreçleri birlikte belirlemektedir, ilişkiler şeffaftır, katılımcılar tarla ziyaretleri yapabilmekte, hakemliklerde 
yer alabilmektedirler. BÜKOOP böyle bir sistem temelinde kurulmuş bir tüketici kooperatifidir (Aysu, 2014). 

b. Sosyal Girişimcilik ve BÜKOOP Modeli 

Boğaziçi Mensupları Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP), “Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te küçük 
üreticiden tüketiciye aracısız olarak, sağlıklı, adil gıdayı, uygun fiyatla ulaştırmayı hedefleyen bir tüketim 
kooperatifi” olarak 2009 yılında kurulmuştur. Kâr amacı gütmemekte ve sadece gönüllü emeğiyle organize 
olmaktadır. Baraka adı verilen satış alanında hafta içi her gün 13:00-13:30 ve 17:00-17:30 arasında gönüllü 
nöbetçilerle faaliyet gösterilmektedir. Her ayın ilk cumartesi günü ise Uzun Cumartesi etkinliğinde 
BÜKOOP Baraka 11:30-14:30 arası faaliyet göstermektedir. BÜKOOP Baraka ürün satışının ve depolamasının 
yapıldığı bir alandır. Burada aynı zamanda tüketiciler ile üreticiler arasında bilginin ilk elden 
paylaşılmaktadır. Tüketicilerin ürünler ve üretim süreçleriyle ilgili sordukları soruların tüm katılımcılarla 
kolektif bir şekilde cevaplarının arandığı kamusal bir yerdir. Bu bilgi paylaşımı sırasında amaçlanan 
mahallelerde ve iş yerlerinde BÜKOOP’a benzer olan tüketim kooperatifi modellerinin oluşturulmasına 
yönelik kişilerde ilgi uyandırmaktır. Yeni tüketim kooperatiflerinin kurulması ise tüketicilerin ve küçük 
üreticilerin tarım ve hayvancılık alanında deneyimlediği sorunlara çözümler sağlayabilecektir. Ayrıca 
organik sertifikalı ürünleri genelde yüksek gelir grupları satın aldıkları için, sağlıklı ve kimyasal madde 
ihtiva etmeyen gıdaya düşük gelir gruplarının da ulaşabilmesini sağlamak bir diğer amaçtır. Ek olarak 
tarlaları ziyaret edilmesi, küçük üreticilerle toplantılar ve söyleşiler yapılması ve üretici-tüketici arasındaki 
ilişkilerin uzun dönemli ve güvene dayalı olmasını sağlamak için de çalışmaktadırlar (BÜKOOP, 2014). 
BÜKOOP, Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının kurduğu bir tüketim kooperatifidir. Üniversitedeki 
paydaşlar 2009 yılında bir araya gelmişler ve yukarıda bahsedilen çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 



Ç. Kaya 11/3 (2019) 1433-1449 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1440 

daha demokratik, şeffaf ve organize işleyecek bir model olarak tüketim kooperatifi modelini seçmişlerdir. 
BÜKOOP ortak sayısı 200 olup, kooperatife üye olmayan BÜKOOP tüketicileri ile toplulukta toplamda 400-
500 kişi bulunabilmektedir. Topluluğun iletişimde olduğu üretici sayısı ise 20 civarındadır  (BÜKOOP, 2016).  

En önemli ölçüt STK’ların esasları olan katılımcılık, şeffaflık, gönüllülük esası, demokratik yönetim 
çerçevesinde işlerin yürütülmesidir. Demokratik yönetim çerçevesinde örneğin gönüllülerin alınacak 
kararlarda birbirlerini ikna etmeleri gerekmektedir. Ayrıca BÜKOOP toplantıları herkese açık olarak 
yapılmaktadır. BÜKOOP’ta gönüllüler ve üretici / tüketici açısından cinsiyet ağırlıklarının eşit olmasına, 
belirli işlerin gönüllüler arasında sadece kadınlar ya da sadece erkekler tarafından yapılmamasına dikkat 
edilmektedir. Kadın üreticilerin tüm üreticiler arasında önemli bir varlığı ve yeri vardır. Her yıl yaklaşık 
olarak 20-25 gönüllü, nöbet zamanlarında BÜKOOP’ta ürünlerin sorumluluğu, temizlik işleri (BÜKOOP 
tarafından temizlik şenliği olarak ifade edilmektedir), paketleme çalışmaları, ürün satışı ve muhasebe hesabı 
tutma gibi çeşitli faaliyetlerde rol almaktadırlar. Mali müşavir hariç ücretli çalışan olmayıp, haftada en az 3-4 
saatlerini BÜKOOP’a ayıran gönüllüler tarafından bütün işler organize edilmektedir. Bahsedilen bütün bu 
faaliyetler ve üstlenilen görevler içinde bulunulan sene için paylaşılmaktadır. Gönüllüler tüm operasyonel 
ve stratejik kararları topluluğun e-posta grubunda yazışarak ya da haftalık toplantılarda oybirliği ile 
almaktadır. Birbirlerini ikna etmek ve hiç kimsenin alınan karar konusunda endişesi kalmayana kadar 
tartışmak büyük önem arz etmektedir. Bu tarz hiyerarşik olmayan demokratik bir yapının şüphesiz zaman 
zaman çok hızlı karar veremediği de olmakta, ancak bu durum üreticilere ve BÜKOOP mensuplarına 
anlatılmaya çalışılmaktadır (BÜKOOP, 2016). 

i. BÜKOOP’un Sosyal Girişimcilik Çerçevesinde Tüketici Kooperatifi Modelini Oluşturma Çalışmaları 

Tracey, Phillips ve Jarvis (2011) bir sosyal girişimde kurumsal girişimcilerin yeni bir örgüt formu 
oluşturmaları sırasında yapmış oldukları çalışmalara odaklanarak bir model geliştirmişlerdir. Bu modelde 
girişimcilerin yaptıkları işleri üç teorik boyutta toplamışlar ve bu boyutların alt boyutlarını sunmuşlardır. Bu 
üç teorik boyut ve alt boyutları şu şekilde ifade edilmektedir (s. 64): 

1. Mikrokurumsal iş: Fırsatları tanımlama  
a. Problemin çerçevesini sunma  

i. Mevcut kurumların sorunların kök nedenini ele almaması  
ii. Sosyal problemin başka bir sosyal probleme bağlı olması (işsizliğe bağlı evsizlik gibi)  

b. Olgulara ters düşen düşünme biçimi  
i. Bir girişimin sosyal bir probleme sahip insanları dışlaması yerine onların topluma 

katkıda bulunmalarını sağlamaya çalışmak  
ii. Sosyal problemin bağlı olduğu başka bir sosyal problemin çözülmesinin o 

problemin çözümüne de katkıda bulunacağını düşünmeleri (evsizlerin istihdam 
edilmeleriyle birlikte bunun kendi yaşamlarını iyileştirmeleri için bir motivasyon 
kaynağı olabileceği gibi)  

2. Mezokurumsal iş: Yeni örgütsel formu tasarlama  
a. Örgütsel şablonu inşa etme  

i. Sadece sosyal bir getiri mi yoksa aynı zamanda finansal getirinin de hedeflenip 
hedeflenmediği  

ii. Girişime bağlı olan kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için dengeli ve istikrarlı 
bir gelire ihtiyaç duyması  

b. Örgütsel şablonu kuramsallaştırma  
i. Elde edilen fazla kazancın nasıl tekrar sosyal çalışmalara dönüştürüleceği ile ilgili 

bir sistem kurma  
ii. İhtiyacı olanlara yardım yapmaktan ziyade iş vererek onların yaşamlarını devam 

ettirmelerine destek olmak  
3. Makrokurumsal iş: Yeni örgütsel formu meşrulaştırma  

a. Makro düzeyde bir söylem ile bağlama  
i. Girişimi sosyal girişim hareketinin bir parçası haline getirme çalışmaları  

ii. Girişimin kamu yararı için iş yapmanın yeni bir yolunu temsil etmesi  
b. Son derece meşru aktörlerle uyum sağlamak  

i. Kamu destek beyanları  



Ç. Kaya 11/3 (2019) 1433-1449 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1441 

ii. Sosyal girişimlerle ilgili hükümet politikalarının şekillenmesini sağlamaya yardımcı 
olmak 
 

Tracey, Phillips ve Jarvis’in (2011:64-65) bu modelini temel alarak, elde edilen verilerin analizi ile 
BÜKOOP’un yeni bir iş modeli olan tüketim kooperatifini oluştururken ne tür sosyal girişimcilik çalışmaları 
yaptıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre; 

1. Mikrokurumsal iş: Fırsatları tanımlama  

a. Problemin çerçevesini sunma  

i. Mevcut kurumların sorunların kök nedenini ele almaması: Tarımda ucuz 
kimyasallar kullanımının önüne geçmek, endüstriyel gıda katkıları kullanılmasının 
karşısında direnç göstermek, sertifikalı organik tarım yapan büyük gıda 
üreticilerinin yüksek fiyatla ürün sunmaları,  ve küçük üreticileri koruma gerekliliği, 
var olan kooperatiflerce ele alınmayıp tüketicilerin yaşadıkları sorunlara çözüm 
bulma konusunda yetersiz kalmaları ve büyük şirketlere karşı alternatif 
üretememesi yeni bir modelin düşünülmesinin önünü açmıştır (Aysu, 2014). 
BÜKOOP bir sosyal girişimci olarak “hükümetlerin, kurumların ve işletmelerin 
yapamayacağı sosyal ihtiyaçları ele alan mal ve hizmetler sağlamak için alternatif 
yapılar inşa etmek ve işletmektedir” (Zahra v.d., 2009: 523).  

ii. Sosyal problemin başka bir sosyal probleme bağlı olması: Sertifikalı organik tarım 
yapan büyük gıda üreticilerinin yüksek fiyatla ürün sunmaları tüketiciyi zor 
durumda bırakmakta ve organik gıdaya ulaşmak zorlaşmaktadır. Tüketiciler gıda 
katkı maddeli, pestisitle ilaçlanmış sağlığa zarar verecek gıdalarla baş başa 
kalmışlardır. Bu da sağlık problemlerine neden olmaktadır. Ayrıca küçük ölçekli 
üretim yapan çiftçiler desteklenmemekte, üretimlerinde ve satışlarında sorunlar 
yaşamakta ve sertifikalı organik üretim yapan büyük şirketlere alternatif olan bir 
üretim söz konusu olmamaktadır.   

b. Olgulara ters düşen düşünme biçimi  

i. Bir girişimin sosyal bir probleme sahip insanları dışlaması yerine onların 
topluma katkıda bulunmalarını sağlamaya çalışmak: BÜKOOP organik ve küçük 
ölçekte üretim yapan çiftçilerin ve üreticilerin emek karşılığında ücret alarak değil, 
bunun yerine ürettiklerini satarak geçimlerini sağlayabilmeleri ve tüketicilerin de 
organik ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayabilmek adına bir girişim 
başlatmıştır (Aysu, 2014).   

ii. Sosyal problemin bağlı olduğu başka bir sosyal problemin çözülmesinin o 
problemin çözümüne de katkıda bulunacağını düşünmeleri: Küçük üreticilerin 
desteklenmesi ve katılımcı bir şekilde sisteme dahil edilmeleri hiyerarşik yapıya 
sahip olmayan bu kooperatifte çiftçilerin ve yarı üreticilerin sisteme doğrudan 
katılmalarını, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamıştır. Böylece çiftçi ve 
kullanıcılar süreçleri birlikte belirlemekte, ilişkiler şeffaf olmakta, katılımcılar tarla 
ziyaretleri yapabilmekte, hakemliklerde yer alabilmektedirler (Aysu, 2014). Yeni 
tüketim kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük ederek, hem tüketicilerin hem de 
küçük üreticilerin gıda, hayvancılık ve tarımdaki sorunlarına çözümler sunmaya 
çalışılmaktadır. Yüksek gelirli grupların organik gıda tüketmesi anlayışını 
sorgulayarak, tüm gelir gruplarının sağlıklı gıdaya erişebilmesini sağlamak ve 
üreticilerle hem söyleşiler yaparak hem de tarla ziyaretleri yaparak üretici ve 
tüketici ilişkilerinin uzun dönemli olabilmesi ve güven temelinde olabilmesi için 
çalışmaktadır (BÜKOOP, 2014). 

Aracısız ürün ağı yöntemleriyle ürün pazarlama ya da dağıtımının tüketiciler için 
olduğu kadar üreticiler açısından da önemli etkileri bulunmaktadır. Ürün arz 
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zincirinin kısalması ile en başta ürünlerde oluşabilecek kayıp ve israfların önüne 
geçilmekte, üreticiler ürünlerini daha taze olarak satabilmektedir. Bu ağlar 
sayesinde üreticiler, daha istikrarlı ve piyasa fiyatına ya da biraz altına satış 
gerçekleştirdikleri için daha yüksek gelir elde etmektedirler. Ayrıca riskin 
paylaşılması ve üretim için planlamaya yönelik bilgilere sahip olunması gibi 
özellikler üretim ve üreticiyi korumaktadır (Çelik, 2006: 31). 

2. Mezokurumsal iş: Yeni örgütsel formu tasarlama  

a. Örgütsel şablonu inşa etme  

i. Sadece sosyal bir getiri mi yoksa aynı zamanda finansal getirinin de hedeflenip 
hedeflenmediği: BÜKOOP, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te sağlıklı ve adil 
gıdayı aracısız olarak uygun fiyatla küçük üreticiden tüketiciye ulaştırmayı 
hedefleyen bir tüketim kooperatifi olarak 2009 yılında kurulmuştur. Kâr amacı 
gütmeyen ve sadece gönüllü emeğiyle organize olan bir yapıya sahiptir (BÜKOOP, 
2014). 

ii. Girişime bağlı olan kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için dengeli ve 
istikrarlı bir gelire ihtiyaç duyması: BÜKOOP üreticilerinin üretimlere devam 
edebilmesi ve ayakta kalabilmeleri için onlarla uzun soluklu ilişkiler kurmaktadır. 
(BÜKOOP, 2014). Yine yerel pazarlarda tarhana, salça gibi ürünler üreterek satan 
kadın derneklerinin ürettiği ürünler tüketiciye sunularak bu dernekler 
desteklenmektedir.  

b. Örgütsel şablonu kuramsallaştırma  

i. Elde edilen fazla kazancın nasıl tekrar sosyal çalışmalara dönüştürüleceği ile 
ilgili bir sistem kurma: Gelir fazlası elde edilirse, bunun büyüme yerine ürün 
çeşitliliğini arttırma ve çeşitli toplumsal sorunlarda kullanmak üzere 
değerlendirilmesi planlanmaktadır. Sadece satış amaçlı bir kooperatif olmadığından, 
BÜKOOP bilgi üretimi ve paylaşımını da destekleyerek, kendilerinden yardım ve 
destek isteyen diğer girişimlere kooperatifin nasıl kurulacağı, nasıl işleyeceği 
hakkındaki uygulama deneyimlerini kitapçık bastırarak paylaşmayı da 
planlamaktadırlar (Taşyürek, 2019). Gelecekte gönüllü iş gücü yeterli olduğunda ise 
bilinirliği arttırmak amaçlı olarak ürünlerin e-ticaret yöntemiyle satışını sağlamak 
da hedeflenmektedir (BÜKOOP, 2016).    

ii. İhtiyacı olanlara yardım yapmaktan ziyade iş vererek onların yaşamlarını devam 
ettirmelerine destek olmak: Sağlıklı ve ekolojik ürünlerin tüketiminin yalnızca 
yüksek gelir sınıflarının tekelinde olmadığı ve ayrıca geleneksel tarım yöntemleriyle 
üretilip organik sertifikalı ürünler haline gelip, bu ürünlerin butik organik 
mağazalarda satışının yapılmasıyla sağlıklı ürün tüketiminin seçkinleştirilmemesi 
gerektiği ve doğal koşullarda yetişen ürünlere herkesin erişimin bir hak olduğu 
anlayışıyla faaliyet gösterilmektedir. Üretici ve tüketici arasında aracıların varlığıyla 
üretici ve tüketicilerin ayrıştığı tüketim sistemine alternatif olarak, aracıları devre 
dışı bırakıldığı ve bireysel üreticilerle, köy ve kadın kooperatifleriyle beraber 
çalışılan bir sistem kurulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla beslenme hakkının sadece 
yeterli miktarda gıdaya erişmek anlamına gelmediği, tüketilen besin içeriği ile ilgili 
tüketicilerin bilgi sahibi olması ve güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması hakkını da 
kapsadığı ifade edilmektedir (Dallı, 2015).  

3. Makrokurumsal iş: Yeni örgütsel formu meşrulaştırma  

a. Makro düzeyde bir söylem ile bağlama  

i. Girişimi sosyal girişim hareketinin bir parçası haline getirme çalışmaları: 
BÜKOOP’un satış mekânı, satış ve dağıtımın yapıldığı kadar, bilginin paylaşıldığı, 
tüketicinin hem gönüllülere hem de üreticiye doğrudan sorularını sorabildiği, bir 
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ürünü tadabildiği ya da ürün hakkında kaygılarını veya övgülerini dile getirebildiği 
bir sosyal kamusal mekândır (BÜKOOP, 2016). Bilgi üretimi ve paylaşımını da 
destekleyerek, diğer girişimlere kooperatifin nasıl kurulacağı, nasıl işleyeceği 
hakkındaki uygulama deneyimlerini kitapçık bastırarak paylaşmayı da 
planlamaktadırlar (Taşyürek, 2019).    

İşyerlerinde, mahallelerde daha fazla sayıda tüketim kooperatifinin kurulması, 
gönüllülük anlayışıyla çalışılması ve daha çok insana ihtiyaç temelinde gıda 
egemenliği ideallerinin aktarılması gerekliliğinin altı çizilmektedir. Gıda alanında 
faaliyet gösteren STK’ların, üreticilere altyapı desteği veren projeler yapması önemli 
görülmektedir. Depolama gibi altyapı eksiklikleri, fiyatlandırmaya dair sorunlar, 
paketleme ve kargolamaya dair problemler, ticari ve hukuki bilginin eksikliği 
üreticilerde görülen en önemli sorunlardan olup bu eksikliklerin giderilmesi için 
aracısız gıda ağı ve topluluklarının gelişmesi ve yaygınlaşması gerektiği ifade 
edilmektedir. Bunların çözümü de bilginin sistematik olarak üretilmesi ve yayılması 
olarak görülmektedir. Bilinirlik yükselten kampanyalara verilen fonlar kadar, 
üreticilere altyapı sağlayabilecek fonların da geliştirilmesi ve dağıtılması 
gerekmektedir. BÜKOOP’a göre, üreticilere STK’lar tarafından çeşitli ulusal veya 
uluslararası projelere ve fonlara başvurabilmeleri için ücretsiz ve karşılıksız 
danışmanlık hizmeti sağlanması da pek çok yeni küçük üreticinin üretime devam 
etmesini sağlayabilecektir (BÜKOOP, 2016).  

ii. Girişimin kamu yararı için iş yapmanın yeni bir yolunu temsil etmesi: BÜKOOP, 
küçük üreticilerden tüketicilere sağlıklı ve katkı maddesiz gıdayı aracısız bir şekilde 
uygun fiyatta ulaştırma çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için daha demokratik, 
şeffaf ve daha iyi organize işleyecek bir kurum olarak tüketim kooperatifi modelini 
seçmiştir. Kooperatif modeli şeffaflık ve demokratik yönetimi öne çıkaran, 
ortaklarına daha kolay hesap verebilen bir model olması sebebiyle tercih edilmiştir 
(BÜKOOP, 2016).  

b. Son derece meşru aktörlerle uyum sağlamak  

i. Kamu destek beyanları: Çiftçi-Sen Genel Başkanı gerek gazetecilerle yaptığı 
röportajlarda gerekse de sendikanın internet sitesinde yayınlanan mülakatlarda ve 
BÜKOOP’un internet sitesindeki yazılarıyla BÜKOOP çalışmalarına ve BÜKOOP 
sonrası sayıları artmaya başlayan diğer tüketici kooperatiflerine destek vermektedir 
(Cumhuriyet Gazetesi, 2018). Ayrıca BÜKOOP’un Boğaziçi Üniversitesi mensupları 
tarafından kurulmuş olması ve bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi’nin meşruluğu ve 
bilinirliğinin kooperatifin başarısı, meşruiyeti ve bilinirliği açısından büyük önem 
arz etmektedir.   

ii. Sosyal girişimlerle ilgili hükümet politikalarının şekillenmesini sağlamaya 
yardımcı olmak: Ulusal alanda tarım ve gıda politikalarının belirlenmesinde ve 
çiftçilerin haklarının aranmasında aktif rol oynayan çiftçi sendikalarının, 
derneklerinin, BÜKOOP gibi daha yerel bir alternatif ekonomik ve sosyal bir üretici-
tüketici ağını hayata geçiren örgütlenmelerle ilişkilenmesi ve ortak tabanda 
mücadele etmesini sağlayacak alan açılması gerekliliğinin altı çizilmiştir (Kurtiç, 
2014). Bu ortak girişimler ve çalışmalar hükümet gıda ve tarım politikalarının 
şekillenmesinde aktif olarak rol almaya yol açabilir. 

Yasalar, düzenlemeler, politik kabul edilebilirlik, verimsizlikler ve / veya eksiklikler 
mevcut hükümet ve iş kuruluşlarının birçok önemli sosyal ihtiyacı etkili bir şekilde 
ele almasının önüne geçeceği için sosyal girişimcilik önemli görülmektedir (Zahra 
v.d., 2009: 523). 

ii. BÜKOOP Sosyal İş Modeli 
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Bu bölümde Kent State University’nin 10 temel taşlı Sosyal İş Modeli Kanvas’ından (bkz. Kent State 
University, 2019) ve Osterwalder ve Pigneur’un (2010) dokuz temel taşlı iş modeli kanvasından yararlanarak 
BÜKOOP sosyal iş modeli elde edilen veriler çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Ana Kaynaklar: Üyelerin kooperatife ortak olurken yaptıkları ödemeler ve ürün satışları finansal kaynakları 
oluşturmaktadır. İnsan kaynağını ise kooperatif ortakları ve gönüllüler oluşturmaktadır. Faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynaklardan bir diğeri de üreticilerdir.  

Ortaklar ve ana paydaşlar: Bu sosyal iş modelindeki amaçlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tedarikçi 
ve ortaklar ağını küçük üreticiler ve kooperatif ortakları oluşturmakta, gönüllülerle desteklenmektedir. 
BÜKOOP ortak sayısı 200 olup, kooperatife üye olmayan BÜKOOP tüketicileri ile toplulukta toplamda 400-
500 kişi bulunabilmektedir. Topluluğun iletişimde olduğu üretici sayısı ise 20 civarındadır. Gönüllü sayısı 
ise 20-25 civarındadır (BÜKOOP, 2016). 

Ana faaliyetler: Tarımsal ürünlerin aracısız bir şekilde küçük üreticilerden tüketicilere ulaştırılması ana 
faaliyet alanıdır. Bu ana faaliyeti gerçekleştirebilmek için üretici seçimi, üretici denetimi, fiyatlandırma, 
kargo, paketleme ve satış faaliyetleri yapılmaktadır.  

BÜKOOP’ta 70 civarında ürünün aracısız olarak dağıtım ve satışı yapılmaktadır. Günlük hayatta ekolojik 
olarak üretilmiş yaş sebze meyve bulmak kuru gıda bulmaya kıyasla daha zor olduğu için yaş sebze meyve 
yüksek oranda ilgi çekmektedir ve BÜKOOP’a yaş sebze meyve geldiğinde genel olarak satışlar artmaktadır. 
Yaş sebze meyve almak için gelen tüketiciler, yanı sıra kuru gıdalardan da almaktadırlar  (BÜKOOP, 2016). 
Dönemsel olarak ürünler değişmekte olup, sütten, peynire, soğandan, kuru sebzeye, cevizden incire birçok 
çeşit raflarda yer almaktadır (Öksünlü, 2014). 

Topluluğa yeni üreticiler dahil edilirken çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yeni üreticiler bazen BÜKOOP’u 
bulmakta, bazen de BÜKOOP ortaklar tarafından aranan ürün doğrultusunda ürün bilgi formu 
doldurulmakta, ürünün nasıl üretildiği, ilaç kullanıp kullanılmadığı, üreticinin yanında çalışan kişilerin 
durumu vb. gibi sorular sorulmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda BÜKOOP gönüllüleri toplantılarda yeni 
üreticileri ve ürünleri değerlendirmektedir. BÜKOOP’a uygun olup olmadığı hem üretim açısından, hem 
fiyat açısından, hem de BÜKOOP pratiklerine, örneğin kargo, paketleme gibi konulara uyup uymadığı 
açısından değerlendirilmektedir. Ürün sorumluluğunu almaya gönüllü ortak da varsa, yeni üretici katılımı 
gerçekleşmekte, yeni üreticinin ürünleri hakkında diğer o üreticiyi tanıyan diğer üreticilerden referans 
alınmaktadır. Yeni üreticinin daha önce ürünlerini laboratuvar testlerini yaptırmış olması seçilmesinin bir 
diğer göstergesi olmaktadır (BÜKOOP, 2016). 

Topluluğa dahil edilecek üreticiler ve ürünler için bir takım net ölçütler vardır. Küçük üretici olup olmadığı, 
ilaç kullanıp kullanmadığı, nasıl tohum kullandığı, nasıl üretim yaptığı, kooperatif pratiklerine uyum 
sağlayıp sağlayamayacağı değerlendirilmektedir. Her zaman tüm bu ölçütlerde ideal üreticiyi bulmak 
mümkün olmasa da, bahsi geçen ölçütlerin bir kısmının sağlanması da duruma göre yeterli kabul 
edilebilmektedir. Buna örnek vermek gerekirse yerel pazarlardan ürün alarak tarhana, salça vb. üretim 
yapan kadın derneklerini bu noktada tercih edilebilmektedir (BÜKOOP, 2016). 

Üreticilerin denetimi açısından, üreticileri gönüllüler ve tüm BÜKOOP ile ilgilenenler denetleyebilmektedir. 
Örneğin, kooperatiften alışveriş yapanların soruları olduğunda, ürün sorumlusu gönüllü üreticiyle iletişim 
kurarak ürün hakkında, üretim hakkında detaylı bilgi alıp paylaşmaktadır. Zaman zaman tarla ziyaretleri, 
üretici ziyaretleri yaparak üretim süreçleri öğrenmeye çalışılmaktadır. Bir sorunun olduğu fark edildiğinde 
diğer üreticilerden de destek alarak bu üreticinin sorunu çözülmeye çalışılmaktadır. BÜKOOP gönüllüleri, 
BÜKOOP mensubu diğer tüketiciler ve zaman zaman da üreticiler kendileri ürünlerini laboratuvar testlerine 
yollamakta ve bu sayede de ürünler hakkında daha derin bilgi edinilebilmektedir. Çeşitli üreticilerden ve 
kurumlardan da üreticiler hakkında bilgi toplanmaktadır. BÜKOOP’un denetim süreçlerine bakışı, karşılıklı 
birbirini tanıma, bilgi paylaşma ve güven inşa etme olarak şekillenmektedir (BÜKOOP, 2016). 

Siparişlerin alınması ve üreticiye iletilmesi için kullanılan altyapıya bakıldığında, BÜKOOP, bir iki ürün 
dışında ürünler için sipariş toplamamaktadır. Siparişler, geçmiş satış istatistikleri, ürünün dayanıklılığı, 
depolama imkânları, ürünün ortalama kaç günde kooperatifte olacağı gibi ölçütleri göz önünde 
bulundurularak verilmektedir. Her ürün ya da ürün grubunun bir ürün sorumlusu vardır. Genelde işleri 
hafifletmek için bir ürüne/ürün grubuna iki ürün sorumlusu sağlamaya çalışılmaktadır. Dropbox ve Google 
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Drive üzerinden sipariş ve ödeme takibi yapılmakta, bu ise gönüllülerle paylaşılarak şeffaflık 
sağlanmaktadır. Üreticilere ya telefon ya da e-posta aracılığı ile ulaşılmaktadır (BÜKOOP, 2016). 

BÜKOOP’un satış mekânı, dönem boyunca hafta içi her gün gönüllüler sayesinde öğlen yarım saat ve akşam 
üstü yarım saat olmak üzere, toplam günde bir saat açıktır. Bu sistem 4 senedir sürdürülmekte olan bir 
sistemdir. Websitesi, facebook, twitter ve e-posta aracılığıyla duyurular yapılmaktadır. Tanışma toplantıları, 
yılbaşı kutlamaları, üretici söyleşileri gibi yılda 3-4 kere düzenlenen etkinlikler de vardır. BÜKOOP’un satış 
mekânı, satış ve dağıtımın yapıldığı, bilginin paylaşıldığı, tüketicinin gönüllülere ya da hatta doğrudan 
üreticiye sorularını sorabildiği, bir ürünü tadabildiği ya da ürün hakkında endişe veya övgülerini dile 
getirebildiği bir sosyal kamusal mekândır (BÜKOOP, 2016). 

Tüketici ilişkileri türü: Küçük üreticiden tüketiciye aracısız olarak, sağlıklı, adil gıdayı, uygun fiyatla 
ulaştırmaktır. Sürdürülebilir, herkesin katılımına açık, şeffaf bir örgütlenme olarak tarımdaki kimyasal 
kullanımından, üreticilerin hapsedildiği kısır döngülere kadar pek çok toplumsal alana müdahale etmeye 
çalışan, tüketiciyi ve üreticiyi aynı platformda bir araya getirip, ikisinin ayrı taraflarda olmadığını, toplumsal 
ve ekolojik adaleti sağlamada beraberce çalışabileceklerini iddia eden “güler yüzlü” bir toplumsal 
örgütlenme şeklidir (Ertör Akyazı, 2015).  

Kanallar: Üreticilere, ortaklara ve gönüllülere web sitesi üzerinden bilgiler sunulup iletişime geçilmektedir. 
Temelde gönüllüler arasında ana iletişim e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Ortaklara ve diğer BÜKOOP 
mensuplarına da duyurular e-posta yolu ile iletilmektedir. Buna ek olarak facebook, twitter ve web sitesi de 
aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile yeni gönüllülere, ortaklara ve 
üreticilere ulaşılabilmektedir.  

Segmentler-Faydalanıcılar: BÜKOOP ortakları ve ortak olmayan tüketiciler sağlıklı olarak üretilen gıda 
maddelerini tüketerek fayda sağlamaktadırlar. Küçük üreticilerden tüketiciye aracısız olarak, sağlıklı, adil 
gıdayı, uygun fiyatla ulaştırmaya çalışan bir model benimseyen BÜKOOP, bu modeliyle üretim sürecinde 
sentetik gübre, kimyasal böcek ilaçları, hibrit ve GDO’lu tohumları kullanmayan çiftçileri sistemine dahil 
etmektedir. Bu tarz, ekolojik, doğayla dost bir tarım yaklaşımını olduğu için çiftçiler ve kullanıcılar sağlıklı 
ürün üretmekte ve onunla beslenmektedir, beraberinde ekoloji de korunmuş olmaktadır. Bazı durumlarda 
bu ölçütlere sahip olmayan üreticiler de dahil edilebilir. Örneğin, bir kadın derneğinin yerel üretimini 
desteklemeye karar verilirse, ürünlerin tamamen ekolojik olması beklenmemektedir. Dolayısıyla ekolojik 
tarım yapan küçük üretici çiftçiler, sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çeşitli gruplar, 
bu ürünleri satın alan ortaklar ve ortak olmayan tüketiciler sosyal olarak bilinçli bireyler olarak bu 
kooperatifin faaliyetlerinin yararlanıcıları arasındadır.  

Değer sunma: BÜKOOP ortaklarına ve tüketicilere sağlıklı, ekolojik gıda ürünlerini sunarak değer 
sunmaktadır. Üretimlerinde ucuz kimyasallar ve endüstriyel gıda katkı maddeleri kullanmayan küçük 
üreticilere ise ürünlerini büyük şirketlerle işbirliğine gitmeden tüketiciye aracısız olarak ulaştırma ve kazanç 
sağlayarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından değer sunmaktadır. Tüm bunlar kâr amacı 
güdülmeden yapılmaktadır. Ayrıca Katılımcı Sertifikasyon sistemleri ile katılımcı olan küçük üreticilere 
ürünlerini alma teminatının verilmesiyle yüksek ücretler ödenen organik sertifikasyona alternatif olan bir 
sistem ile de fayda ve sosyal etki sağlanmaktadır.  

Gelir akışları: Gelirler ürün satışlarından ve üyelerin ortak olurken bir sefere özgü yaptıkları ödemelerden 
sağlanmaktadır. Ürün fiyatları tüm masrafları karşılayacak, kâr ya da zarar etmeden yılı kapamalarını 
sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Ürünün maliyeti üzerine üründen ürüne değişen ancak genelde 
ürünün satış fiyatının %13-16 civarına tekabül eden BÜKOOP payı eklenmektedir.   

Yatırım planları: BÜKOOP gelir fazlası elde ettiği takdirde bunu kooperatifi büyütmek ve çeşitli şubeler 
açmak şeklinde değerlendirme amacı taşımamakta ve büyümemeyi tercih etmektedir. Gelir fazlası, büyüme 
yerine ürün çeşitliliğini arttırma şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca gelecek planları arasında çeşitli 
toplumsal sorunlarda kullanmak üzere gelir fazlası değerlendirmek de yer almaktadır. Sadece satış amaçlı 
bir kooperatif olmayan BÜKOOP, bilgi üretimi ve paylaşımını da destekleyerek, kendilerinden yardım ve 
destek isteyen diğer girişimlere kooperatifin nasıl kurulacağı, nasıl işleyeceği hakkındaki uygulama 
deneyimlerini kitapçık bastırarak paylaşmayı da planlamaktadırlar (Taşyürek, 2019). Gelecekte gönüllü iş 
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gücü yeterli olduğunda ise bilinirliği arttırmak amaçlı olarak ürünlerin e-ticaret yöntemiyle satışını 
sağlamak da hedeflenmektedir (BÜKOOP, 2016).  

Değer akışları, Maliyet yapısı ve Harcama alanları: Mali müşavir dışında ücretli çalışan yoktur. En büyük 
harcama alanı üreticilerden alınan ürünler karşılığında yapılan ödemelerdir. Ödemeler genellikle üreticilere, 
ürünün BÜKOOP’a ulaşmasından en geç 1-2 hafta sonra yapılmaktadır. Bu sürede gelen ürünün bir kısmı 
satılmış olmakta ve nakit akışı da böylece kolaylaşmaktadır. BÜKOOP’ta satılmayacağı düşünülen ürünler 
baştan üreticiye aktarılmaktadır, dolayısıyla ya bu ürünlerden hiç sipariş verilmemekte ya da belli bir süre 
sonra sorun olacağı anlaşıldıysa bir sonraki sefer sipariş edilmeyeceği üreticiye bildirilmektedir. Üreticilere 
senelik talebin ne olacağı olabildiğince ekim dikim yapılmadan önce iletilmeye çalışılmaktadır, böylece 
üretici de planlamasını buna göre yapabilmektedir. Bu ise BÜKOOP’un üreticileri desteklemekteki en güçlü 
yanlarından biri olarak ifade edilmektedir. Böylece seneler içerisinde üreticiler ve BÜKOOP arasında güven 
tesis edilebilmektedir. Riskler de bu güvene dayalı olarak üreticiyle ortak karar alınmak suretiyle 
paylaşılmaktadır (BÜKOOP, 2016).  

4. Sonuç  

Bu çalışmada, gıda alanındaki küçük üreticileri tüketiciler ile aracılar olmaksızın buluşturan alternatif bir iş 
modeli biçimlendiren ve farklı örgütlenme biçimleri sergileyen bir STK olan Boğaziçi Üniversitesi Tüketim 
Kooperatifi (BÜKOOP) incelenmiştir. BÜKOOP, yeni sosyal iş modelini sosyal girişimcilik ile hayata 
geçirirken ne amaçla ve hangi tür çalışmaları yaptıkları, bu çalışmaları nasıl yaptıkları örnek olay yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. BÜKOOP’un nasıl ve ne amaçla başlatıldığı,  hayata geçirirken hangi tür 
çalışmaların yapıldığı, bu çalışmaların nasıl yapıldığı, girişimin örgüt yapısı ve faaliyetleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu yapılırken Tracey, Phillips ve Jarvis’in (2011) kurumsal girişimcilerin yeni bir örgüt formu 
oluşturmaları sırasında yapmış oldukları çalışmalara odaklanarak geliştirdikleri modelden yararlanılmıştır. 
Ayrıca Sosyal İş Modeli Kanvas’ından (Kent State University, 2019) ve Osterwalder ve Pigneur’un (2010) iş 
modeli kanvasından yararlanarak BÜKOOP sosyal iş modeli elde edilen veriler çerçevesinde açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Sosyal girişimcilik sadece tek başına kahraman aktörleri değil aynı zamanda girişimci grupları, ağları ve 
kuruluş ittifaklarını da Heinze, Banaszak-Holl, ve Babiak (2016: 316) içermektedir. Seelos ve Mair’e göre 
(2005: 241) sosyal girişimcilik mevcut pazarların ve kurumların tatmin edemediği insan ihtiyaçlarına 
odaklanıp, bu ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılamaya yönelmiş olan kuruluşları da ifade etmektedir. 
Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi mensupları tarafından kurulan ve sağlıklı gıdayı uygun fiyatla aracısız 
olarak tüketiciye sunmayı amaçlayan ve bu çalışmaları yerine getiren BÜKOOP’un sosyal girişimci bir 
yapıda olduğu ifade edilebilir. Küçük üretici olan çiftçiler sertifikalı organik gıda üreten büyük üreticilerle 
rekabet edememektedir, zira organik ürün üretmek, organik sertifika sağlayan kurumlarla çalışma 
zorunluluğunun olmasını ve bunu yapabilmek için de çok ciddi bir harcama yapılmasını gerektirmektedir. 
Büyük organik gıda üreticileri ürünlerini yüksek fiyatlarda piyasaya sunmaktadırlar ve tüketiciler eşit bir 
şekilde organik gıda tüketme şansına sahip olamamaktadırlar. BÜKOOP bu noktada katkı maddesi 
kullanılmayan ve pestisitle ilaçlanmamış ürün üreten küçük üreticilere destek olarak ve organik ve sağlıklı 
gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilere aracısız olarak bu ürünleri sunup yardımcı olarak yerel kapasite 
geliştirmiş ve bu grupların hayatlarını iyileştirmek için harekete geçmiş (Alvord, v.d., 2003: 144)  bir 
kooperatiftir. Ayrıca eğer bir gelir fazlası elde edilirse bu ürün çeşitliliğini arttırmaya odaklı 
kullanılmaktadır ve ileride elde edilebilecek daha fazla gelir fazlasını toplumsal konularda kullanılmak 
istenmektedir. Dolayısıyla ekonomik, politik ve kültürel dönüşümünde kaldıraç kuvvetine sahip olabilecek 
(Van Slyke ve Newman, 2006: 349) başarılı bir sosyal girişimci adayıdır.  

BÜKOOP bir sosyal girişimci olarak oluşturduğu tüketim kooperatifi modelinde mevcut çözümlerden daha 

etkili bir şekilde bir sosyal ihtiyacı karşıladığı ve yeni yeteneklere ve ilişkilere yol açtığı için varlık ve kaynakların daha 

iyi kullanılmasını sağlayarak (Caulier-Grice vd., 2012: 18) bir sosyal inovasyona imza atmıştır. Oluşturdukları 
sosyal iş modelinde üretici ile ilişkiler ve üreticilerin seçimi, kooperatif üyelerinin kendi aralarında iletişimi 
ve kooperatif çalışmalarının yerine getirilişi, gönüllülerle kurulan ilişkiler ve ürünün tüketiciye sunulma 
şekli itibariyle aracısız ürün ağını kurarak sosyal bir ihtiyacı karşılayıp yeni ilişkilere yol açmıştır. Böylelikle 
toplumun harekete geçme kapasitesini arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamış oldukları 
ifade edilebilir.  



Ç. Kaya 11/3 (2019) 1433-1449 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1447 

Çelik (2016), yaklaşık 15 civarında gıda topluluğu ile yapmış olduğu aracısız ürün analizi ile ilgili 
çalışmasında, gıda toplulukları ve aracısız ürün ağlarının felsefeleri gereği, tüketicilerin mevsiminde, sağlıklı 
ve doğal gıdaya erişimini sağlamakta olduklarını belirtmiştir. Bu gıda toplulukları sisteminin, önemli bir 
pazarlama stratejisi olan etiketler ve çeşitli sertifikalar yerine, üreticiyi tanıma ve karşılıklı güven, tüketici 
olarak üretimdeki sorumluluğunun bilincinde olmalarının en önemli özellikleri olduğunu belirtmiştir. 
Ancak küreselleşme ve şehirleşmenin hızla ilerlediğini, alışkanlıklar, algılar, değerlerin değiştiğini, 
kolaycılık ve hızın her şeyin önüne geçtiğini eklemiştir. Bu nedenlerle bu alternatif sistemin 
sürdürülebilirliği açısından, tüketicilerin bilgi, algı, alışkanlık ve değerlerini değiştirmeye yönelik 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada sosyal girişimcilik yoluyla yeni bir sosyal iş modelinin oluşturulmasına 
odaklanılmıştır. Tracey, Phillips ve Jarvis’in (2011:78), yeni bir örgütsel formun geliştirilmesinde önemli olan 
kurumsal çalışma türlerinin, başka tür kurumlar için de geçerli olup olmadığının araştırılmasının öneminin 
altını çizmişlerdir. Yapılan bu araştırmada sosyal girişimcilerin yeni bir sosyal bir iş modeli oluştururken 
yapmış oldukları çalışmalar ile Tracey, Phillips ve Jarvis’in (2011) modellerinde sunmuş oldukları kurumsal 
çalışma türleri birbirine paralellik göstermektedir.  

Gelecek çalışmalar BÜKOOP sonrası kurulan diğer tüketim kooperatiflerini de çalışmaya dahil ederek daha 
bütüncül bir yaklaşım elde edebilirler. Yapılacak bu çalışmalarda anket formları kullanılarak niceliksel 
araştırma yapılabilir ve ölçümler elde edilebilir. Bununla birlikte, benzer sosyal girişimcilik süreçlerinin, 
girişimciler tarafından başka türden kurumlar yaratmaya çalıştıklarında da kullanılıp kullanılamayacağı 
araştırılabilir (Tracey, Phillips ve Jarvis, 2011:78). Son olarak zaman içerisinde tüketim kooperatiflerinin 
değişimi ve gelişimi görebilmek adına boylamsal çalışmalar yapılabilir.  
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Purpose – Human capital has consistently been recognized as one of the major factors driving the 
economic growth of a nation. It is essential to make the education sector, which plays a major role in 
development of human capital, more responsive towards the changing demands of an economy. 
Extensive literature on this subject presented a close relationship between role of education and 
economic growth of the nation. The present study examines the impact of Turkey’s education sector 
on the economic performance of the country for the time period 1999-2016. Additionally this study 
investigated the inverse relationship between them i.e. whether the rising economic growth of 
Turkey is also contributing significantly in education.  

Design/methodology/approach – Economic growth theories including classical Cobb Douglas 
model search impact of education level on economic growth. This paper studies whether schooling 
rate, vocational education and other education improvements had positive impacts on economic 
growth for Turkish economy. In order to search the relation between human capital and economic 
growth trend analyses, stationarity analyses, ARIMA modelling, causality search and cointegration 
tests made for education variables in Turkey.  

Findings – Improvements in education level has positive impacts on economic growth for Turkish 
economy. The econometric analyses supports that hypothesis.  

Discussion – Human capital has strong impact on economic development for future success of 
Turkish economy. Improvements in education level  reveals the human capital and economic 
growth relation in long term.  

INTRODUCTION 
Investment in human capital was not given a great deal of importance until the mid-nineteenth century 
(Bhatawdekar, 2017). Expenditure on development of human resources such as schooling, training and skill 
development was insignificant. This situation radically changed with the development of new business 
models that increased the need of skilled workforce. The onset of twentieth century brought in ‘human 
capital’ as the primary constituent in country’s development process (Owings, Kaplan, & Pirim, 2012). 
Education started playing an increasingly dominant role in development of not only an individual, but for 
an economy too. Considerable investment in education during this period was considered necessary for 
achieving a high rate of economic development. 

The concept of development in ‘human capital’ can take various forms. Previous researches conducted by 
(Ardiente & Guiking, 2015; Decker, Rice, & Moore, 1997; Odit, Dookhan, & Fauzel, 2016) focused upon a 
variety of forms of human capital growth, represented in terms of  basic education, research, learning by 
doing, training and aptitude building Among these, education was considered one of the most important 
element for economic growth. However, unequal distribution of education tends to have a disproportionate 
as well as a negative impact on per capita income for most of the people. In order to achieve higher 
prospects for education and skills, the economies need to focus upon its distribution (Monteils, 2004).  

Till the 1960s, the neoclassical models failed to consider education as one of the major inputs for production. 
Eventually, the seminal works after 1960s depicted series of growth models encompassing the contribution 
of human capital in form of education and training as the major determinant in economic growth of a nation 
(Odit et al., 2016). The logic behind this idea is attributed to the fact that investing in human beings is 
considered to be similar to investing within tangible assets like industrial equipments and buildings that 
would generate a flow of returns in future. Robert Solow also developed a theoretical model linking human 
capital and economic performance (Najeb, 2014). This model examined the working of human capital within 
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A. S. İkiz 11/3 (2019) 1450-1464 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1451 

endogenous growth models wherein the continuous growth is achieved with the addition in human capital 
overtime. Further, the model developed by (Romer, 1989) focused upon the importance of technological 
progress and innovation that are required for improvising a country’s ability to compete.  

The importance of education can attributed to the fact that the school enrolment rates of the country in 
primary, secondary, and tertiary levels are closely related to various variables of economic growth including 
GDP (Gross Domestic Product) growth rate, reduction in poverty and greater job generation metrics (Lowe, 
1988). The tertiary level of education of a country is directly connected with FDI (Foreign Direct Investment) 
inflow within the country which in turn impacts the national growth of the economy. An educated 
workforce is better equipped to operate the upgraded technological infrastructure that boosts its production 
capacity. Eventually, this results in boosted economic growth of the country (Odit et al., 2016). 

Turkey has depicted a remarkable growth after the global financial crisis and is projected to grow at a steady 
pace for the next few years. The economy grew by 9.1% in 2010 and 8.5% in 2011. This remarkable economic 
performance placed Turkey in the list of the most rapidly growing economies in the world with 13% 
increment in the GDP along with 9.5% decrement of employment rates by the end of 2011(Akat and Yazgan, 
2012). However, in spite of facing a series of adverse shocks including severe geo-political tensions at the 
southeastern border and an averted coup attempt in 2016, similar growth scenario has continued in the 
Turkish economic sphere till 2017 with an average GDP growth of 7.4% in 2017. Further, Turkey has also 
witnessed higher growth in labor productivity as compared to many other OECD countries (OECD, 2018). 
However the recent fall in exchange rate of the Turkish Lira against the US Dollar has resulted in shrinking 
of its economy by 2.5-3% (Butler & Erkoyun, 2019).  

Significant studies (N. Gungor, 2010; Mercan & Seger, 2014; Yurtkuran & Terzi, 2015) examining the impact 
of education on economic performance of Turkey were conducted prior to 2012, thus failing to capture 
current market scenario. While material life of Turkey has improved due to noteworthy economic growth of 
the country in the last few years, well-being inequalities are persistent in many socio-economic groups, 
genders and regions of the country due to large gaps in education, skill and eventual earning capacity of the 
Turkish population (Koç, 2015). One of the major reasons behind this difference on well-being and living 
standards of the Turkish population is unequal access to education and gap in educational attainment 
among people. Presently, the country suffers from critical challenges in the education sector such as 
underperformance of students in primary and secondary education, lack of participation in research and 
development in academia, degrading quality of teachers and inadequate skill development opportunities 
(Akyol, 2017; Kizilcelik, 2015). Therefore, this paper is considered important from the stand point that it 
attempts to understand the role played by education in the economic prosperity of the country during 1999-
2016, thus taking into consideration the changes observed by the country’s education system and its 
subsequent effect on economic performance for the recent years too. 

AIM OF THE STUDY 
The main objective of this study is to examine the impact of education on economic growth in Turkey for the 
period 1999-2016. 

LITERATURE REVIEW 
a) Education system of Turkey 

The education system of Turkey has taken the center stage in its economic policies for the last century which 
is evident from the fact that during the average adult literacy rate grew to 89% by 2010 from 10% in 1920 
(ETF, 2012). Government spending and share of education expenditures in budget increased for years. The 
positive impacts of education expenditures on economic development in historic context  is quite clear in 
past years (Tunç, 1998).  Among the literate population, about 96% are males and 81% of them are females 
(Gumus, 2012). The education infrastructure of Turkey comprises of formal and higher education. It is 
further structured into pre-primary, primary, secondary, and higher education institutions. Turkey’s higher 
education comprises of universities that provide at least four years of education. In addition to this, there are 
vocational schools in the country that offer a minimum of two years of education. Further, in regards to the 
public and non-profit universities across the country, conduct several types of entrance examinations(ETF, 
2012).  
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In Turkey, the commencement in any formal education for most of the children accounts to primary 
education. It is only few children who get the chance to attend pre-primary schools. Although the higher 
education enrolment rate in primary schools has led to improvement in adult literacy but education 
continues to be a controversial issue for the Turkish Republic (MOE, 2014). This is because in contrast to the 
scenario of many developed countries, the regulations and norms of the educational institutions, teaching 
procedures and entrance exams in high schools and universities are often changed disruptively by the 
authorities (Süleyman & Harun, 2015). Moreover, while dropout rate is high in Turkey, the students who 
pursue education in Turkish institutions often fail to meet the industry needs due to limited level of 
knowledge and skill sets (Gungor, 2010). Apart from this, the major concerns in the education sector 
includes shortage of appropriate infrastructure, shortage of appropriately skilled teachers, paucity of 
adequate number of schools in comparison to the population and indifferent attitude of the patents towards 
schools and need of schooling their children (OECD, 2018) . In endogenous growth theories, human capital 
considered as an important determinant for the growth. Therefore, the relationship between human capital 
and economic growth  investigated in terms of causality for Turkey (Kar, 2006). 

b) Evidences on growth models  

In context of the growth in human capital, the most prominent contribution was made by (Romer, 1989). The 
economic models proposed by him considered human capital as a function of the level of output. According 
to this model, the expression ‘human capital’ was majorly relevant to facts relative to the skilfulness 
obtained via education. Another study by (Jones, 2003) related Uzawa-Lucas model as an extension to 
improve the quality of education in contributing to higher productivity. This model revealed that even with 
constant average educational attainment, the stock of human capital would ride up the output levels. 
Further, the model highlights that some degree courses focus upon greater impact of productivity rather 
than vocational qualifications. 

Though education offers substantial economic benefits ,individuals often tend to under invest in it (Mercan 
& Sezer, 2014). In this context, the model by Rustichini and Schrnitz as cited in (Odit et al., 2016) discusses on 
how individual under-invest in education. In this model, the individuals divided their own time within 
three sections: original research, production and their acquirement of education. Every individual is 
acknowledged as to how the attainment of information with education is imperative but there is no means to 
measure research and development activities. This model highlighted that policy intervention places a much 
smaller impact in time allocation on education but a substantial effect on the growth rate. 

c) Evidences on education and economic growth 

Extensive literature presented below depicts the nexus of education and the economic development of a 
country. 

Table 1: Studies depicting the relationship between education and economic growth Turkey 

Aim Time 

Period 

Methodology Variables Findings 

Human capital in 
development: Internal 
rate of return approach 
(Tunç. 1998) 

1973-1996 Internal rate of 
return  

Education expenditures and 
economic growth 

Education level positively effects personal 
income and GDP 

Human Capital and 
Economic Growth in 
Turkey (Kar,2006)  

1936 to 
1994 

Cointegration 
analyses and 
causality test 

Share of education expenses 
in GDP 

Long term strong relation between human 
capital and economic growth 

Impact of educational 

growth and economic 

status of Turkey.                      

( Gungor,2010) 

1975 to 

2000 

Hausman Test 

and Regression 

Mean of schooling years for 

the laborforce and education 

ginni coefficient 

Educational inequality negatively affects 

uniform economic growth of the entire country. 
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If educational 

improvement in terms of 

school enrollment rates 

has any connection with 

economic growth in 

Turkey(Gumus, 2012) 

1980 to 

2008 

Toda-

Yamamoto’s 

causality test 

and modified 

Wald test. 

GDP per capita and gross 

school enrollment ratios at 

the primary, secondary, and 

tertiary levels 

Direct connection between educational 

attainment through enrolment in primary school 

level and economic growth in Turkey 

Link between educational 

attainment of the average 

population and economic 

growth of a 

country.(Henderson, 

Parmeter, & Delgado, 

2012) 

1994-2016 Nonparametric 

version of the 

canonical 

growth 

regression 

modeling: 

School life expectancy rate 

and investment in vocational 

education 

The years of schooling of an individual is 

connected with his academic and skill 

attainments which in turn determine the quality 

of the workforce. 

Relationship between the 

level of educational 

attainment and economic 

growth of 

Turkey(Mercan & Sezer, 

2014) 

1970 - 2012 Unit root test  

co-ntegration 

analysis 

real gross domestic products 

and total expenses to the 

education 

Role of education is undeniable in fostering 

economic growth in Turkey because it enriches 

the knowledge of the human resource and 

makes their skills in perfect balance with the 

needs of the job market. 

How quality of human 

capital in Turkey 

determines its economic 

growth.(Erdem & Tugcu, 

2010) 

1950-2012 Standard 

Granger 

causality, Hsiao 

version of 

Granger 

causality and 

Dolado-

Lütkepohl VAR 

causality 

GDP and enrolments in 

university and vocational 

high school 

There is a positive connection between the 

completion of university degree, vocational 

high school degree and academic high school 

degree of students and the economic growth of 

the country due to enrichment in the human 

resource. 

Establish a connection 

between development 

education and economic 

development of European 

country(Miller, 2007) 

1977-2014 Granger 

causality test 

Literacy rate and GDP 

growth rate 

The number of adult literates in a country, 

greater will be the skill level of the workforce 

The strategic importance 
of human capital on 
economic growth 
(Aksu,2016) 

1960-2009  MWALD 
causality test  
Zivot-Andrews 
Structural 
breaks test 

Government budget on 
education, HDI, schooling 
rate and economic 
development ratio 

State budget spending on education has 
positive impacts on economic growth. 
There is no structural breaks on those variables.  

d) Econometric modeling: A Cobb-Douglas specification 

In pursuit of identifying the influence of education within the economic prosperity of a nation, a production 
function, commonly known as the the Cobb-Douglas production function, along with constant returns to 
scale, has been utilised hugely. In this function, the human capital is represented as the sole predictor and a 
factor of production with respect to human capital augmented growth model (Canarella & Pollard, 2016) 
and the dependent variable is economic growth of the nation. The mathematical formulation of this model is 
presented as follows (adapted from Leoning model as cited in (Odit et al., 2016). 

𝑌𝑌 = 𝐶𝐶𝐾𝐾∝𝐻𝐻𝛽𝛽L(1-α-β) 

Wherein α= the elasticity of production with respect to capital 

β= the elasticity of production with respect to human capital 

1-α-β= the elasticity of production with respect to labour 

Y= Output 
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C= Total factor productivity (in terms of level of technology) 

K, H, L represents physical capital, human capital and labor. For avoiding multicollinearity amidst capital 
and labor, output and capital is standardized by labor units in addition to the assumption of scale elasticity 
of production factors equal to 1. 

y=C𝑘𝑘∝ℎ𝛽𝛽 

Where,  

y = Y/L,  

k= K/L and  

h= H/L 

Taking log on both sides, 

 lny= lnC+ aln𝑘𝑘𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽ℎ𝑡𝑡 +  𝑢𝑢𝑡𝑡-------------------------(1) 

This equation is much suitable for statistical estimation. However, most macroeconomic time series have 
unit roots and the regression of such series end in spurious results(Giles, 2007). In such cases, the first 
differencing of the time series results in developing stationarity that in turn could remove the bias occurring 
as a result of estimation. Although, there are new sets of problems especially in the long run relationships of 
the variables since there is a risk involved in loss of information during this long period of time. In such a 
situation, an error correction model is implemented that unites information for long run to a short run 
adjustment mechanism. The first step includes transformation of an autoregressive distributed lag model 
(ARDL) which then also undertakes even the non-stationary series. Following this, stationary series is 
developed using ARIMA (autoregressive, integrated, moving average modelling) through which the 
researcher identifies the significant variables. Co-integration with the identified significant variable confirms 
on the long run adjustment of the independent variable with that of the dependent variable. Finally, the 
granger causality test validates on the inverse relationship between the variable in consideration to the long 
term association between the variables. 

Thus to determine such human augmented production function, following is the error-correction model. 

∆𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑡𝑡= C +𝑙𝑙1∆𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑡𝑡+𝑙𝑙2∆𝛽𝛽𝛽𝛽ℎ𝑡𝑡−𝑙𝑙3𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑡𝑡−1+𝑙𝑙4𝑘𝑘𝑡𝑡−1+𝑙𝑙5ℎ𝑡𝑡−1+𝑢𝑢𝑡𝑡 

METHODOLOGY 
The present study focuses on assessing the impact of education on Turkey with respect to its economic 
growth. To this, the researcher examines different secondary data sources accounting to the already 
complied data available in books, reports, published journals, magazines, and newspaper and such. For the 
present study, the data had adopted an approach to gather data via such secondary sources for the time 
period 1999-2016. 

Following secondary sources were used for gathering the data for required variables to be used in analysis. 
A logarithmic transformation of following variables was done in consideration to the economic framework 
undertaken for the study. Also this procedure normalized the figures with respect to determination of their 
impact on other variables.  
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Table 2: A review of studies applying logarithmic transformation 

 

No 

Variables Source Meaning Notation 

 

. 

Dependent 

variable: 

GDP at market 

prices  

World Bank 

Education 

Statistics 

Gross domestic product is the standard measures which captures the 

value of all the final goods and services produced by a country during 

a particular period. It is the indicator of the economic prosperity and is 

used to measure the level of economic growth of the country(Pathak, 

2018).  

 

loggdp 

. 

Independent 

variables 

Enrolment in 

primary, secondary 

and tertiary sector 

UNESCO 

Database 

The enrolment rate in primary education is the ratio of children 

enrolled in the primary, secondary and tertiary with the total 

population of official school age children(Michaelowa, 2007). 

 

logprimary, 

logsecondary, 

logtertiary 

. 

Government 

expenditure in 

education sector as 

a % of GDP 

UNESCO 

It is the total expenditure incurred by the government on education 

expressed as a percentage of GDP. It also includes the expenditure 

funded through transfers from international sources to the government 

(Michaelowa, 2007).  

loggovtexp 

. 

Literacy rate 

World Bank 

Education 

Statistics 

Literacy rate is referred to as the population of literates to the total 

population who area aged seven years or above. Literacy rate is one of 

the vital indicators signifying the development of society. It indicates 

the quality of life, level of awareness and the skill level of the people 

in the society (Shah, 2013).  

logliteracyrate 

. 
School life 

expectancy for 

pre-primary 

education(in years) 

CEIC 

(https://www.cei

cdata.com/en/tur

key/education-

statistics) 

It is the total number of years of schooling which a child of a certain 

age is expected to receive in future (Sylva, 2014).  

logschoollife 

. 
Enrolment in 

secondary 

vocational 

education sector 

World Bank 

Education 

Statistics 

The enrolment rate in vocational education is the ratio of children 

enrolled in vocational education with the total population of official 

school age children (Michaelowa, 2007). 

logvocational 

The final equation of the study is based on equation(1) presented in the previous section: 

 lny= lnC+ aln𝑘𝑘𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽ℎ𝑡𝑡 +  𝑢𝑢𝑡𝑡 

wherein the values for k and hare substituted. ‘h’ represents the human capital stock and is measured in 
form of all the independent variables mentioned above. Hence the final equation is---- 

 lggdp=c+ loggovetexp+ logprimary+ logsecondary+ logtertiary+ logvocational+ 

logschoollife+ logliteracyrate+𝑢𝑢𝑡𝑡 

A series of tests were conducted to analyse the collected data. Primarily the researcher analysed the 
stationarity of the time series. Thereafter the researcher de-trended to overcome the inconsistencies and 
variations in the dataset. Following this ARIMA regression modelling were conducted to analyse the impact 
of above mentioned independent variables on the dependent variable (Economic growth). Also the cause 
and effect relationship among the variables were undertaken using the Granger causality test. Lastly Co-
integration analysis was implemented in order to detect the existence of relationship among the significant 
variables overtime.  

 

 

https://www.ceicdata.com/en/turkey/education-statistics
https://www.ceicdata.com/en/turkey/education-statistics
https://www.ceicdata.com/en/turkey/education-statistics
https://www.ceicdata.com/en/turkey/education-statistics
https://www.ceicdata.com/en/turkey/education-statistics
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Figure 1: Sequence of Multivariate Tests 

 

The excel sheet stored the time series data for this study while the software STATA was used in this study 
for analysing the secondary data collected. Given the research methodology, the succeeding chapter will 
present the analysis for the gathered data thus depicting the insight on the issue at hand. 

ANALYSIS and INTERPRETATION 
The main aim of the current study assesses the impact of education with respect to economic growth in 
Turkey for the time period 1999-2016. The proposed hypothesis in this context is presented as follows: 

HA: There is no impact of education on economic growth of Turkey during 1999-2016. 

This hypothesis depicts economic growth as the dependent variable. Gross domestic product at market 
prices is used as a proxy to this dependent variable. While for education statistics, the researcher used 
enrolment in primary, secondary, tertiary sector; enrolments in secondary vocational education, school life 
expectancy and the literacy rate as the final independent variables.  

a) Trend Analysis Of The Variables 

GDP at market prices at constant prices and School life expectancy for pre-primary, both sexes 

Figure 2: GDP and school life expectancy 

 

The graph above clearly depicts that both the GDP  of the country and the school life expectancy for pre-
primary schooling have been positive and rising from the year 1999 to 2016. Although the GDP of Turkey 
reflected a drop during 2009 but the overall trend recovered sooner and rose thereafter. In respect to school 
life expectancy for pre-primary education, there was a slight drop during 2011. However this trend too 
recovered soon thereafter.  

Enrollment rate in primary, secondary and tertiary education 

 

Co-integration Analysis 

Granger causality

ARIMA modeling

Stationarity

Trend Analysis
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Figure 3 : Enrolments in primary, secondary and tertiary education 

 
In terms of enrolments in primary, secondary and tertiary education in Turkey, there was a quite mixed 
response depicted. Both the enrolments in secondary and tertiary education was positive and rising however 
there was a static response viewed in enrolments within primary education initially and a light fall after 
2012.  
Literacy rate  

Figure 4: Literacy rate of Turkey 

 
In the figure above, in terms of literacy, the statistics showed a continuous improvement in its rate over the 
period.  

Government expenditure on education (%) and enrolments in secondary vocational education 

Figure 5: Government expenditure on education as % of GDP and enrolments in secondary vocational 
education 

 
In terms of the expenditure incurred by government in education segment, the statistics were much positive. 
Online a minute steep fall was detected during 2005 but the trend was positive throughout the given time 

2.
0e

+0
64

.0
e+

06
6.

0e
+0

68
.0

e+
06

1.
0e

+0
71

.2
e+

07

2000 2005 2010 2015
Years

Enrolment in secondary education, both sexes (number) primary 
Enrolment in tertiary education, all programmes, both sexes (number)

80
85

90
95

10
0

Li
te

ra
cy

 ra
te

, p
op

ul
at

io
n 

25
-6

4 
ye

ar
s,

 b
ot

h 
se

xe
s 

(%
)

0 5 10 15 20
t

2.
5

3
3.

5
4

4.
5

G
ov

er
nm

en
t e

xp
en

di
tu

re
 o

n 
ed

uc
at

io
n 

as
 %

 o
f G

D
P 

(%
)

2000 2005 2010 2015
Years

1.
0e

+0
6

1.
5e

+0
6

2.
0e

+0
6

2.
5e

+0
6

3.
0e

+0
6

E
nr

ol
m

en
t i

n 
se

co
nd

ar
y 

vo
ca

tio
na

l, 
bo

th
 s

ex
es

 (n
um

be
r)

2000 2005 2010 2015
Years



A. S. İkiz 11/3 (2019) 1450-1464 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1458 

period. Also the trend on enrolments in secondary vocational education was rising during the given time set 
except a fall during 2005. 

A logarithmic transformation was taken for all the variables in order to normalize the values of the variables 
overtime. Also this process enabled the researcher to attain a much consistency in the dataset. Thus the 
researcher hereafter analysed stationarity or the consistency within the dataset overtime. 

b) Augmented Dickey Fuller stationarity test 

The stationarity test is undertaken using augmented dickey fuller test. The hypothesis for application and 
estimation to this test is as follows: 

H0: There is no stationarity in the given time series. 

H1: There is stationarity in the given time series. 

In order to detect the results of accepting or rejecting the hypothesis stating stationarity, the resulted P-value 
in the result table is examined. If the p value is less than 0.5, the null hypothesis stating the presence of 
stationarity is rejected. In appendix 1, the results views that there was the presence of unit root in the given 
time series for all variables except for log of literacy rates. From the table below it can be viewed that the p- 
value was less than 0.05 as well as trace statistic was also less than the critical values, the null hypothesis is 
rejected for all such variables. 

Table 3: Stationarity Testing 

Variables Test statistic 1% Critical 
value  

P value Results for Null 
hypothesis 

Loggdp 0.110 -2.602 0.5430 Accepted 
Loggovtexp -0.159 -2.602 0.4381 Accepted 
Logliteracyrate -3.421 -2.602 0.0019 Rejected  
Logprimary 0.441 -2.602 0.6673 Accepted 
logsecondary -0.309 -2.602 0.3808 Accepted 
Logtertiary 1.813 -2.602 0.9551 Accepted 
logvocational 0.563 -2.602 0.7093 Accepted 
logschoollife -0.750 -2.602 0.2324 Accepted 

Following this, the de-trending was done by the researcher to derive a smoother trend of the variables. The 
de-trending was done using the differencing of the variables from their past values. A short summary results 
of de-trending for the logarithmic transformed variables is given below. 

Table 4: Detrending 

Variables Test statistic 1% Critical value  P value Results for Null hypothesis 

Loggdp -3.536 -2.624 0.0016 Rejected 

Loggovtexp -3.563 -2.624 0.0016 Rejected 
Logprimary -3.475 -2.624 0.0019 Rejected 

logsecondary -4.218 -2.624 0.0004 Rejected 

Logtertiary -3.331 -2.624 0.0025 Rejected 

logvocational -3.747 -2.624 0.0011 Rejected 

logschoollife -2.043 -2.624 0.0302 Rejected 

It is much evident from the table that the p values for almost all the variables are less than 0.05 and thus the 
null hypothesis is rejected. This indicates that there is stationarity or no unit root in the data.  

c) ARIMA modeling 

Next the researcher investigated on to the determination of most significant variables and the most accurate 
model along with de-trended variables.  
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In regards to the impact of education on GDP of Turkey, the table below was accounted as the most accurate 
model that depicted highest value for log likelihood (49.22). Also the value of AIC(76.44) and BIC(67.28) 
were minimum to the developed model ARIMA(1,1,3). This indicates that the model is well stationary at lag 
of its previous year’s value, difference with its previous years’ value and related to error terms of previous 
year.  

Table 5: ARIMA modeling 

ARIMA regression      

       
Sample: 2 - 18   Number of obs  = 1

7 

  

   Wald chi2(9)  = 5

927 

  

Log likelihood = 49.22317 Prob> chi2  = 0   

  O

PG 

    

D.loggdp Coef. Std. Err. z P>z  [95

% Conf. 

Interval] 

loggdp       

loggovtexp D1.  0.29949 0.330337 -0.91 0.365 0.94693 0.347964 

logliteracy D1.  2.479607 5.695151 0.44 0.663 -8.68268 13.6419 

logprimary D1.  -1.25351 1.663252 -0.75 0.451 -4.51343 2.006405 

logsecondary D1. -0.65473 0.466865 -1.4 0.161 -1.56976 0.260311 

logtertiary D1.  -0.16571 0.518853 -0.32 0.749 -1.18265 0.85122 

logvocatio~l D1. 0.250514 0.075406 3.32 0.001 0.102722 0.398306 

logschooll~e D1.  0.077041 0.498127 0.15 0.877 -0.89927 1.053351 

_cons  0.016661 0.050051 0.33 0.039 -0.08144 0.114759 

ARMA          

ar L1. -0.30293 1.469584 -0.21 0.837 -3.18326 2.577403 

       
ma        

L1.  0.96727 1.338188 0.72 0.47 -1.65553 3.590069 

L2. -0.96726 . . .   

. 

. . 

/sigma 0.01072 0.007513 1.43 0.154                     -.0040062 0.025446 

       
Model Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC 

. 17 . 49.22317 11 -76.4463 -67.281 

It can be further deduced from the table above that the most significant variable contributing towards the 
variation in ‘loggdp’ of the nation is ‘logvocational’ since the p value <0.05. Also the associated beta 
coefficient signifies that the value of GDP changes .2505137 times as the value of variable ‘enrolments in 
secondary vocational education’ changes a unit.  

Hence the final equation for the study ----- 

 lggdp= 0.01666 + .25051logvocational+ 𝑢𝑢𝑡𝑡 

d) Co-integration testing 

The co-integration test is used to detect the relationship of variables over a long period of time. This testing 
is measured using the values of max and trace statistic representing the maximum eigenvalues for the model 
developed. ARIMA model in the current study highlighted that enrolment in secondary vocational 
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education impact have a positive impact on the economic growth. Therefore following are the hypothesis 
framed for detecting co- integration. 

H0: There is no co-integration or the long term relationship between economic growth and enrolments in 
secondary vocational education. 

H1: There is co-integration or the long term relationship between economic growth and enrolments in 
secondary vocational education. 

Five lags were chosen in order to forecast the existence of long term relationship between the variables. The 
table below depicts both the trace and the max statistic.  

Table 1: Co-integration testing 

 Johansen tests for cointegration   

Trend: constant Number = 13  

Sample: 6 - 18  La

gs 

= 5  

maximum rank  parms LL    eigenvalue trace statistic  5% critical value 

0 18 73.440035   . 29.7043 15.41 

1 21 88.227512  0.89720 0.1294*  3.76 

2 22 88.292193  0.00990   

      

maximum rank  pa

rms 

LL  eigenvalue max statistic  5% critical value 

0 18 73.440035   . 29.5750 14.07 

1 21 88.227512  0.89720 0.1294  3.76 

2 22 88.292193  0.00990   

In the table above, the trace statistic as well as the max statistic are greater than that of the 5% critical values. 
This indicates that the null hypothesis is rejected and there exists a co-integration among the variables. Also 
this means that economic growth of the nation is co-integrated with enrolments in secondary vocational 
education. There is a long term association between these two variables. Further it can be deduced that there 
are symmetrical movements between these variables over a longer period of time.  

e) Granger- causality test 

The Vector auto regression model includes the past values of the time series to the series of its own history. 
In order to determine the direction of causality among the variables, Granger causality test is applied among 
with VAR. This helps the researcher in identifying the variable that act as a determinant factor for the other 
variable. In the present study, the results of the ARIMA model highlighted that enrollment in secondary 
vocational education impact have a positive impact on the economic growth. Hence, the researcher conducts 
VAR and granger causality to test whether the lagged values of each of these variables can be predicted by 
the other variable. 

H01: Lagged values of economic growth and the enrolment at the secondary vocational education are not 
related at an instantaneous moment in time. 

Ha1: Lagged values of economic growth and the enrolment at the secondary vocational education are 
related at an instantaneous moment in time. 
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Table 2: VAR testing 

 Coef. Std. Err. z P>z  . [95% Conf Interval] 

loggdp      

loggdp       

L1.       

L2. 0.708709 0.058448 12.13 0 0.594153 0.823264 

L3. -0.38956 0.082988 -4.69 0 -0.55221 -0.2269 

L4.  0.061232 0.075146 0.81 0.415 -0.08605 0.208516 

L5.  0.185534 0.065456 2.83 0.005 0.057242 0.313825 

 0.286907 0.080054 3.58 0 0.130004 0.44381 

logvocatio~l       

L1  -.0438872 0.03307 -1.33 0.184 -0.1087 0.020929 

L2. -0.03001 0.028398 -1.06 0.291 -0.08566 0.025654 

L3.  0.121987 0.028831 4.23 0 0.065479 0.178495 

L4.  0.37419 0.039577 9.45 0 0.296619 0.45176 

L5. -0.26318 0.02355 -11.18 0 -0.30934 -0.21703 

_cons  0.831873 0.377447 2.2 0.028 0.092091 1.571655 

logvocatio~l       

loggdp       

L1. -0.79732 0.599626 -1.33 0.184                    -1.972561 0.37793 

L2.  1.192202 0.851389 1.4 0.161                    -.4764895 2.860893 

L3.  -0.36695 0.770938 -0.48 0.634                    -1.877958 1.144062 

L4.  1.442347 0.671523 2.15 0.032                     .1261859 2.758508 

L5.  -0.90155 0.821287 -1.1 0.272                     -2.511242 0.708143 

logvocatio~l       

L1.  0.544791 0.339272 1.61 0.108 -0.12017 1.209751 

L2.  0.297458 0.291338 1.02 0.307 -0.27355 0.868469 

L3. 0.211885 0.295784 0.72 0.474 -0.36784 0.791611 

L4. -0.05146 0.40603 -0.13 0.899 -0.84726 0.744346 

L5. -0.44667 0.241604 -1.85 0.064  -0.92021 0.026865 

_cons  -3.98128 3.872283 -1.03 0.304 -11.5708 3.60826 

The above figure reflects the results of vector auto regression among the two variables economic growth and 
enrolment in secondary vocational education. The results clearly indicate that except the third lag, the 
economic growth is impacted by other lagged values as the p value <0.05. Additionally, the economic 
growth is also affected by the third, fourth and fifth lagged values of enrolment in secondary vocational 
education. Hence, the null hypothesis that the lags of enrolment in secondary vocational education do not 
impact the economic growth is rejected.  

Next the granger causality test was undertaken to confirm the cause and effect relationship between 
variables. The proposed hypothesis is as follows: 

H0: Log of gross domestic product does not granger cause log of enrolments in secondary vocational 
education i.e. loggdp does not granger cause logvocational 

H1: Log of gross domestic product granger cause log of enrolments in secondary vocational education i.e. 
loggdp granger cause logvocational 
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Table 3: Granger causality testing 

  Equation     Excluded   chi2 df Prob> chi2 

loggdp logvocational 326.86 5 0 

loggdp  ALL   326.86 5 0 

logvocational loggdp 24.687 5 0 

logvocational   ALL  24.687 5 0 

The above results highlight that the lagged values of the variable ‘logvocational’ cause ‘loggdp’ as the p 
value is less than 0.05 which means that enrolment in the secondary vocational studies have an impact on 
the amount of economic growth of the country. In addition to this, the figure indicates that the lagged values 
of ‘loggdp’ cause ‘logvocational’ which indicates that higher level of economic growth would increase the 
enrolment in vocational education at the secondary level. Therefore, the null hypothesis that the lagged 
values of enrolment in the secondary level of vocational education does not impact the economic growth and 
the lagged values economic growth does not impact enrolment in vocational education at the secondary 
level is rejected . The direction of causality is from enrolment in secondary level of vocational education to 
economic growth as well from economic growth to enrolment in secondary level of vocational education. 
Hence there exists bi-directionality among the two. 

CONCLUSION 
Since 2000, there has been impressive performance of Turkey with respect to its economic and social 
development. Turkey is now among the upper middle income countries that has both increased 
employment and incomes. The nation has maintained a long term focus on implementing broad policy 
changes especially to its education segment for driving an incomparable growth to the country. Following 
this the present study investigated on to the existence of the impact of education on economic growth of the 
nation during 1999-2016.  

HA: There is no impact of education on economic growth of Turkey during 1999-2016. 

The results clearly rejected this null hypothesis and resulted ‘enrolments in secondary vocational education’ 
as the most significant and positive variable that contributes to the rising growth of the nation in terms of 
gross domestic product of the country. Additionally the current study also discovered a reverse relation i.e. 
there is much impact of increase in economic growth of the nation on to the increase in enrolments on 
secondary vocational education of the nation. The need of workforce in Turkish Industry is an important 
subject for Turkish economy which tries to gain an international competitive capacity. Imparting vocational 
education would educate employees for different professional fields and prepare students for higher 
education institutions. 

In the similar context, the study conducted by Mupimpila & Narayana (2009) examined the role of 
vocational and technical education in the economic growth of the Botswana. Botswana is also another upper 
middle country like Turkey within the region of Africa. The findings of the study indicated a positive 
relationship between the vocational education and technical training with the economic growth of the 
country. Similarly in formal sector of Turkey, there is a limited job formation, thus the expansion of 
vocational training would expand the economic growth in the country.  

Perennial to the results attained it is recommended that the concerned authorities and the government must 
monitor to the enrolment rates and delivery of quality training and education among individuals for further 
improvement of personal as well as overall growth of the economy. The raining in updated technology as 
well as new management tools would ensure the skill improvements of individual and thus the economic 
growth of the nation. 

The study has though accounted an evident relationship among the variables over the selected time period 
but there are few limitations entailed to the same. There has been much changes in both economic and 
educational sectors of the nation that might have additionally enhanced the situation of education in the 
country. Along with this, the international economic trends have also additionally impact the enrolments in 
vocational education among the nations. However the present data has not integrated to any such changes 
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within the testing process. Moreover the study has included a limited set of education indicators. Inclusion 
to more education statistics in future studies would enrich the findings and present insight to the issue 
attempted.  
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Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmanın amacı, doğum yıllarına göre sınıflandırılan X (1965 ile 1979 yılları arasında 
doğanlar) ve Y (1980 ile 1999 yılları arasında doğanlar) kuşaklarının marka kişiliği algılamalarını 
karşılaştırmaktır. Örnek işletme olarak Türkiye perakende sektörünün 2018 yılı ciro lideri BİM 
seçilmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan 
yüz yüze anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında, BİM mağazalarını daha önce en 
az bir kez ziyaret etmiş 408 kişiye ulaşılmıştır. 

Bulgular – Gerçekleştirilen analizler sonucunda, X ve Y kuşaklarının marka kişiliği 
algılamalarında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın temelde, marka kişiliği 
boyutlarından "Yetkinlik" boyutu bakımından gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Marka kimliğinin soyut bir parçası olan marka kişiliği, insanların algılarından 
oluşmaktadır. Dolayısıyla bu algıların kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmesi beklenen bir 
durumdur. İnsanların algılamalarında farklılık yaratan en önemli unsurlardan biri de şüphesiz 
yaşlarıdır. Araştırma sonucunda, doğum yıllarına göre sınıflandırılan, farklı bir geçmişe ve 
yetiştirilme tarzına sahip kişilerden oluşan X ve Y kuşaklarının, marka kişiliği algılamalarının da 
farklı olduğu ortaya konmuştur. 
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Purpose: The aim of this study is to compare the brand personality perceptions of the X (born 
between 1965 and 1979) and Y (born between 1980 and 1999) generations. As the case study, BİM 
that was turnover leader in Turkey's retail sector in 2018 has been selected. 

Design/methodology/approach – Face to face questionnaire technique, which is one of the 
quantitative research methods, is preferred as the data collection method of the research. The 
research included 408 participants who visited BİM stores at least once. 

Findings – As a result of the analyzes, it was found that there are differences in brand 
personality perceptions of generations X and Y. "Competence" , which is one of the dimensions 
of brand personality, can be higlighted as the basic  reason of this difference. 

Discussion – The brand personality, which is an intangible part of brand identity, consists of 
people's perceptions. Therefore, it can be seen that these perceptions can change from person to 
person and from society to society. One of the most important factors that make a difference in 
people's perceptions is undoubtedly their age. As a result of the research, it has been concluded 
that generations X and Y , which are classified according to their birth years, different 
backgrounds and upbringing styles, have different brand personality perceptions 

1. GİRİŞ
Geçmiş medeniyetlerden günümüz modern topluma kadar insanoğlu sürekli bir değişim ve gelişim süreci 
içindedir. Bu süreç kültürden kültüre toplumdan topluma değişse de değişmeyen şey sürekli tüketimdir. 
Geçmişte sadece hayatta kalmak için bir şeyleri tüketen insan, günümüzde sosyal medyada paylaşım yapmak 
için bir mal veya hizmeti satın alır hale gelmiştir. Bu tüketim alışkanlıklarının değişimiyle eş zamanlı olarak 
üretim şekilleri de değişmek zorunda kalmıştır. Tarihte çok üreten çok satar mantığı günümüzde artık işlevini 
kaybetmiş, benzer ürünleri benzer kalitede ve çok sayıda üretmek kolaylaştığı için, üretici tercih edilmek, 
tüketici de alternatifler arasından seçim yapmak için yeni arayışlara girmiştir. 

https://orcid.org/0000-0002-6945-2756
https://orcid.org/0000-0002-8401-616X


M. D. Bilgin – K. G. Yılmaz 11/3 (2019) 1465-1481 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1466 

Ürün seçeneğinin fazlalığı, ürünlere ulaşımın kolaylığı gibi sebepler, tüketicinin karar vermede zorlanmasına 
ve satın alma sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Marka tam bu aşamada devreye girer ve sürecin 
hızlanmasına katkı sağlar. Milattan önceki yıllara dayanan marka tarihi, o yıllardaki kullanım amacına ilave 
değerler katarak günümüzdeki halini almıştır. Tarih öncesi medeniyetlerden günümüze kadar, en basit 
anlamda, ürünü benzerlerinden ayırmak için kullanılan marka, ürünlerin kim tarafından yapıldığının ve bir 
daha satın almak isteyenlerin nerede bulabileceklerinin cevabı olmuştur. Marka, insanların üretime 
başlamasından bu yana varlığını devam ettiren bir tanınma ve garanti aracıdır. Bu tanınma aracı kimi zaman 
bir imza kimi zaman bir resim kimi zaman da bir damga olarak kendini göstermiştir. Ancak bir markaya sahip 
olmak rekabet için yeterli değildir. Somut açıdan birbirine benzer ürünler arttıkça markalar soyut konularda 
farklılaşmak için yeni yöntemler geliştirmişlerdir. Bunlardan biri de marka kişiliğidir. Marka kişiliği, 
tüketicilerin zihninde insan özelliklerinin markalarla bağdaşlaştırılmasıyla oluşan ve tüketiciler ile markalar 
arasında duygusal bir bağ sağlayan rekabetin önemli bir aracı haline gelmiştir. 
Söz konusu insan olunca her konuda olduğu gibi marka kişiliği konusunda da farklı algılamalara sahip 
olunabileceği varsayımına dayanarak çalışmamıza da konu olan bir diğer unsur ise insanların yaşlarına göre 
sınıflandırılmasıyla oluşan kuşaklardır. Tüketicilerin davranışlarında farklılığa yol açan yaş unsuru, marka 
kişiliği algılamalarında da farklılık yaratır mı? sorusu çalışmamızın çıkış noktasıdır.  
Bu çalışma kapsamında öncelikle, marka ve marka kişiliğine değinilmiştir. Marka kişiliği kavramı hakkında 
geçmişten günümüze gelen görüşlere yer verilmiş, yaratılma sürecine, tüketiciye sağladığı faydalara ve 
ölçülmesiyle ilgili geliştirilen ölçeklere değinilmiştir. Sonrasında kuşak kavramından ve sınıflandırılmasından 
bahsedilmiştir. Çalışmamıza konu olan X kuşağının (1965 ve 1979 yılları arasında doğanlar) ve Y kuşağının 
(1980 ve 1999 yılları arasında doğanlar) genel özelliklerine değinilmiştir. Çalışmamızın sonunda, X ve Y 
kuşağının marka kişiliği algılamalarının karşılaştırılması amacıyla, BİM indirimli mağazasından, daha önce 
en az bir kez alışveriş yapmış 408 katılımcının katkısıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Bu ankette, Aksoy ve 
Özsomer (2007) tarafından geliştirilen literatürde kabul görmüş bir marka kişiliği ölçeği kullanılmış, X ve Y 
kuşağının marka kişiliği algılamaları konusunda farklılık olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
2.1. Marka ve Marka Kişiliği  
Türk Dil Kurumu (TDK) markayı,  “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya 
yarayan özel ad veya işaret” şeklinde tanımlamaktadır (http://sozluk.gov.tr/). Amerikan Pazarlama Derneği 
(American Marketing Association=AMA) ise markayı, “Bir satıcının malını veya hizmetini diğer satıcılardan 
farklı olarak tanımlayan bir isim, terim, tasarım, sembol veya başka bir özelliktir.” şeklinde tanımlamaktadır 
(https://www.ama.org). 
Davis (2011:39) ise markanın iki farklı şekilde tanımlanabileceğinden bahsetmiştir. Marka, geleneksel olarak, 
bir ürünü diğerlerinden ayırmaya yarayan isim, terim, tasarım, sembol gibi özelliklerdir. Ticari marka, bir 
markanın yasal tanımıdır. Marka, bir nesneyi veya nesneler topluluğunu ya da bir satıcının tüm ürünlerini 
tanımlayabilir. Eğer marka işletmenin kendisini tanımlıyorsa bu ticari unvandır. Marka, güncel olarak ise, 
görsellik ve fikirlerle ortaya konmuş bir müşteri deneyimidir. 
Markanın daha çok bileşenlerine yönelik yapılan bu tanımlara ilave olarak daha soyut anlamlar içeren 
tanımlar da söz konusudur. Örneğin, Kotler’e (2002:188) göre marka, satıcılar tarafından, alıcılara bir mal ya 
da hizmetin özelliklerini ve yararlarını sürekli olarak sunan bir vaattir. En iyi markalar kalite garantisi verir.  
Günümüzde artan seçenekler ile birlikte tüketici karar verme süreci karmaşıklaşmakta ve uzamaktadır. 
Markaların bu aşamadaki temel faydası, tüketicilerin satın alma sürecini kolaylaştırması ve kısaltmasıdır. 
Başarılı bir markanın değerinin artırılması, tüketici odaklı olma, marka ve tüketici arasında duygusal bir bağın 
kurulmasını sağlamayla ilişkili olduğu görülmektedir (Aktepe ve Baş, 2008).   
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet anlamına gelen kişilik 
kavramı (http://sozluk.gov.tr/) markalar için de söz konusudur. Marka kişiliği, bir marka ile bağdaştırılan 
insani özelliklerin kümesidir (Aaker,J.L.,1997:347). İnsanların birbirinden farklılaşmasına sebep olan kişilik 
özellikleri markalar arasında da farklılaşma yaratır. Rakiplerden farklılaşmanın zorunlu olduğu günümüzde, 
marka kişiliği oldukça önemli bir kavram haline gelmiştir. Önceki dönemlerde marka kişiliğinin 
oluşturulmasının fazla önemsenmediği ve tesadüfi şekilde uygulandığı görülmektedir. Ancak günümüz 
şartlarında markalar ve yöneticileri, marka kişiliklerini dikkatli bir şekilde oluşturduklarında pazarda daha 
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uzun süre varlık gösterdiklerini, marka kişiliğinin markanın ayrılmaz bir parçasını olduğunu fark etmekte ve 
bu konuda daha dikkatli kararlar vermektedirler (Aktuğlu, 2004:27-28). 
Reklam verenler ve pazarlamacılar, henüz akademisyenler kavramı incelemeden ve kabul etmeden önce, 
'marka kişiliği' terimini kullanan ilk kişiler olmuştur. 1958 gibi erken bir tarihte Martineau, marka kişiliğini, 
bir işletmeyi özel kılan soyut özelliklerine ve sahip olduğu karakterine göndermede bulunmak amacıyla 
kullanmıştır. 1980'lerin sonlarında artan sayıda kopya ve benzer ürünlerin bolluğuyla, ürünlerin performans 
açısından ayırt edilmesinin zorlaştığı fark edilmiş ve yeni bir strateji olarak marka kişiliği kavramı 
geliştirilmeye başlanmıştır (Azoulay ve Kapferer,2003). 
Plummer (1985)'e göre herhangi bir marka, üç farklı özellik sınıfı açısından tanımlanabilir. Birincisi, fiziksel 
özelliklerinden oluşur. Örneğin Tang, bir kavanoz içinde bulunan turuncu bir tozdur ve 69 cente satılır. 
Markanın bu fiziksel özellikleri herkes tarafından doğrulanabilir. Yani bir birey kendisi için markanın 
özelliklerinin tam olarak ne olduğunu görebilir. Bir markayı tanımlamanın ikinci yolu, fonksiyonel özellikleri 
veya kullanımının sonuçlarıdır. Örneğin bir mobilya cilası ile mobilyalarınızı parlattığınızda markanın 
başarısı siz ve evinize gelenler tarafından görülebilir. Yani marka kullanımının bu tür sonuçları da objektif 
olarak doğrulanabilir. Bir markayı tanımlamanın üçüncü yolu ise markanın kişiliğidir. Yani, bir markanın 
modern, modası geçmiş, canlı veya ilginç gibi kişileştirilmesidir. Markanın ya da kişiliğinin karakteristik 
özellikleri tamamen iletişimin sonucudur. Bu kişilik özellikleri, tüketiciler açısından kendimi bu markada 
gördüm veya markayı kendi içimde gördüm şeklinde bir bakış açısı yaratabilir. Bir markanın kişiliği, 
tüketicilerin "bu marka tam da bana göre"  şeklinde düşünmesinde kilit rol oynar. 
Tüketiciler, insan özelliklerini, sevdiği şeylere bağlamaya meyillidirler (Goovers ve Schoormans, 2005). 
Kişilikleriyle özdeşleşen markaları tanıdık buldukları için tercih ederler ve onlardan gelecek olan riski diğer 
markalara göre daha az olarak değerlendirirler. İnsanlar çoğu zaman, markalarla etkileşim halindeyken 
onların gerçekten bir insanmış gibi kişilik özelliklerine sahip olduklarına inanırlar ve insan olmaları 
durumunda da kendilerini etkileyebilecek özelliklere sahip bir kişiliğe sahip olduklarını düşünürler (Özçelik 
ve Torlak,2011). Marka kişiliğinin oluşmasında, marka yönetiminin, zaman içinde marka değerinin 
oluşturulması ve bu değerin artırılması da bulunmaktadır (Aktepe ve Şahbaz, 2010). 
Marka kişiliği, marka kimliğinin önemli bir bileşenini oluşturur (Geuens, Weijters ve De Wulf,2009). Kotler'e 
(2005:79) göre marka kişiliği, markanın yaratımında zorunlu olan bir elemandır. Bir işletme, markasının ne 
anlama gelmesini istediği hakkında kafa yormalı ve bir kişilik vermelidir. Ayırt edici özellikler yaratmalı ve 
bu özellikler işletmenin tüm etkinliklerine yansıtılmalıdır. 
Marka kişiliği yaratma aşamaları ise şu şekildedir (Baş,2015:53): 

• Hedef kitleyi belirleme, 
• Tüketicinin ihtiyaç duyduğu, istediği ve beğendiği şeyleri belirleme, 
• Tüketicilerin kişilik profilini oluşturma, 
• Bu profile uygun şekilde bir marka kişiliği yaratma ve geliştirme. 

Farklılık yaratmak istenen rakipler iyi analiz edilmeli, onların karşısında hangi kişiliği yansıtmanın doğru 
olacağına karar verilmelidir. İnsanlar bir markayı tercih ederken, çoğunlukla kendi kişiliklerini veya örnek 
aldıkları kişileri yansıtan ve zihinlerinde onlara duygusal açıdan da fayda sağlayacak markaları tercih 
etmektedirler. Bu nedenle işletmeler, hedeflerindeki tüketicilerin kişilik özelliklerini belirlemeli ve buna göre 
bir marka kişiliği yaratmak için çaba göstermelidir. 
Marka kişiliğinin tanımlanabilir olması işletmeler için oldukça önemlidir. Rakiplerinden ayrılmayı kişilik 
yoluyla başarabilen işletmeler, iletişim kampanyalarında da kolayca tanınarak tüketiciye, fonksiyonel 
faydanın yanında duygusal açıdan da bir fayda sunar.  
Aaker' e (2009:168) göre marka kişiliği: 

• Anlayışı zenginleştirmek, 
• Farklılaştıran bir kimliğe katkı yapmak, 
• İletişim çabasını yönlendirmek, 
• Marka değeri yaratmak gibi yararlar sağlar. 

Marka kişiliği ile birlikte bir yönetici, tüketicilerin markalarıyla ilgili kişilik tanımlamalarını öğrenerek derin 
bir anlayış sağlar. Marka kimliğinin bir parçası olan marka kişiliği, özellikle de benzer ürün özelliklerine sahip 
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markalar söz konusu olduğunda farklılaşma sağlayabilmektedir. Bazı durumlarda bu sadece markayı değil 
aynı anda ürün sınıfının içeriği ve deneyimini de tanımlayabilir. İletişim çabalarında önemli bir yeri olan 
marka kişiliği, sadece reklamlarla değil ambalaj, promosyonlar, etkinlikler gibi müşterilerle iletişimin 
mümkün olduğu her alanda pekiştirilmeli ve iletişime yön vermelidir. 

Tüketiciler, kişiliklerini oluşturmak ve iletişim kurmak için sıklıkla markaları kullanırlar (Sung ve Kim, 2010). 
Örneğin, “doğru” kişilik özelliklerine sahip bir markanın seçilmesi, tüketicinin kendini görünür ve benzersiz 
bir şekilde temsil etmesini sağlar (Austin, Siguaw ve Mattila,2003). Marka kişiliği, uzun vadeli marka değerini 
farklılaştırmanın ve geliştirmenin önemli bir yoludur (Biel ve Keller'dan aktaran Supphellen ve 
Grønhaug,2003). Güçlü, pozitif bir marka kişiliği aynı zamanda olumlu, benzersiz, güçlü ve uyumlu olan daha 
fazla marka ilişkisine yol açar ve böylece marka değerini arttırır (Freling ve Forbes,2005). Araştırmacılar, uzun 
yıllardır marka kişiliği konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çünkü marka kişiliğinin, markaları 
farklılaştırmaya, bir markanın duygusal yönünü geliştirmeye ve tüketiciye karşı kişisel anlamını artırmaya 
yardımcı olabileceğini savunmuşlardır (Aaker, J. L. ve Fournier, 1995). Marka kişiliği, markanın ürün yada 
işletmeyle ilgili somut özellikleri dışındaki soyut ve duygusal özelliklerini belirterek, tüketici zihninde bir 
farklılık ve farkındalık oluşturmayı sağlamaktadır. Güçlü bir marka kişiliği yaratılmasıyla, tüketiciler ve 
marka arasında kuvvetli bir bağ oluşur. Bu da rekabette üstünlük sağlamanın yanında tüketicilerin markaya 
olan güvenini ve sadakatini olumlu yönde etkiler. Tüm markalar mevcut müşterilerini elinde tutmak ve 
onlarla uzun süreli bir ilişki kurmak isterler. Marka kişiliği, bu uzun süreli ilişkinin kurulmasında önemli bir 
yeri olan kimliğin, tüketicilere yansıtılan parçalarından biridir. Tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri 
kendilerinin bir uzantısı olarak gördükleri ve bu yüzden satın alma davranışlarının ürünün sembolik değeri 
tarafından motive edildiği iddia edilmektedir (Ekinci ve Hosany, 2006). Bunların yanı sıra literatürde, marka 
kişiliğinin, işletmelerin finansal performansına olumlu şekilde etki ettiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur 
(Das'dan aktaran Girişken ve Giray,2016). 

Markanın tüketicilere fayda sağlaması ve aralarındaki ilişkinin güçlenmesi açısından marka kişiliğinin 
unsurlarına da değinmekte fayda vardır. Bu unsurlar Tablo 1'de şu şekilde özetlenmiştir: 

Tablo 1. Marka kişiliğinin temel unsurları 

Marka Kişiliğinin Temel Unsurları 
Güven Bir marka ve kişiliğinin vereceği en önemli mesaj "güven" olmalıdır. 
Önemseme Tüketiciler, markalar tarafından değer görmek ve önemsenmek isterler. 
Heyecan verici 
olma 

Birbirine benzer ürünlerle dolu bir pazarda müşterisini heyecanlandıran ve şaşırtan 
bir etkiye sahip olmak marka kişiliğiyle sağlanır. 

İlham verici olma Markaya bağlılığı sağlayan bir unsur olan ilham, tüketicinin "bu markayı her yerde 
takip edeceğim" ifadesiyle tarif edilebilir. 

Temel değerler Markalar, sadece günün şartlarına uymak amacıyla temel değerlerde değişikliğe 
giden bir kişilik yansıtmalıdır. 

Kaynak: Ar, 2004:74-76 
Jennifer Aaker (1997), marka kişiliğini ölçmede iki çeşit ölçeğin kullanıldığından bahsetmektedir. Bunlardan 
biri sınırlı özellikler içeren ve üzerinde çalışılan konuya özgü olarak geliştirilen özel amaçlı ölçeklerdir. İkinci 
ölçek tipi ise insan kişilik özelliklerine dayanan ve teorik olmalarına rağmen marka konusunda işleyişi tam 
olarak kabul edilemeyen ölçeklerdir.  
Tüm dünyada kabul edilebilirliği olan bir ölçek geliştirmek isteyen Jennifer Aaker, 1997 yılında yayınladığı 
çalışmasında, psikoloji biliminin kabul ettiği, insan kişilik yapısını ele alan "Beş Büyük" faktör kuramı 
çerçevesinde Amerika'da gerçekleştirdiği çalışmasıyla bir marka kişiliği ölçeği geliştirmiştir. Çeşitli ürün 
gruplarına dahil farklı markaları içeren geniş araştırması sonucunda, 5 boyut altında 15 alt boyut olmak üzere 
toplamda 42 farklı kişilik özelliği içeren bir marka kişiliği ölçeği geliştirmiştir. 
 
 
 

Tablo 2. Aaker, J. L' nin marka kişiliği ölçeği ve boyutları 

MARKA KİŞİLİĞİ 
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Samimiyet  Coşku Ustalık Seçkinlik Sertlik 
Gerçekçi 
Aile odaklı 
Kasabalı 
 
Dürüst 
Samimi 
Gerçek 
 
Sağlıklı 
Orijinal 
 
Neşeli 
Duygusal 
Arkadaş canlısı 

Cesur 
Moda olan 
Heyecan verici 
 
Canlı 
Havalı 
Genç 
 
Yaratıcı 
Eşsiz 
 
Güncel 
Bağımsız 
Çağdaş  

Güvenilir 
Çalışkan 
Güvenli 
 
Zeki 
Teknik 
Kurumsal 
 
Başarılı 
Lider 
Kendinden emin 

Üst sınıf 
Göz alıcı 
İyi görünümlü 
 
Çekici 
Kadınsı 
Nazik 
 

Açık havaya uygun 
Erkeksi 
Batılı 
 
Güçlü 
Sert 
 

Kaynak: Aaker, J.L., 1997 

Çalışmamıza da kullanılan marka kişiliği ölçeği ise Jennifer Aaker 'in ölçeğini temel alarak ülkemize uyarlanan 
ve 2007 yılında Aksoy ve Özsomer tarafından geliştirilen ölçektir. Marka kişiliği konusunda yapılan çoğu 
çalışmanın Amerika ve Batı kültürlerine göre yapıldığını belirten Aksoy ve Özsomer (2007), marka kişiliği 
boyutlarının Türkiye'de de aynı olup olmadığını cevaplandırmak ve farklıysa da Türk kültürüne uygun kişilik 
sıfatlarının ne olduğunu belirlemek için bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Çalışmada çeşitli ürün grubundan 
oluşan farklı markalar kullanılmıştır. 

Yapılan ön çalışmalar ve sonrasında gerçekleştirilen 1200 anket sonucunda Türkiye'de marka kişiliği ölçeğinin 
39 değişkenden oluşan 4 boyutunun olduğu ortaya konmuştur. Ölçeğin boyutları ve değişkenleri Tablo 3'te 
gösterilmiştir: 

Tablo 3. Aksoy ve Özsomer' in marka kişiliği ölçeği ve boyutları 

MARKA KİŞİLİĞİ 
       Yetkinlik        Heyecan        Geleneksellik        Androjenlik 

Kaliteli 
Profesyonel 
Başarılı 
İşini iyi yapan 
Güvenilir 
Prestijli 
Kendine güvenen 
İddialı 
Bildik 
Sağlam 
Küresel 
İstikrarlı 
İyi 
Orijinal 

Eğlendirici 
Neşeli 
Hareketli 
Hayatı seven 
Sempatik 
Özgürlükçü 
Çevik 
Genç ruhlu 
Dinç 
Genç 
Tutkulu 
Sportif 
Eğlenceli 
Baştan çıkarıcı 

Hesaplı 
Mütevazı 
Geleneksel 
Tutumlu 
Klasik 
Muhafazakâr 
Aile odaklı 

 

Erkeksi 
Asi 
Kadınsı 
Gösterişli 

 

Kaynak: Aksoy ve Özsomer, 2007 

Farklı kültüre sahip ülkelerin, birçok konuda olduğu gibi marka kişiliği konusunda da farklı bakış açısına 
sahip olacağı beklenen bir durumdur (Aaker, Benet-Martinez ve Garolera, 2001). Bu nedenle geçmişten 
günümüze kadar çoğu çalışmacı bu düşünceyi göz ardı etmemiş ve marka kişiliği ölçeklerini farklı ülkelere 
göre uyarlamıştır. 

2.2. X ve Y Kuşakları 

Kuşak, “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon”  
olarak ifade edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, birbirine yakın yıllarda doğmuş, aynı dönemin şartlarını, 
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dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 
topluluğudur (http://sozluk.gov.tr/). Kuşak kavramının tarihi geçmişi yazılı kaynaklar açısından 
incelendiğinde, bazı bilim dallarında Antik Yunan’a, bazılarında ise Eski Mısır Uygarlığı’na kadar uzandığı 
düşünülmektedir (Joshi, Dencker ve Franz, 2011). Milyarlarca insanın doğup öldüğü tarih boyunca, insanlar 
kendinden öncekilerden etkilenmiş, kendinden sonra gelenleri de yaşamları boyunca kazandıkları tecrübe ve 
bilgilerle etkilemiştir. "Öncekiler ve sonrakiler" olarak adlandırılan bu durum, bazı yazılı kaynaklara göre Antik 
Yunan, bazılarında ise Eski Mısır Uygarlığı dönemlerine kadar bu şekilde devam etmiştir. Bu dönemler 
sonrasında ise kuşak kavramı kullanılmaya başlanmıştır (Arslan ve Nur, 2018) . 

1800’lü yıllardan günümüze kadar birçok alanda kuşak çalışmaları yapılmış ve çeşitli kuşak teorileri 
oluşturulmuştur. Kuşaklarla ilgili bilimsel araştırmaları başlatan ilk kişi sosyolojinin babası olarak anılan 
Auguste Comte olmuştur. 1830-1840 yılları arasında kuşaksal değişikliklerin tarihsel süreç içerisinde hareket 
eden kuvvetler olduğunu ortaya koymuş ve sosyal olarak gelişmenin ancak bir kuşağın sonraki kuşağa 
bırakacağı tecrübeler ile mümkün olabileceğini belirtmiştir (Comte'den aktaran Yüksekbilgili ve Akduman, 
2015). Comte’nin başlattığı sosyolojik araştırmalar, dönemin birçok farklı bilim alanında, farklı bakış açılarıyla 
gelişmeye devam etmiştir. Antik Yunan tarihine kadar uzanan kuşak çalışmaları, biyoloji, siyaset bilimi, tarih, 
tıp gibi birçok alanda farklı anlamlarda kullanılmıştır. Geçmişte daha çok ortak doğum yılını esas alan 
biyolojik bir kavram olan kuşak, günümüzde ortak yaşanmışlıkları da içeren sosyal bir kavram olmaya 
başlamıştır. Farklı bilimler kendi alanlarında yorumlar katarak günümüz anlamına katkıda bulunmuştur. 
Kuşak kavramı, en az 50 yıl boyunca ekonomi, demografi, sosyoloji, siyaset bilimi ve psikoloji disiplinlerinde 
önde gelen teorik bir araç olmuştur (Alwin ve Mccammon, 2007). Geleneksel olarak kuşak,  “bir ebeveynin 
doğumu ile kendi çocuğunun doğumu arasındaki ortalama zaman aralığı” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
biyolojik tanım, binlerce yıllık süre içinde yaklaşık 20-25 yıla denk gelmektedir. Bu tanım geçmişte 
sosyologlara iyi hizmet etse de günümüzde önemi kalmamıştır. Çünkü kuşaklar yeni teknolojiler, değişen 
kariyer, çalışma seçenekleri ve toplumsal değerlerdeki değişkenliklere cevaben çok hızlı değişmekte ve yirmi 
yıllık süre kuşak bağlamında çok fazla bir süre haline gelmiştir. Diğer bir yandan bu biyolojik tanımı 
günümüze uyarlarsak, çocuk sahibi olma yaşı daha geç yaşlara ulaştığından, kuşaklar daha uzun süreleri 
kapsamaktadır. Ortalama olarak ebeveynlerle çocuklarının doğumları arasındaki süre, yirmi yıldan otuz yıla 
uzamıştır. Bu yüzden günümüzde kuşaklar biyolojik değil sosyolojik olarak tanımlanmaktadır. Sosyolojik 
olarak kuşak, benzer bir zaman diliminde doğmuş ve benzer bir yaş ve yaşam evresini paylaşan ve belli bir 
zaman dilimiyle (olaylar, eğilimler ve gelişmeler) şekillenen bir grup insan olarak tanımlanabilir (McCrindle, 
2014:1-2). 

Kuşak, bir ülkenin belli bir tarihsel dönemi boyunca vurgulanan öncelikli değerlerini yansıtan bir tür alt 
kültürdür. Kuşak alt kültürleri, kültür değişiminin evrim sürecini anlamada önemlidir. Bu kuşak gruplaması, 
belli bir tarihi dönem boyunca vurgulanan değerleri yansıtırken, bir ülkede meydana gelen kültür değişiminin 
de doğasını kapsar (Egri ve Raltson,2004).  

Kuşakları sınıflandırılırken tanımlanan kesin bir sınır bulunmamaktadır. Din, siyasi parti, gelir, meslek, ırk 
gibi diğer pek çok sosyal alanda olduğu gibi kuşakların da sınırları belirsiz olabilmektedir (Strauss ve 
Howe'dan aktaran Ercömart,2018:25).  Kuşakların sınıflandırılması söz konusu olduğunda literatürde birçok 
farklı görüş bulunmaktadır. Bu farklı görüşlerin temel sebeplerinden biri, kuşak tanımlarında sıkça sözü 
edilen ortak geçmişin her koşulda aynı etkiye sahip olmamasıdır. 

Kuşakların kapsamını belirleyen altı özellik şu şekildedir (Sessa, Kabacoff, Deal ve Brown,2007) : 

• Travmatik veya biçimlendirici bir olay (Örneğin savaş gibi), 
• Toplumdaki kaynakların dağılımını etkileyen çarpıcı bir değişim, 
• Bir kuşağı başarıya veya başarısızlığa götüren bir süreç (Örneğin Büyük Depresyon), 
• Ortak hafızayı sürdüren “kutsal alan” oluşturulması (Örneğin Woodstock Konserleri), 
• Çalışmalarıyla canlandıran ve ses getiren yol gösterici ya da kahramanlar (Örneğin Matin Luther 

King), 
• Birbirlerini tanıyan ve destekleyen insanların çalışmaları (Örneğin Bill Gates, Steven Jobs). 

Tüm dünyayı değiştiren önemli olayların, örneğin; savaşlar, finansal krizler veya icatlar gibi, küresel bir 
genelleme mümkün olmasa da tüm ulusları benzer şekilde etkilediği görülmektedir (Ordun,2015). 

http://sozluk.gov.tr/
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20. yüzyıl ’da küresel etki yaratan olaylar şu şekilde sıralanabilir:  

Tablo 4. 20. yüzyıl’da küresel etki yaratan olaylar  

Olay Tarih 
1.Dünya Savaşı 1914-1918 
Büyük Bunalım 1920 ve 1930’lu yıllar 
2.Dünya Savaşı 1941-1945 
Soğuk Savaş ve Nükleer Savaş Tehdidi 1946-1953 
Televizyonun İcadı 1940 ve 1950’li yıllar 
Enerji Krizi 1970’ler 
Berlin Duvarı’nın Yıkılışı 1989 
İnternetin Gelişimi 1990’lar 
Sovyet Rusya’nın Yıkılışı 1991 
Körfez Savaşı 1991 

Kaynak: Schewe ve Meredith, 2004 

Literatürde son yıllarda kuşak çalışmaları özellikle sosyoloji alanında oldukça fazla görülmektedir. Kuşak 
kavramının küresel mi yoksa ulusal mı olduğu tartışmaya açık bir durumdur. Kuşak, kültürden ayrı 
düşünülemeyecek bir kavram olduğundan hem küresel hem de ulusal olarak değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. Bu nedenle kuşaklar sınıflandırılırken genel sınıflandırmalar yanında ülkelere özgü sınıflandırmalar 
da ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmamıza konu olan kuşaklardan ilki X kuşağıdır. 1965 ile 1979 yılları arasında doğanları kapsayan X 
kuşağı (Kyles, 2005); Kayıp kuşak, 13. Nesil, Patlama sonrası kuşağı, Gölge kuşak olarak da adlandırılır. 
Türkiye'nin 2018 yılı nüfusunun yaklaşık %19'unu oluşturmaktadırlar (http://www.tuik.gov.tr). 

X kuşağı üyeleri, maddi, ailevi ve toplumsal güvensizlik döneminde yetişenlerin çocuklarıdır. Çalışan ailelerin 
çocukları olmalarından dolayı " Kapı anahtarı çocukları" olarak da anılırlar (Tolbize, 2008:3). Çalışan 
ebeveynlerin gündüz bakım evlerine veya okuldan sonra evde tek başına bıraktıkları ve şirketler küçüldüğü 
için işten çıkarmalar ve ekonomik belirsizliklerin yer aldığı zor zamanlarda, ırksal çeşitliliğin daha yaygın 
olduğu ve teknolojinin insanların yaşama ve çalışma şeklini değiştirdiği zamanlarda büyümüşlerdir (Kotler 
ve Keller, 2016:275). 

X kuşağı, ekonomik belirsizliklere, AIDS salgınının başlangıcına ve Soğuk Savaş'ın sona ermesine ve çeşitli 
devlet skandallarına tanık olmuştur (Johnson ve Lopes, 2008).  Soğuk savaşa şahit olan ve siyasi krizlerin 
etkilediği ebeveynler tarafından daha korumacı yetiştirilmişlerdir. Ailelerinin yaşadığı zorlukları dinleyerek 
büyüyen bu kuşak, bizzat savaşı yaşamasa da varlığından haberdar ve bu konuda şüphecidir. Ekonomik 
durgunluk ve belirsizlikler, güvensiz bir yapıya sahip olmalarına neden olmuştur. Bu sebeple her zaman 
geleceği düşünen, tedbirli kişiler olmuşlardır. 

Dünya çapında birçok olaya şahit olmuş ve karakterleri bu olaylar neticesinde şekillenmiştir. Petrol Krizi, 
Vietnam Savaşı, AIDS hastalığının yayılmaya başlaması, Berlin Duvarı'nın yıkılması, Körfez Savaşı bunlardan 
birkaçıdır. Türkiye'de ise gençlikleri 1980'li yıllarına denk geldiği için daha çok siyasi meselelere maruz 
kalmışlardır. Sağ-sol ve mezhepsel çatışmalar, Kıbrıs Barış Harekatı, 12 Eylül darbesi, 1982 Anayasasının 
kabulü gibi birçok siyasi ve sosyal olaya şahit olmuşlardır. 1965 ile 1979 yılları arasında, Türkiye’de sosyal 
hayatta büyük iyileşmeler yaşanmış ve yaşam standartları yükselmeye başlamıştır.  Ekonomik planlamalar, 
sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeler önceki kuşaklara göre bu alanlarda daha rahat bir yaşam 
sağlamıştır.Yeni devlet kurumları açılmış ve kamu güçlenmiştir. Kadınlar iş gücüne katılmaya başlamış bu da 
nüfus artış hızının düşmesine ve bir sonraki kuşağın, çalışan annelerin çocuğu olmanın avantaj ve 
dezavantajlarına sahip olmalarına sebep olmuştur. 

İki ebeveynin de çalıştığı veya boşanma oranları nedeniyle tek ebeveynli hanelerde büyümüşlerdir (Tolbize, 
2008:3). Ailelerin hayatta kalabilmeleri için üstlendikleri görevlerinin kritik olduğu tek ebeveynli/geleneksel 
olmayan evlerde büyüyen ilk kuşak olmak, aynı zamanda iş/yaşam dengesi konusundaki güçlü inançlarını 
da anlamlı kılmaktadır (Kyles, 2005). Ailelerinde gördükleri işsizlik sebebiyle kolay kolay işlerini değiştirmek 
istemezler. 
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Günümüz 2019 itibariyle en yaşlı üyesi 54 en genç üyesi ise 40 yaşında olan bu kuşağın çoğunluğu aktif iş 
hayatına hala devam etmektedir. Patlama Kuşağı (Baby Boomers) ’nın çocukları olan X Kuşağı, çalışma 
hayatına 80’lerin sonu 90'ların başında girerek onların yerini almaya başlamıştır (Sujansky ve Ferri-Reed, 
2009:57). Durgun bir iş piyasası, kurumsal küçülme ve sınırlı ücret hareketliliği ile büyümüşlerdir (Tolbize, 
2008). X kuşağı yönetmesi en zor grup olarak kabul edilir (Kyles, 2005).  İş yaşamında sadık, kanaat duyguları 
yüksek ve aynı işte uzun yıllar çalışmış olmaları ortak özellikleridir. Daha iyi kariyer imkanları aramaktadırlar 
ve teknolojik devrime denk geldiklerinden zorunlu olarak teknoloji kullanmaya başlamışlardır (Keleş, 2013). 
Fırsat tanınması ve imtiyaz verilmesi bu kuşak için nihai kurumsal ödüllerdir. Sadece bir ödül değil, aynı 
zamanda işyerinde mutlu ve üretken olmaları için bir gerekliliktir (Kyles, 2005).   

Teknolojik açıdan kendinden önceki kuşaklara göre daha bilgili olan X kuşağı, teknolojinin bu dönemde 
birden ilerlemesi ve sürekli yenilenmesi ile zorlanmışlardır. Düzenli olarak teknolojiyi kullanan ilk kuşaktır. 
Özellikle iş hayatlarında büyük değişime sebep olan bilgisayar kullanımına alışmak zorunda kalmış, teknoloji 
kullanımı zorunluluk haline gelmiştir.  Önce siyah beyaz daha sonraları da renkli televizyonlar, X kuşağı 
döneminde günlük yaşamın bir parçası olmaya başlamış ve her evin olmazsa olmazı olmuştur. 

Çalışmamıza konu olan bir diğer kuşak ise Y kuşağıdır. 1980 ile 1999 yılları arasında doğanları kapsayan Y 
kuşağı (Kyles, 2005), her şeyi sorgulama eğilimleri olduğu için Why kuşağı olarak adlandırılmış ve kısaltılarak 
Y kuşağı adını almıştır. Milenyum Kuşağı, Sonrakiler (Nexters), www Kuşağı, Patlama Kopyası kuşağı olarak 
da adlandırılır. Literatürde bu kuşağı yakından takip ederek yetiştiren ve sürekli etrafında olan ebeveynlere 
“Helikopter Ebeveynler” denmektedir (Howe ve Strauss'dan aktaran Yüksekbilgili, 2015). Türkiye'nin 2018 
yılı nüfusunun yaklaşık %31'ini oluşturmaktadırlar (http://www.tuik.gov.tr). Tüm kuşaklar içinde en yüksek 
oranda nüfusa sahiptirler. Diğer kuşaklar ile karşılaştırıldığında zenginlik içinde büyümüş bir nesildir. 
Zenginliklerinin ve standartlarının önemli ölçüde arttığı ve yaşam tarzlarını değiştirdiği 70'lerin sanayi 
devriminden büyük ölçüde yararlanan bir kuşağın çocuklarıdır (Puybaraud, 2010:37).  

Y kuşağı, yaşamlarına bir dönüşüm getiren modern eğitim müfredatı nedeniyle farklılaşmıştır. Teknolojiye 
meraklı, çevik ve aynı anda farklı şeyler yapabilme yetenekleri ile bilinmektedir. Çeşitli araştırmacıların son 
çalışmalarına dayanarak, Y kuşağının bağımsız, kendinden emin, farklı, işbirlikçi ve bencil olduğunu 
söylemek mümkündür (Islam, Cheong, Yusuf ve Desa, 2011). Bu kuşak arkadaşlarına ve tanıdıklarına çok 
bağlıdır. Yeni teknolojiler ve iletişim biçimleri sayesinde, Y kuşağı herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda 
insanlarla iletişimde kalabilir. Bu bağlantı, işyerinde ekip çalışması aracılığıyla kendini gösterir ve ekip 
halinde çalışmayı tercih eder ve daha iyi çalışır (Smith, 2010). Y kuşağı kazançlarında daha keyfi davranma 
eğilimindedirler. Başarmak ve mesleki gelişimlerini ilerletmek, bir fark yaratmaya çalışmak ve kendi 
başarılarını ölçmek isterler (Eisner, 2005). 

Y kuşağı günümüz 2019 itibari ile 20 ile 39 yaşları arasındaki iş hayatına henüz atılmış veya emekliliklerine 
daha vakit olan aktif çalışanları kapsamaktadır. Bu kuşağın üyeleri, kariyeri de dahil olmak üzere tüm 
hayatının kendi yönetimi altında olmasını ister. Ömür boyu aynı işte çalışmak ve gelecek için yaşadığı günden 
vazgeçmek eskilerde kalmış kavramlardır. Çalışma hayatından memnun olmayan bir Y kuşağı çalışanı, 
yenisini aramaktan çekinmez ve bunu da hayatın bir gerçeği olarak görür. İhtiyaç duyduğu şeyleri açıkça 
belirtir ve önüne çıkan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine inanır. Bilgi ve becerilerini güncel tutarak 
kendisini geliştirmek ister (Yüksekbilgili, 2013). 

Y kuşağının işyerinde iyi bir işbirlikçi, ekip çalışması taraftarı olduğu ve iş-yaşam dengesine oldukça önem 
verdiği bilinmektedir. Bunun nedeni çocukluklarından beri okullarında yaptıkları grup çalışmaları, takım 
sporlarına katılmaları ve ders dışı aktiviteler olabilir. Milenyumlar amirlerinden ve yöneticilerinden en 
azından isimlerini bilmelerini ve yaptıkları iyi işleri onaylamalarını beklerler. Liderlerin her çalışanını 
tanımaya çalışması ve her birine kişisel ilgi göstermesi gerektiğine inanırlar (Maier, Tavantia, Bombardb, 
Gentilec ve Bradford, 2015). 

Y kuşağındakiler, ortak harekete inansalar bile, mevcut durumu sorgulama eğilimindedirler çünkü kuralların 
çiğnenmek için var olduğuna inanırlar (Maier vd., 2015). Bu nedenle kıyafet kuralları, standart iş gününün 
esnekliği ve çalışan-yönetici ilişkileri gibi işyeri normlarına meydan okumaları muhtemeldir (Gürsoy, Maier 
ve Chi, 2008). Bilginin anında elde edilebildiği bir yükselen ekonomi sırasında büyüyen Y kuşağı, genellikle 
ödül ve memnuniyeti hemen talep etmekle suçlanırlar (Kerslake, 2005). Y kuşağı bilgiyi hızlı bir şekilde 
işleyebilen yenilikçi kişilerdir. Değişimi benimsemek için istekli, yeni yaklaşımlar ve bir sonraki zorluğu 
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aramak için sürekli bir arayış içindedirler. Aynı zamanda yüksek standartlara sahip ve ekip çalışmasında 
mükemmeldirler (Lower, 2008). Toplulukçu bir yapıya sahiptirler (Torun ve Çetin, 2015). Y kuşağı internetle 
büyüyen ilk kuşaktır. İnternet sayesinde dünya çapında olup biteni kolayca öğrenip, sürekli iletişim halinde 
kalabilmişlerdir. Küçüklüklerinden itibaren reklam ve iletişim kampanyalarına oldukça fazla maruz kalan Y 
kuşağı, anne ve babalarına göre daha fazla marka bilincine sahip bir kuşak olmuştur. Ayrıca bu kuşakta 
bulunanlar arasındaki ekonomik veriler karşılaştırıldığında, alım gücü yüksek ve düşük olanlar arasındaki 
farkın bu zamana kadarki kuşaklara kıyasla en büyük fark olduğu ortaya konmuştur (Latif ve Serbest, 2014). 
Y kuşağı tüketicileri neredeyse doğuştan internete bağlı hale gelmiştir. Bilgisayar oyunları oynuyor, internette 
geziniyor, müzik indiriyor, anlık mesajlaşma ve cep telefonları aracılığıyla arkadaşlarıyla bağlantı kuruyorlar 
. Ekonomik gelişmeler sırasında büyümekten ve Patlama kuşağındaki ebeveynleri tarafından şımartılmaktan 
dolayı bolluk hissi duyuyorlar. Sosyal açıdan bilinçli ve çevresel konularla ilgili endişeleri vardır. Seçici, 
kendine güvenen ve sabırsızdırlar (Kotler ve Keller, 2012:219). 

Çevrimiçi, mobil, sosyal ve PC platformlarında dolaşırken, birden fazla aygıta ve çoklu göreve sahip olmaları 
diğer yaş gruplarına göre çok daha muhtemeldir. Ayrıca düşüncelerini ve deneyimlerini yayınlamak ve 
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe katkıda bulunmak için çevrimiçi olma olasılıkları daha yüksektir. 
Kurumsal bilgi kaynaklarından çok arkadaşlarına güvenme eğilimindedirler (Kotler ve Keller, 2016: 274-275). 

Y kuşağı bireyleri açık fikirli, iyimser, hedefe yönelik ve başarı algılarına karşı oldukça motivedirler. Y kuşağı 
için sekiz anahtar değer şu şekilde sayılabilir: seçim, kişiselleştirme, inceleme, dürüstlük, işbirliği, hız, eğlence 
ve yenilik (Williams ve Page, 2011). 

Nesiller, doğdukları ve yaşadıkları kültürlerden etkilenirler. Yaşam süreleri boyunca meydana gelen makro 
düzeydeki sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda değerlerinde, inançlarında, davranış 
ve beklentilerinde çeşitli ortak değişiklikler görülür. Bu da benzer olaylara maruz kalmış grupların benzer 
düşüncelere, isteklere ve kimliklere sahip olmasına sebep olur. Yaşlı kuşakların yerini alan her bir yeni genç 
kuşak, kendi değer yargıları ve karakteristik özellikleri ile birlikte gelişmekte ve farklı genel bakış açıları ile 
içerisinde bulundukları topluluğun özelliklerini değiştirmektedirler (Bennet ve Rademacher' den aktaran Aka, 
2018). Her kuşak kendinden sonra gelen kuşağı eleştirmiş, farklılıklarını dezavantaj olarak görmüştür. Bu 
nedenle hiç bir kuşağın üstünlüğü tartışılamaz. Ancak kuşaklar arasındaki farklılıklar bazı alanlarda avantaj 
bazı alanlarda dezavantaj oluşturmuştur. 

Kuşakların genel özelliklerindeki bu farklılıklar göz önüne alındığında, satın alma davranışı bakımından da 
farklılaşacakları beklenen bir durumdur. Günümüzde çalışan neslin anne ve babası olan X kuşağı, çocuklarına 
ve torunlarına satın alma davranışını öğreten kişiler olduğu için pazarlama alanında dikkatle incelenmesi 
gereken bir kuşaktır. Nüfusumuzda büyük bir yüzdeyi oluşturmaktadırlar. Aynı zamanda markaların hedef 
kitlesinde önemli bir paya sahiptirler. Yapılan araştırmalarda, genelde Y kuşağını anlamak ve farklarını ortaya 
koymak için üzerinde durulduğundan, bu kuşağın, çocuklarının gölgesinde kaldığı söylenebilir.  

Y kuşağına göre daha akılcı harcamalar yapan X kuşağı, maliyet fayda analizi konusunda da daha başarılıdır. 
Marka sadakatleri daha yüksek olan X kuşağı, kolay kolay başka markalara fırsat vermezler. Yaşlandığının 
farkına varan özellikle kadın X kuşağı, bu alanda harcama yapma eğilimindedir (Oktaş,2017, 
https://pazarlamasyon.com/x-kusagi-hala-hedef-kitlenizde-olabilir/). 

Online alışveriş seçeneği ile daha geç yaşlarda tanışan X kuşağı, mağazada gezinmenin tadını daha çok 
çıkarmaktadır. Ekonomik belirsizliklerden dolayı güvensiz olmaları onları para biriktirmeye ve tasarruf 
yapmaya ittiği için indirim stratejileri onlar için daha çok etkili olabilmektedir. Doğrudan pazarlama ile onlara 
ulaşan markalara daha sıcak bakmakta ve şans vermektedirler. Ülkemiz nüfusunda en büyük paya sahip olan 
ve bu nedenle de markalar tarafından en çok önemsenen tüketiciler Y kuşağıdır. Online alışverişi tercih eden 
ve mağazalardan en az alışveriş yapan, çok para harcayan, bir şey satın almadan önce tüm mecralardan 
araştırma yapan ve bilgiye sonsuz erişimleri sayesinde markaları en çok zorlayan kuşaktır. Bu nedenle klasik 
pazarlama stratejilerine karşı yanıtsız kalan Y kuşağını anlamak için çaba sarf etmeyen markalar rakiplerinin 
çok gerisinde kalmaya mahkum olmaktadır. Sınırsız istekleri ve sürekli değişen teknoloji yüzünden elindekini 
değersiz görme eğilimi yüksek olan Y kuşağı, özellikle sosyal medya aracılığıyla isteklerini belirlemekte veya 
değiştirmektedir. Günümüzde Y kuşağının sosyal medya kullanımının oldukça yüksek olması markaların bu 
alanda pazarlama stratejileri gerçekleştirmelerini zorunlu hale getirmiştir (Yılmaz, 2019, 
http://www.mochatouch.com/x-y-z-kusaklari/). 
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Y kuşağı için akranlarının ne satın aldığı önemlidir. Marka ve ürün seçiminde yaşıtlarından etkilenirler. Daha 
çok giyim, aksesuar, ayakkabı, mobilya, spor malzemeleri ve eğlence alanında mal ve hizmet satın alırlar. Y 
kuşağı, benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünlerden hoşlanır ve marka adları onlar için önemlidir. 
Satın aldıkları mal veya hizmet için şirketlerin kar amacının ötesinde bir amaçlarının olmasını beklerler. Y 
kuşağı kaliteye az önem verir. Rekabetçi bir fiyatlandırma beklerler ve rakiplerin fiyatlarına veya internetten 
araştırdıkları fiyatlara göre pazarlık yapmak isterler. Prestijli ürünleri satın alma olasılıkları daha yüksek olan 
Y kuşağı, yüksek derecede alışveriş keyfi yaşar. Bu nesil için en etkili pazarlama stratejisi rutin olarak yeni 
mal ve hizmetler sunmaktır (Williams ve Page, 2011). 

Buraya kadar değindiğimiz konular ışığında araştırmamızın temel amacı, bir indirimli mağaza olan BİM'in 
müşterileri arasındaki X ve Y kuşağında yer alan kişilerin, marka kişiliği algılamalarının karşılaştırılmasıdır. 

3.YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini Ankara'da yaşayan ve BİM indirimli mağazalarından en az bir kere alışveriş yapmış X 
ve Y kuşağına mensup tüketiciler oluşturmaktadır.  Örneklemi ise BİM indirimli mağazalarından en az bir 
kere alışveriş yapmış 408 kişi oluşturmaktadır. Örneklemin boyutunu belirlemek için öncelikle evrenin 
büyüklüğü belirlenmelidir. Evrenin büyüklüğünün tam olarak belirlenemediği ancak 1.000.000 ve daha büyük 
olduğu durumlarda literatürce yeterli görülen sayının 384 olduğu görülmüştür (Sekaran, 1992:253). 
Araştırmamız kapsamında tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem seçimi ile 408 
kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır 

Çalışmada yer alan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik özellikleriyle 
ilgili 6 soru ve BİM mağazasından alışveriş yapma sıklığı, BİM mağazalarını tercih etme sebebi ve en çok tercih 
edilen bir başka marketi tespit etmek amacıyla sorulan 3 soru olmak üzere toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. 
İkinci bölüm ise müşterilerin BİM mağazasının marka kişiliği algılamalarını ölçmek için Lerzan Aksoy ve 
Ayşegül Özsomer ’in 2007 yılında geliştirdikleri “Türkiye’de Marka Kişiliği Oluşturan Boyutlar” ölçeğinden 
oluşmaktadır. Ölçek, 1997 yılında Jennifer Aaker tarafından geliştirilen 42 değişkenli ölçekten yola çıkılarak, 
Türk insanına göre yeniden tasarlanmıştır. Toplamda 39 değişkenden oluşan marka kişiliği ölçeği, beşli likert 
yöntemi ile oluşturulmuştur. 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

• H1.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında anlamlı bir farklılık yoktur. 
• H2.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından “Yetkinlik” boyutu 

açısından anlamlı bir farklılık yoktur. 
• H3.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından “Heyecan” boyutu 

açısından anlamlı bir farklılık yoktur. 
• H4.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından “Geleneksellik” 

boyutu açısından anlamlı bir farklılık yoktur. 
• H5.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından “Androjenlik” 

boyutu açısından anlamlı bir farklılık yoktur. 

4.BULGULAR 

4.1. Frekans Analizi 

Çalışmamıza katılan toplam 408 kişiden 200'ü, 1965 ile 1979 yılları arasında doğan ve örneklemin yaklaşık 
%49'unu oluşturan X kuşağı, geri kalan 208 kişi ise 1980 ile 1999 yılları arasında doğan ve örneklemin yaklaşık  
%51'ini oluşturan Y kuşağıdır. Katılımcıların demografik özellikleri ve diğer betimsel istatistikler Tablo 5' te 
gösterilmiştir: 

Tablo 5. Katılımcıların demografik özellikleri ve diğer betimsel istatistikler 

Değişken X Kuşağı Y Kuşağı Frekans % 
Cinsiyet Kadın 106 146 252 62 

Erkek  94 62 156 38 
Medeni Durum Bekar 117 139 256 63 

Evli 83 69 152 37 
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Öğrenim Durumu  

İlkokul 14 - 14 3,4 
Ortaokul 14 - 14 3,4 
Lise 39 18 57 14 
Ön lisans 28 18 46 11,3 
Lisans 92 142 234 57,4 
Yüksek lisans 13 26 39 9,6 
Doktora - 4 4 1 

 
 
Gelir Durumu 

1700 TL veya altı 7 19 26 6,4 
1701-3500 TL 71 85 156 38,2 
3501-5000 TL 61 62 123 30,1 
5001 TL ve üzeri 61 42 103 25,2 

Katılımcıların BİM 
mağazalarını ziyaret 
etme sıklığı 

Haftada birkaç kez 68 70 138 33,8 
Ayda birkaç kez 96 91 187 45,8 
Yılda birkaç kez 36 47 83 20,3 

 
 
 
Katılımcıların BİM 
mağazalarını tercih 
etme sebebi 
 

Ulaşım kolaylığı 43 47 90 22,1 
Uygun fiyatlı olması 118 131 249 61 
Ürünlerin kaliteli 
olması 

5 4 9 2,2 

Ürünlerin çeşitliliği 8 2 10 2,4 
Kısa zamanda alışveriş  14 15 29 7,1 
Mağaza atmosferi 1 1 2 ,5 
Personelin ilgisi 2 - 2 ,5 
Diğer 9 8 17 4,2 

 
 
 
Katılımcıların BİM 
dışında en çok tercih 
ettiği market 
 

A101 35 49 84 20,6 
Çağdaş 39 44 83 20,3 
Migros  22 40 62 15,2 
Gimsa  22 15 37 9,1 
Şok  9 13 22 5,4 
Altunbilekler  9 8 17 4,2 
Yunus  7 7 14 3,4 
Diğer  57 32 89 21,8 

Araştırmaya katılanların yaklaşık %62'si kadın, %38'i erkektir. Katılımcıların yaklaşık %63'ü bekar, %37'si 
evlidir. Katılımcıların yaklaşık %46'sı BİM mağazalarını ayda birkaç kez ziyaret ettiklerini, %34'ü haftada 
birkaç kez ziyaret ettiklerini ve %20'si yılda birkaç kez ziyaret ettiklerini belirtmiştir. Ziyaret sıklıklarında iki 
kuşak arasında belirgin bir farklılığın olmadığı ve her iki kuşağın da çoğunlukla ayda birkaç kez ziyaret 
ettikleri görülmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu BİM mağazalarını tercih etme sebebi olarak uygun 
fiyatlı olmasını göstermiştir. Bunu ulaşım kolaylığı ve kısa zamanda alışveriş imkanı izlemektedir. Her iki 
kuşak için de tercih sebepleri benzerlik göstermektedir.  Dikkat çeken bir diğer nokta ise müşterilerin verilen 
seçenekler dışındaki diğer tercih sebebi olarak, BİM' in özel markalı ürünlerini ve "Aktüel Ürünler" olarak 
adlandırılan, haftada sadece iki gün boyunca farklı kategori ve markalardaki sınırlı sayıda sattığı ürünleri 
göstermeleridir. 
Katılımcıların cevapları incelendiğinde X kuşağının en çok Çağdaş marketi, Y kuşağının ise yine bir indirimi 
mağaza olan A101'i tercih ettiği görülmektedir. Çağdaş market, sadece Ankara ve Eskişehir'de bulunan bir 
zincir markettir ve çalışmamızın evreninin Ankara olması sebebiyle büyük oranda tercih edildiği 
görülmektedir. Sonuçlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise, diğer seçeneği altında yazılan "Gross" olarak 
adlandırılan marketler olmuştur. Son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlayan ve toptancı market olarak 
da adlandırılan Gross market türü, toptan fiyatına perakende satış imajı veren uygun fiyatlı marketlerdir. 
Çalışmamızda X kuşağından 19 kişi, Y kuşağından ise 12 kişi olmak üzere toplamda 31 kişi Gross marketleri 
tercih ettiklerini belirtmiştir. Anka Gross, Rize Gross, City Gross gibi örnekleri başta Ankara olmak üzere 
birçok ilimizde mevcuttur. Dikkat çeken bir diğer unsur ise X kuşağının mahallelerinde bulunan bakkal veya 
yerel marketleri tercih etme oranlarının Y kuşağına oranla daha yüksek olmasıdır. 
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4.2. Güvenilirlik Analizi 
Güvenilirlik, katılımcıların test maddelerine verdikleri cevaplar arasında tutarlılık olup olmadığını gösteren 
ve soruların ölçmek istenen problemi ne derecede ölçtüğü ile ilgili bilgi veren bir analiz olarak tanımlanabilir 
(Büyüköztürk, 2016:181-182). 
Ölçeğin genel ve her bir boyut için hesaplanmış Cronbach's alfa katsayıları şu şekildedir:  

Tablo 6. Güvenilirlik testi sonuçları 

 Cronbach's Alpha  Bileşen sayısı 
Ölçeğin geneli  ,960 39 
Yetkinlik boyutu ,928 14 
Heyecan boyutu ,967 14 
Geleneksellik boyutu ,898 7 
Androjenlik boyutu ,785 4 

Güvenilirlik analizi kapsamında değerlendirilen Cronbach's Alpha katsayısı aralıkları şu şekildedir 
(Özdamar,2002:673): 
0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.  
0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek güvenilirliği düşüktür.  
0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 
0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek güvenilirliği yüksektir. 

Ölçeğin genelinin ve yetkinlik, heyecan, geleneksellik boyutlarının güvenilirliğinin yüksek, androjenlik 
boyutunun ise oldukça güvenli olarak kabul edilebileceği görülmektedir. 

4.3. Bağımsız (İlişkisiz) Örneklemler T-Testi 

Bağımsız örneklemler için t-testi, iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasında farkın önemli olup olmadığını 
test etmek için kullanılır (Büyüköztürk, 2016:39). Çalışmamız kapsamındaki iki grup olan X ve Y kuşaklarının 
marka kişiliği algılamalarında fark olup olmadığını tespit etmek için yapılan t-testi sonuçları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 

Tablo 7. Kuşaklara göre marka kişiliğinin karşılaştırılması 

Analiz sonucuna göre anlamlılık değeri (p) 0,043 olarak bulunmuştur. p<0,05 olduğundan dolayı X ve Y 
kuşağının marka kişiliği algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Bu durumda; 
H1.0 hipotezi reddedilmiştir. X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında anlamlı bir farklılık vardır. 
İki grup arasında çıkan bu farklılığın hangi boyut veya boyutlar bakımından gerçekleştiğini değerlendirmek 
amacıyla yapılan t-testi analiz sonuçları ise şöyledir: 

Tablo 8. Kuşaklara göre marka kişiliği boyutlarının karşılaştırılması 

 

Ölçek Grup N Ort. Std. Sap. t p 
 

Marka Kişiliği 
 

X Kuşağı 
 

Y Kuşağı 

200 
 

208 

3,26 
 

3,13 

,677 
 

,564 

 
2,029 

 
,043 

Boyutlar Kuşaklar N   Ort. Std. Sap. t p 
 

Yetkinlik 
 

X Kuşağı 
 

Y Kuşağı 

200 
 

208 

3,48 
 

3,30 

,744 
 

,619 

   
2,594 

 

 
,010 

 

 
Heyecan 

 

X Kuşağı 
 

Y Kuşağı 

200 
 

208 

2,89 
 

2,75 

,945 
 

,825 

  
1,541 

  

 
,124 

 
 
Geleneksellik 

X Kuşağı 
 

200 
 

3,94 
 

,791 
 

 
  ,488 

 
,626 
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Veriler incelendiğinde X ve Y kuşağının marka kişiliği algılamalarının marka kişiliği boyutlarından sadece 
"Yetkinlik" boyutu bakımından anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Bu durumda; 

• H2.0 hipotezi reddedilmiştir. X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği 
boyutlarından “Yetkinlik” boyutu açısından anlamlı bir farklılık vardır. Ayrıca; 

• "H3.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından "Heyecan" boyutu 
açısından anlamlı bir farklılık yoktur." hipotezi kabul edilmiştir. 

• "H4.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından "Geleneksellik" 
boyutu açısından anlamlı bir farklılık yoktur." hipotezi kabul edilmiştir. 

• "H5.0: X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarında marka kişiliği boyutlarından "Androjenlik" 
boyutu açısından anlamlı bir farklılık yoktur." hipotezi kabul edilmiştir. 

Yetkinlik boyutunda çıkan bu farklılığın, içerdiği ifadeler bakımından nasıl anlamlandığını tespit etmek 
amacıyla X ve Y kuşağının bu ifadelere verdiği cevapların ortalamaları ve t-testi sonuçları incelenmiş ve Tablo 
9'da farklılık yaratan ifadeler gösterilmiştir. 

Tablo 9. Kuşaklara göre yetkinlik boyutu ifadelerinin karşılaştırılması 

İfadelerin ortalamalarına bakıldığında X kuşağının her bir ifade için Y kuşağından daha yüksek 
derecelendirmede bulunduğu görülmektedir. Yani X kuşağı, BİM markasını Y kuşağına göre daha 
profesyonel, işini daha iyi yapan, daha prestijli, daha iddialı, daha sağlam, daha küresel dolayısıyla daha 
yetkin bulmaktadır. 
Ölçeğin tüm ifadelerinin derecelendirmelerine bakıldığında ise X ve Y kuşaklarının anlamlı şekilde 
farklılaştığı diğer ifadelerin "Eğlence" boyutu içerisindeki "Hayatı seven" ile "Tutkulu" ve "Geleneksellik" 
boyutu içerisindeki "Mütevazı" olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. Diğer ifadelerin karşılaştırılması 

 Y Kuşağı 208 3,91 ,650    
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Bu ifadelerin ortalamalarına bakıldığında da yine X kuşağının Y kuşağına göre daha yüksek derecelendirmede 
bulunduğu görülmektedir. Ayrıca hem X hem de Y kuşağının en yüksek şekilde derecelendirdiği ifadenin 
"Hesaplı" , en düşük şekilde derecelendirdiği ifadenin ise "Baştan çıkarıcı" olduğu belirlenmiştir.  

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 
Günümüzde etkili bir rekabet aracı haline gelen marka, pazarlama literatüründe geçmişten günümüze sürekli 
üzerine çalışılan önemli bir konu olmuştur. İşletmelerin rakiplerinden farklılaşmasının en belirgin göstergesi 
olan marka kavramı, içerisinde farklı unsurları barındırmaktadır. Bunlardan birisi de markanın sahip olduğu 
kişiliğidir. Marka kişiliğinin yaratılması ve doğru yansıtılması, işletmelerin varlığını sürdürme ve müşteri 
istek ve ihtiyaçlarına cevap verme amaçlarını doğrudan etkilemektedir. Müşteriler bazen kendilerine 
benzeyen markaları bazen de kişiliklerini yansıtmayan ama olmak istedikleri kişinin kişiliğini yansıtan 
markaları tercih etmektedir. Markaların birbirinden ayrılmasında önemli bir yeri olan marka kişiliğini 
belirlemek amacıyla, pazarlama uzmanları markaların kişiliklerini belirlemeye yönelik birçok çalışma yapmış 
ve insanlara ait bazı temel kişilik özellikleri markalara da atfetmiştir. 
Marka kişiliği, kişilerin algılarından meydana geldiği için, bu algıların kişiden kişiye, toplumdan topluma 
değişebileceği beklenen bir durumdur. Tam bu aşamada çalışmamızın da çıkış noktası olan "Yaş faktörü, 
markaların kişiliklerinin algılanmasında farklılık yaratır mı?"  sorusu akıllara gelmektedir. İnsan doğduğu ve 
büyüdüğü çevreden ayrı tutulamayacak bir varlık olduğundan tek başına yaş unsuru da yeterli değildir. Ortak 
bir geçmişe, kültüre sahip ve benzer yıllarda doğan kişilerin oluşturduğu kuşak/jenerasyon kavramı bu 
amaçla çalışmamıza konu olmuştur. Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan kuşak kavramı, farklı dönemlerde farklı 
anlamlar ifade etse de en genel anlamıyla benzer senelerde doğmuş, benzer tarihi olaylara şahit olmuş, benzer 
sıkıntılara göğüs germiş ve bu benzerliklerin kaçınılmaz sonucu olarak da benzer özellikler yansıtan 
gruplardır. Tüm toplumlarda, farklı tarihi olaylar ve kültür özellikleri sebebiyle farklı kuşak gruplandırmaları 
ve adlandırmaları olsa da tüm dünya literatüründe ortak kabul edilen kuşaklar mevcuttur. Bunlardan ikisi, 
çalışmamıza da konu olan X ve Y kuşağıdır. 
X ve Y kuşağı, birçok alanda farklılıkları ve benzerliklerin gösterilen iki ayrı topluluktur. En yaşlısı 
emekliliğinin keyfini çıkarmaya başlayan X kuşağı ile en genci yeni yeni iş hayatına atılan Y kuşağı arasında 
pazarlama açısından da farklılıkların olması beklenen bir gerçektir. Çocuklarının gölgesinde kaldığı söylenen 
X kuşağı, nüfusumuzda büyük bir paya sahip olmasının yanında çocuklarına ve torunlarına satın alma 
davranışını öğretmesi sebebiyle de işletmeciler tarafından iyi tanınması gereken bir kuşaktır. Ülkemiz 
nüfusunda en büyük paya sahip olan Y kuşağı ise bu sebeple işletmeler tarafından en çok önemsenen tüketici 
topluluğudur. Akılcı harcamalar yapan ve marka sadakati yüksek bir X kuşağı karşısında, klasik pazarlama 
stratejilerine yanıtsız kalan, bilinçli ancak sınırsız istekleri olan Y kuşağı, markaların farklı stratejilerle 
ulaşması zorunlu hale gelen topluluklardır. 
Araştırmamız kapsamında bu iki farklı kuşağın marka kişiliği algılamalarının farklı olup olmadığı ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın perakende sektörü ciro lideri BİM indirimli 
mağazaları müşterileri arasında yapılmasına karar verilmiştir. BİM, her iki grubun da ulaşabileceği, şube ve 
müşteri ziyaret sayısı oldukça yüksek olan bir indirimli mağaza zinciridir. 
Araştırmamız sonucunda, X ve Y kuşaklarının marka kişiliği algılamalarının, marka kişiliğinin "Yetkinlik, 
Heyecan, Geleneksellik ve Androjenlik" boyutlarından sadece "Yetkinlik" boyutu bakımından farklılaştığı 
belirlenmiştir. Yetkinlik, insanlar için, bir işi yapabilmek için yeterli yeteneğe, bilgiye ve tecrübeye sahip olma 
durumu olarak özetlenebilir. Bu durum markalar için de söz konusudur. Yetkin olarak algılanan bir marka, 
ürettiği mal veya hizmet sonucunda müşterileri tarafından onaylanmıştır denilebilir. Dolayısıyla çalışmamız 
kapsamında, X ve Y kuşağı arasında çıkan yetkinlik bakımından algı farklılığı oldukça önemli olarak 
görülmektedir. X kuşağının BİM' i Y kuşağına kıyasla daha yetkin bulmasının sebebi araştırılabilir ve 
nüfusumuzun en büyük yüzdesine sahip bu genç kitlenin markayı daha az yetkin bulmasının sebepleri 
üzerine çalışılarak bu kuşağa yönelik yeni bir iletişim kampanyası gerçekleştirebilir.  
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Araştırmadan çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, BİM marka kişiliğinin kuşaklar bakımından 
farklı algılandığı ifadelerin ve bunlara sebep olan nedenlerin gözden geçirilmesinin, işletmenin marka 
kişiliğinin daha tutarlı algılanmasına dolayısıyla da sürekliliğine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. İleriki 
çalışmalarda, aynı ölçek farklı şehirlerde veya daha geniş örneklemlere uygulanarak çıkacak sonuçlar 
karşılaştırılabilir. Marka kişiliğinin kuşaklar bakımından neden farklı algılandığına, kuşakların eğitim 
durumu ve gelirlerine göre marka kişiliği algılarının değişip değişmediğine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilebilir. 
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Amaç – Ürün yerleştirme, tüketiciye pazarlama mesajlarının iletilmesinde kullanılan yöntemlerden 
biridir. Sosyal ağlar başta olmak üzere günümüzde gelişen ve kullanımı yaygınlaşan yeni medya 
araçları, ürün yerleştirmenin bu alanlarda da kullanılması sonucunu meydana getirmiştir. Bu 
araştırmanın amacı, sosyal ağlardaki çocuklara yönelik videolarda ürün yerleştirmelerin, 
ebeveynlerin videolardaki ürünleri satın alma eğilimine etkisini incelemektir.  

Yöntem – Yeni medyada ürün yerleştirmeyle ilgili çalışmaların genellikle internet tabanlı oyunlarla 
ilgili olduğu görülmektedir. Çalışmanın amacı kapsamında Kırıkkale ilinde 1-8 yaş arası çocuğu 
olan 200 ebeveynden birincil veriler kolayda örnekleme yöntemiyle toplanarak analiz edilmiştir.  

Bulgular – Yapılan analiz sonucunda; videolardaki markalara yönelik tutumlar, videolardaki 
ürünleri çocuğun satın alma talebi, reklam farkındalığı ve videolardaki ürünleri/markaları hatırlama 
değişkenlerinin; videolardaki ürünleri satın alma eğilimini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Tartışma – Araştırma bulguları, sosyal medyada çocuklara yönelik ürün yerleştirmenin, 
ebeveynlerin satın alma eğilimlerini etkilemede önemli bir yöntem olabileceği fikrini 
desteklemektedir. Bu noktada, çocuk videolarındaki markalara yönelik olumlu tutum oluşturmanın 
işletmeler için yararlı olacağı söylenebilir.  
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1. GİRİŞ  

Geleneksel medyanın parçalı hale gelmesi ve tüketicinin ticari mesajlardan kaçınma becerisinin artması, 
pazarlamacıların tüketicilere ulaşmak için yeni yöntemler geliştirmesine neden olmaktadır. Televizyon 
programlarına veya film öykülerine yerleştirilen ürün ve markalar bu yöntemlerden biridir (Gillespie vd., 
2018). Ürün yerleştirme, bir bedel karşılığında medya araçlarında ilgi çekmeyecek düzeyde planlı olarak 
tüketiciyi ürün lehine olumlu etkilemek üzere markalı bir ürünün yer almasının sağlanması 
(Balasubramanian, 1994; Pechmann ve Shih, 1999) veya marka adı, ürün paketi, imzası veya diğer ticari 
mesajların hareketli resim, televizyon gösterisi veya müzik videosunda kullanması (Steortz, 1987) gibi 
şekillerde tanımlanmaktadır. Reklamların çoğu zaman tüketiciler tarafından olumlu karşılanmadığı göz 
önünde bulundurulduğunda (Williams vd., 2011) ürün yerleştirme reklamı eğlenceye çevirerek bu sorunun 
üstesinden gelmeye katkı sağlamaktadır (Argan vd., 2007).  

Ürün yerleştirme günümüzde pek çok sektörde kullanılmaktadır. Film izlerken masanın üzerinde bir 
kurabiye markasına ait ürünleri, spor programı izlerken içecek markasına ait ürünleri görmek veya radyo 
programında pop yıldızıyla görüşmede işletmenin marka adını sık sık duymak mümkündür (McPherson, 
2008). En büyük araba üreticilerinden biri olarak BMW’nin James Bond filmleri başta olmak üzere ürün 
yerleştirmeye yatırım yaptığı görülmektedir. Apple’ın ise yılda yüzden fazla ürün yerleştirmeden 
yararlandığı ileri sürülmektedir (Khan vd., 2016). Çocukların izlediği filmlerde de ürün yerleştirme ile 
karşılaşılmaktadır. Charlie ve Çikolata Fabrikası’nda; Nike, Süpermen Dönüyor’da; Budweise, Doritos, 
Aquafina, Küçük Tavuk’ta; Mickey Mouse, Tic Tac, Dummies, Madagaskar’da; Koka Kola, Krispy Kreme, 
Skubi Doo 2’de; Burger King, Fuji, Starbucks, Örümcek Adam 2’de; Burger King, eBay, Fritos, Nike, Köpek 
Balığı Hikayesi’nde; PlayStation, Elf’de; Barbie, Koka Kola, Nike, McDonald’s, Monopoly, Kayıp Balık 
Nemo’da; eBay, Koka Kola, Dr. Pepper, McDonald’s, Tropicana, Jurassic Park 3’te; Doritos, Nestle, Corona 
Cips, Shrek 2’de; Baskin Robbins; Fantastik Dörtlü’de; Kellogg’s, Pepsei, Burger King gibi markalar 
kullanılmıştır (Hudson ve Elliott, 2013).  

Pazarlama alanında ürün yerleştirmenin etkileri üzerine çok sayıda araştırma mevcuttur (Wenner, 2004; 
Mackay vd., 2009; Williams vd., 2011). Türkiye’de 2011 yılında en fazla izlenen filmler arasında yer alan 
Anadolu Kartalları’na yönelik gerçekleştirilen bir içerik analizi çalışmasında, markaların baş rol oyuncusu 
veya yardımcı oyuncu tarafından kullanıldığı ve logoların görünür ve algılanabilir şekilde yerleştirildiği 
tespit edilmiştir. Araştırmada; 7 marka için 131 saniye ürün yerleştirilmesi yapıldığı, en fazla ürün 
yerleştirmenin 40 saniye ile Sarar markasına ait olduğu, en az ise 7 saniye ile Renault ve Nokia markalarına 
ait olduğu görülmüştür. Ayrıca, Harley Davidson, Vestel, Fiat, Toyota  markaları da bu filmde kullanılmıştır 
(Gökhan ve Eşidir, 2018).  

İşletmeler, artan rekabet, değişen teknolojik şartlar ve tüketici iletişim kalıplarına bağlı olarak, güncel medya 
araçlarında ürün yerleştirme gerçekleştirmektedir. Yeni medya araçlarında (Instagram, Twitter, Facebook, 
YouYube, Bloglar vb.) izlenen videolarda ve öneri/paylaşımlarda tüketicilerin karşısına ürün yerleştirmeler 
çıkmaktadır. Birçok YouTuber kanallarında paylaşımlarının içerisinde markalar görünür olacak şekilde 
ürünlerin tanıtımını yapabilmektedir. Kısaca ürün yerleştirme ile reklamcılık anlayışı etkileşim, sosyalleşme, 
eğitim ve eğlence gibi unsurların daha çok ön planda yer aldığı bir şekle dönüşmektedir. İnternet 
teknolojisini kullanan akıllı telefon ve sosyal ağ kullanımının yaygınlaşması, bu kanallarda ürün 
yerleştirmenin önemini artırmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, sosyal ağ videolarında kullanılan ürün 
yerleştirmelerin tüketiciler üzerindeki etkilerinin çocuk videoları bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda öncelikle ürün yerleştirme ve yeni medya araçlarında ürün yerleştirme ve tüketiciler 
üzerindeki etkileri ikincil veriler aracılığıyla incelenmektedir. Ardından, çocuk videolarındaki ürün 
yerleştirmelere yönelik algı ve tutumların ebeveynlerin bu videolardaki ürünleri satın alma eğilimine 
etkisiyle ilgili bir saha araştırması gerçekleştirilmektedir.  

2. ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN TÜKETİCİYE ETKİLERİ  

Ürün yerleştirmeyle ilgili araştırmalar genellikle televizyon filmleri başta olmak üzere geleneksel medyaya 
yönelik gerçekleştirilmiştir (Gupta vd., 2000, Karrh vd., 2001, Hackley vd., 2005; Matthes vd., 2007). Filmi 
izleyen insanlar, filmde kullanılan ürün ve markaları sosyal ve kişisel yaşamlarına yansıtabilmekte 
(DeLorme ve Reid, 1999), yerleştirilen ürünleri daha kolay hatırlayabilmekte (yardımlı veya yardımsız), 
ürünleri satın almak için daha kolay ikna olabilmekte, satın alabilmekte (Balasubramanian, 1994) ve özellikle 
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anlatılan hikayenin yapısı ve duygusal tonuyla uyumlu olduğunda, ürün veya markalara yönelik daha 
olumlu tutumlara sahip olmaktadır (Gillespie vd., 2018).  

Televizyon showlarında ürün yerleştirmenin satın alma davranışına etkisinin incelendiği bir araştırmada, 
sevilen bir karakterin ürünle etkileşimi olmasının veya ürünü tutundurmasının tüketicileri etkilediği 
görülmüştür (Patton, 2014). Tom Cruise’un, Hollywood filminde Hollywood sakızlarını çiğnemesi ve 
BMW’yi kullanmasıyla ilgili gerçekleştirilen bir araştırmada, tüketicilerin bu tür pazarlama iletişimlerine 
yönelik % 70 oranında olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Khan vd.’nin (2016) 600 tüketici ile 
gerçekleştirdiği araştırmada, ürün yerleştirme, ürün yerleştirmeye yönelik etik algılamalar ve program 
ünlüsünü tanımanın, tüketicinin satın alma eğilimini etkilediği görülmüştür (Khan vd., 2016).   

Chan vd.’nin (2016) deneysel araştırmasında, göze çarpan (uzun süre kalması, ekranın merkezinde olması, 
tespitinin kolay olması) ürün yerleştirmelerinin daha kapsamlı işlemeye (markayı düşünme, dikkat etme, 
ekranda bulunma nedenini düşünme vb.) neden olduğunu ancak, bunun marka tutumlarıyla ters yönlü 
ilişkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla markaların çok göze çarpan şekilde konumlandırılmaması ilgili 
çalışmada önerilmektedir. Ayrıca ilgili araştırma bulguları, ürün yerleştirme özelliklerinin (göze çarpma 
vb.), pazarlama mesajının tüketici üzerindeki etkilerinin farklılaşmasına neden olabileceği fikrini göstermesi 
bakımından önemlidir.  

3. YENİ MEDYADA ÜRÜN YERLEŞTİRME VE TÜKETİCİYE ETKİLERİ  

Yeni medyanın ortaya çıkması ile ürün yerleştirmenin, markaların sözel veya görsel araçlarla, eğlenceli, 
eğitimsel veya bilgisel içeriklerde ticari amaçlarla kullanılması unsurlarından oluşan daha genel 
tanımlamaları yapılmaktadır (Russell ve Belch, 2005; La Ferle ve Edwards, 2006; Lee ve Faber, 2007). Bu 
noktada, sosyal ağ videoları, bilgisayar oyunları ve video oyunları gibi mesajların alındığı ortamlarda ürün 
yerleştirme yapılmaktadır (Schneider ve Cornwell, 2005; McPherson, 2008; Brennan, 2008; Mau vd., 2008). 
Bu ürün yerleştirme türleriyle ilgili insanların algı ve tutumları ve bunların tüketicilerin satın alma niyeti ve 
davranışlarını etkilemedeki gücü, pazarlama alanında güncel araştırma konularından biridir. Örneğin Lin ve 
Cho (2010), etkileşimli online ürün yerleştirme kullanımındaki artışın, ürünlerin sponsorlarına yönelik 
tutumları ve satın alma niyetlerini olumlu etkilediğini göstermiştir.  

Yeni medyada ürün yerleştirme ve etkileri bakımından, internet ve bilgisayar tabanlı oyunlarla ilgili çok 
sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. İşletmeler, bilgisayar veya internet tabanlı oyunlar aracılığıyla, bunların 
bir parçası olarak marka veya ürünlerinin reklamını yapmaktadır (Waiguny vd., 2013). Bu oyunlar, insanlara 
markayla ilgili seçim özgürlüğü (görüp görmemeyi belirleyebilme) sağlayabilmekte, incelikli ve zorlayıcı 
olmayan şekilde değerlendirilebilmekte ve oynayanların gerçek dünya tüketimiyle bağ kurmalarına neden 
olabilmektedir. Sosyal medyanın bir parçası olan sosyal oyunlar, MySpace, Facebook gibi sosyal ağ 
platformlarını kullanan, sosyal ağdaki arkadaşlarla birlikte, onlara karşı veya yan yana oynanabilen ve 
insanlar arasındaki sosyal bağları geliştirmeyi ve oyun içi ve dışında etkileşimleri artırmayı amaçlayan 
oyunlardır. Facebook’un günlük milyonlarca aktif kullanıcısı olan CastleVille oyununda; İsrailli çikolata 
markası Elite Taami Nutzz, oyuncuların arazilerinde markalı fıstıklar yetiştirmesine imkan veren bir ürün 
yerleştirme yapmıştır. Sosyal medya raporları, sosyal ağlardaki sanal ürün yerleştirmelerinin önemli bir 
gelir kaynağı olduğunu göstermektedir (Chen ve Deterding, 2013).   

Bir ürün veya markanın reklamını yapmak amacıyla oluşturulan reklam oyunlarının (advergame); olumlu 
marka tutumlarını artırdığını gösteren araştırmalar vardır. Bunlar sayesinde duygu (eğlence, çekicilik vb.) 
transferi yapılabilmekte, yarışma ve hız gibi çağrışımlar tüketicide oluşturulabilmektedir. Diğer taraftan 
Waiguny vd.’nin (2013) araştırması, olumsuz içeriklerin (şiddet, çarpışma vb.) oyuna ve markaya (aşina 
olunmayan) yönelik tutumları olumsuz hale getirebildiğini göstermiştir.  

Sosyal ağ sitelerindeki oyunların (SNS, Happy Network) etkilerin incelendiği nitel bir araştırmada, bu 
alandaki ürün yerleştirmelerin gerçek hayattaki tüketimi etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca  tüketiciler, 
ürün yerleştirmeyi kesici veya engelleyici olmadığında uygun olarak kabul etmekte, aşırı ticarileşmedikçe 
kabul edilebilir olarak karşılamaktadır. Bunların yanında oyuncular, ürün yerleştirmeyi, bilinmeyen 
markaları farkına varmaktan ziyade, marka aşinalığını güçlendirici bir unsur veya gerçek hayattaki 
markaların sanal ortamla birleşmesi olarak görmekte ve markaların oyunla ilgili olması  ve zekice 
yerleştirilmesi gerektiğini (hızlı tüketim ürünleri vb.) düşünmektedir (Chen ve Haley, 2014).  
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Chaney vd. (2018) deneysel çalışmasında, yarış oyununda yerleştirilen tanınmış markaların büyüklüğünün 
(büyük, küçük) önemli olduğunu ancak, sıra (öncelik, yenilik) ve içine yerleşme düzeyinin (düşük, yüksek) 
etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Buna göre büyük ebatlı markalar daha kolay hatırlanmakta ve 
tanınmaktadır. Hang ve Auty (2009), oyunlarda ürün yerleştirmeye ilişkin gerçekleştirdiği deneysel 
araştırmasında; çocuklara oyuncuların giyeceği formaların markaları seçmelerini sağlamanın daha fazla 
tercihe neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Tüm bunların yanında yeni medyada ürün yerleştirme, etik bakımdan da tartışılan bir konudur. Çünkü 
zararlı ürünlerin iletişim kanallarında yerleştirilmesinin, çocuk ve gençlerin zararlı ürün tüketimini 
artırdığını gösteren araştırmalar vardır (Brown ve Moodie, 2009). Örneğin Hudson ve Elliott’un (2013) 
araştırmasında çocukların ürün yerleştirilen bir programı izledikten sonra sağlıksız ürünleri hatırlama 
düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle sosyal medyada yapılan ürün yerleştirmelerde alkol ve 
tütün gibi ürünlerin kullanılması, konuyla ilgili önlemler alınması gerektiği fikrinin doğmasına neden 
olmuştur (Eagle ve Dahl, 2018). Cranwell vd.’nin (2015) Britanya’da gerçekleştirdiği araştırmada, alkol (% 
45), sigara (% 22) ve elektronik sigara (% 2) görsellerinin izlenen YouTube videolarının önemli bir kısmında  
yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca alkol (% 7), sigara (% 4) ve elektronik sigara markaları (% 1) da videolarda 
yer almaktadır. Absolut Tune ve Marlboro bunlardandır.  

Yeni medyada ürün yerleştirmenin etik olarak incelenebileceği diğer bir boyut, savunmasız ve duygusal 
olan ve karar alma becerileri düşük olan küçük çocuklara yönelik ürün yerleştirmelerdir. Zira günümüzde 
akıllı telefonla meşgul olmaya başlama zamanının okul öncesi ve hatta çocuk henüz konuşmaya başlamadan 
dahi olabildiği yazarlarca gözlemlenmektedir. Bu şartlar altında, izlenen videolardaki ürün ve markalardan 
etkilenen çocuklar, bunları doğal olarak bilinçli bir değerlendirmeye tabi tutmadan ebeveynlerinden 
isteyebilmekte ve ebeveynler ihtiyaçları tam olarak karşılamayan alışveriş kararları verebilmektedir.  

4. YENİ MEDYADA ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN EBEVEYNLERİN SATIN ALMA EĞİLİMİNE 
ETKİSİ: ÇOCUK VİDEOLARINA YÖNELİK KIRIKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı, çocukların sosyal ağlarda izlediği videolarda yer alan ürünlere yönelik tüketicilerin 
(ebeveynlerin) algı, değerlendirme ve tutumlarını ve bunların videolara yerleştirilen ürünleri satın alma 
eğilimine etkisini incelemektir. Bu kapsamda, olumsuz etik algılama, videolardaki markalara yönelik 
tutumlar, videolardaki ürünleri satın alma eğilimleri, çocuğun satın alma talebi, reklam farkındalığı, 
markanın göze çarpma düzeyi, zihinsel işleme ve hatırlama değişkenleriyle ilgili birincil veriler toplanmıştır.  

Araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde konuyla ilgili bilimsel literatürdeki araştırmalarda kullanılan ölçüm 
araçlarından yararlanılmıştır. Soru formundaki maddelerin yanıt seçenekleri beşli Likert formundadır. (1. 
Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle 
Katılıyorum). Bu kapsamda, işletmelerin sosyal ağlarda çocukların izlediği videolarda ürünlerin 
kullanılmasının sağlanmasına yönelik olumsuz etik algılamaları ölçmek üzere; Reidenbach ve Robin (1988), 
Reidenbach ve Robin (1990) ve Hudson ve Peloza’nın (2008) çalışmalarından yararlanılmıştır. Algılanan 
göze çarpma düzeyini belirlemek üzere Gupta ve Lord (1998) ve Chan vd.’nin (2016); işleme düzeyini 
belirlemek üzere  Smith vd. (2008) ve Chan vd.’nin (2016); marka tutumlarını belirlemek üzere Matthes vd. 
(2007) ve Chan vd.’nin (2016); satın alma niyetini belirlemek üzere Smith vd. (2008), Lin ve Cho (2010) ve 
Chan vd.’nin (2016); hatırlama düzeyini belirlemek üzere  Hudson ve Elliott’un (2013) ve reklam 
farkındalığını ölçmek üzere An vd.’nin (2014) çalışmalarından faydalanılmıştır. Bunların yanında, çocuğun  
sosyal medyada izlediği videodaki ürünü ebeveynden talep etme durumunu belirlemek üzere araştırma 
kapsamında üç maddeli ifade grubu oluşturulmuştur. Son olarak katılımcıların demografik özelliklerine 
yönelik sorular bulunmaktadır. Araştırma kapsamında, küçük yaş gruplarının (1-8 yaş) ebeveynlerine 
ulaşmanın zorluğu ve zaman-maliyet kısıtlarından dolayı kolayda örnekleme yöntemi ile 01.03.2019- 
31.03.2019 tarihleri arasında 200 ebeveynden birincil veri toplanmıştır. Elde edilen veriler S.P.S.S. istatistiksel 
paket veri analiz programıyla analiz edilmiştir.  
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4.2. Araştırmanın Bulguları 

4.2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımları incelendiğinde; % 56,5’inin kadın %43,5’inin erkek olduğu 
görülmüştür. Yaş bakımından; katılımcıların %31’ inin 33 ve altı, %52,5’inin 34-41 ve  %16,5’inin 42 ve üstü 
olduğu tespit edilmiştir. Gelir durumu bakımından incelendiğinde %34,5’inin 0-2100 TL, %30,5’inin 2101-
3500 TL ve %35 inin 3501 TL  ve üstü olduğu anlaşılmıştır. Eğitim durumu bakımından; %46,5’inin lise ve 
altı, %53,5’inin yüksekokul ve üstü olduğu görülmüştür. Meslek durumu bakımından incelendiğinde; 
%37,5’inin kamu çalışanı, %28,5’inin özel sektör çalışanı ve %33’ünün emekli veya çalışmadığı 
gözlemlenmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri  

CİNSİYET  

  
Miktar 

n 
Geçerli Yüzde 

% 
KADIN 113 56,5 
ERKEK 87 43,5 
TOPLAM 200 100,0 

YAŞ  GELİR  
  Miktar Geçerli Yüzde   Miktar Geçerli Yüzde 
33 ve altı 62 31,0 0-2100 TL 69 34,5 
34-41 105 52,5 2101-3500 TL 61 30,5 
42 ve Üstü 33 16,5 3501 TL ve üstü  70 35,0 
Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

EĞİTİM  MESLEK 
  Miktar Geçerli Yüzde   Miktar Geçerli Yüzde 
Lise ve altı 93 46,5 Kamu Çalışanı 75 37,5 
Yüksekokul 56 28,0 Özel Sektör 57 28,5 
Lisans ve üstü 51 25,5 İşsiz ve Emekli 66 33,0 
Toplam 200 100,0 Kayıp Veri 2 1,0 

 Toplam 200 100,0 

Araştırmaya katılanların çocuklarının izlediği videolarda en fazla karşılaştığı ürün %70 (140 kişi) oran ile 
oyuncaktır. Bunu % 6 (12’şer kişi) ile yiyecek ve giyecek takip etmektedir. Bu sonuç, çocukların sosyal 
ağlarda izledikleri videolarda ebeveynlerin, çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili bu ürünlerin olduğunun farkında 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca çocukların YouTube videolarında en fazla oyuncak ürünlerinin bulunduğu 
videoları izlemesinin yanında, oyuncak işletmelerinin bu videolarda ürün yerleştirme ile pazarlama 
mesajlarını ilettiği anlaşılmaktadır.  

4.2.2. Faktör ve Güvenirlik Analizi 

Araştırma soru formunun ana bileşenlerini anlamak amacıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
araştırma soru formunun ve araştırma değişkenlerinin güvenirliğini belirlemek üzere Alfa katsayıları 
hesaplanmıştır (Genel alfa: 0,932). Araştırma soru formundaki maddelere yönelik gerçekleştirilen faktör 
analizi sonuçlarına göre, KMO katsayısı 0,873 olarak tespit edilmiş olup, bu değer faktör analizi 
uygulayabilmek için verilerin uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bartlett testine göre verilerdeki 
korelasyon yapısının da faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçlarında ifadeler 
toplam varyansın % 66’sını açıklayan 8 faktör altında toplanmıştır. Faktörler içerdiği soruların hazırlanma 
amacına uygun olarak dağılım göstermiş ve bu doğrultuda isimlendirilmiştir.  
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Tablo 2. Faktör Analizi 

 Faktör Yükleri 
1. Faktör: Olumsuz Etik Algılama 

Çocuklara haksızlıktır 0,945 
Geleneksel olarak kabul edilemez. 0,945 
Ahlaki olarak yanlıştır 0,944 
Kültürel olarak kabul edilemez. 0,941 
Çocuklar için adaletsizdir. 0,938 
Çocuklar için aldatıcıdır. 0,935 
Özdeğer: 11,416, Açıklanan Varyans: 36,825, Toplam Açıklanan Varyans: 36,825, Alfa: 0,983, Ortalama: 3,8392 

2. Faktör: Videolardaki Markalara Yönelik Tutumlar 
Hoşuma gider 0,875 
Çekicidir. 0,865 
Caziptir. 0,864 
Çocuğumun gelişimi için yararlıdır. 0,850 
Güvenilirdir. 0,815 
Özdeğer:5,244, Açıklanan Varyans: 16,918, Toplam Açıklanan Varyans:53,743,  

3. Faktör: Videolardaki Ürünleri Satın Alma Eğilimi 
İnternette araştırırım 0,798 
Mağazaya gittiğimde ararım 0,796 
Satın almak isterim 0,780 
İnternet üzerinden sipariş veririm. 0,775 
Satın alma tercihlerimi etkiler.(gıda vb. ) 0,700 
Özdeğer:3,408, Açıklanan Varyans:10,994, Toplam Açıklanan Varyans:64,737 

4. Faktör: Videolardaki Ürünleri Çocuğun Satın Alma Talebi 
İzlediğinde satın almamı ister 0,910 
Mağazada gördüğünde satın almamı ister 0,895 
Kendisinin de sahip olmasını ister 0,865 
Özdeğer:2,124, Açıklanan Varyans:6,851, Toplam Açıklanan Varyans:71,588 

5. Faktör: Reklam Farkındalığı 
Sadece bir tür reklamdır. 0,900 
Ticari amaçla gerçekleşir. 0,899 
İşletme satışlarını arttırmak için kullanılır. 0,817 
Özdeğer:1,767, Açıklanan Varyans:5,701, Toplam Açıklanan Varyans:77,289 

6. Faktör: Göze Çarpma 
Uzun süre kullanılır 0,912 
Ekranın önemli bir kısmını kaplar 0,895 
Kolayca fark edilir 0,865 
Özdeğer:1,332, Açıklanan Varyans:4,297, Toplam Açıklanan Varyans:81,586 

7. Faktör: Zihinsel İşleme 
Dikkatimi veririm 0,898 
Neden orada göründüğünü düşünürüm. 0,854 
Çocuğumla ilişkilendiririm. 0,845 
Özdeğer:1,230, Açıklanan Varyans:3,967, Toplam Açıklanan Varyans:85,553 

8. Faktör: Videolardaki Ürünleri Hatırlama 
Ürünleri hatırlarım 0,872 
Markaları hatırlarım 0,860 
Ürünler aklımda kalıcı olarak yer eder 0,764 
Özdeğer:1,135, Açıklanan Varyans:3,661, Toplam Açıklanan varyans:89,214 

 

Araştırma değişkenlerinin ortalamaları incelendiğinde; katılımcıların olumsuz etik algılamalarla ilgili 
ifadelere katılma düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (ortalama: 3,8392). Videolardaki markalara yönelik 
tutumlara yönelik ifadelere ise daha çok kararsızlık (ortalama: 3,4250) düzeyinde olduğu görülmüştür. 
Videolardaki ürünleri satın alma eğilimi ise katılma düzeyine daha yakındır (ortalama: 3,6080). Videolardaki 
ürünü çocuğun satın alma talebiyle ilgili ifadelere ise araştırmaya katılanlar katılma düzeyindedir (ortalama: 
3,9500). Ayrıca katılımcılar genel olarak videolardaki ürünlerin reklam olduğunun farkındadır (ortalama: 
4,2967). Bunların yanında, videolardaki ürünlerin göz çarpma durumu yüksek olmayıp kararsızlık 
düzeyindedir (ortalama: 2,8508). Çocuğun izlediği videolardaki ürün markalarına dikkatini verme ve 
bunları düşünme düzeyi ise düşüktür (ortalama: 2,6967). Son olarak videolardaki ürünleri/markaları 
hatırlama düzeyi kararsızlık düzeyindedir (ortalama: 3,0467).  
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Tablo 3. Ortalamaların İncelenmesi 

 Miktar Ortalama 

Olumsuz etik algılama 200 3,8392 

Videolardaki markalara yönelik tutumlar 200 3,4250 

Videolardaki ürünleri satın alma eğilimi 200 3,6080 

Videolardaki ürünleri çocuğun satın alma talebi   200 3,9500 

Reklam farkındalığı  200 4,2967 

Göze çarpma 200 2,8508 

Zihinsel işleme 200 2,6967 

Videolardaki ürünleri-markaları hatırlama 200 3,0467 

4.2.3. Araştırma Değişkenlerindeki Farklılıkların İncelenmesi  

Cinsiyete göre araştırma değişkenlerinin farklılaşma durumu incelendiğinde, sadece videolardaki ürünleri 
satın alma eğilimi ve videolardaki ürünleri çocuğun satın alma talebinin kadınlarda erkeklerden daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bu sonuçlar 
çocuğun sosyal ağlarda izlediği videolardaki ürünleri daha çok annelerin satın alma eğiliminde olduğu ve 
çocukların bunları daha çok annelerinden talep ettiği şeklinde yorumlanmaktadır.  

Tablo 4. Cinsiyete değişkenine yönelik bağımsız örneklem t-testi sonuçları  

 Cinsiyet Miktar Ortalama Sig.  

Videolardaki ürünleri satın alma eğilimi   Kadın 113 3,8265 
0,002 

Erkek 87 3,3241 

Videolardaki ürünleri çocuğun satın alma talebi    Kadın 113 4,0767 
0,037 

Erkek 87 3,7854 

Yaşa göre ortalamalar incelendiğinde, videolardaki ürünleri satın alma eğiliminin özellikle 42 ve üstü yaş 
grubunda belirgin şekilde daha düşük yaş gruplarından düşük olduğu görülmektedir. Diğer taraftan reklam 
farkındalığının 42 ve üstü yaş grubunda anlamlı düzeyde diğer yaş gruplarına göre düşük olduğu 
anlaşılmaktadır. Görece yaşlı gruptaki insanlar sosyal ağ videolarındaki ürünleri her ne kadar reklam 
olduğunu daha az düşünseler de, satın alma eğilimlerinin daha düşük olmasının; deneyimli tüketici 
olmaları, alışverişlerle ilgili iç tepkisellik ve dürtüselliklerinin daha az olmasıyla ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir.  

Tablo 5. Yaş değişkenine yönelik Anova sonuçları  
 Miktar Ortalama  
Videolardaki ürünleri satın alma eğilimi 33 ve altı 62 3,6806 

0,045 34-41 105 3,7010 

42 ve Üstü 33 3,1758 
Reklam farkındalığı 33 ve altı 62 4,4624 

0,008 34-41 105 4,3556 
42 ve Üstü 33 3,7980 

Gelire göre araştırma değişkenlerindeki farklılıklar incelendiğinde videolardaki markalara yönelik 
tutumların, videolardaki ürünleri satın alma eğiliminin ve reklam farkındalığının 2.100 TL ve altı gelire 
sahip olanlarda, 3.501 TL ve üstü gelire sahip olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
reklam farkındalığı 3.501 TL ve üstü olan grupta diğer her iki gelir grubuna göre anlamlı düzeyde daha 
düşüktür.  
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Tablo 6. Gelir değişkenine yönelik Anova sonuçları 
 Miktar Ortalama Sig.  

 
Videolardaki markalara yönelik tutumlar 

0-2100 TL 69 3,7072 

0,018 2101-3500 TL 61 3,3770 

3501 TL ve üstü 70 3,1886 

 
Videolardaki ürünleri satın alma eğilimi 

0-2100 TL 69 3,9101 

0,015 2101-3500 TL 61 3,5016 

3501 TL ve üstü 70 3,4029 

 
Reklam farkındalığı 

0-2100 TL 69 4,5894 

0,000 2101-3500 TL 61 4,4699 

3501 TL ve üstü 70 3,8571 

4.2.4. Videolardaki Ürünleri Satın Alma Eğilimine Yönelik Regresyon Analizi 

Araştırma değişkenlerinin videoların içerisinde gösterilen ürünleri satın alma eğilimine etkisini belirlemek 
üzere gerçekleştirilen regresyon analizine göre, araştırma modeli anlamlı bulunmuştur. Buna göre araştırma 
bağımsız değişkenleri, bağımlı değişkenin % 57,4’ünü açıklamaktadır. Bağımsız değişkenler arasında 
videolardaki markalara yönelik tutumlar, çocuğun talebi, reklam farkındalığı ve videolardaki ürünleri ve 
markaları hatırlamanın, satın alma eğilimini etkilediği anlaşılmaktadır.  

Tablo 7. Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken: Videolardaki Ürünleri Satın Alma Eğilimi T Sig. 
Sabit -,544 ,587 
 Standart B    
Olumsuz etik algılama ,055 1,081 ,281 
Videolardaki markalara yönelik tutumlar ,512 7,902 ,000 
Videolardaki ürünleri çocuğun satın alma talebi   ,162 2,854 ,005 
Reklam farkındalığı  ,161 2,933 ,004 
Göze çarpma -,033 -,621 ,535 
Zihinsel işleme ,016 ,290 ,772 
Videolardaki ürünleri-markaları hatırlama ,134 2,317 ,022 
F: 25,905 R: 0,767 R2: 0,574 0,000 

Sosyal medyada ürün yerleştirmenin etkilerini inceleyen araştırmalar genellikle yetişkinlerin 
izlediği veya dinlediği içeriklere yönelik olup, çocukların izlediği videolardaki ürün 
yerleştirmelerin etkilerine ilişkin araştırmalara rastlanmamaktadır. Araştırmada gerçekleştirilen 
analizler sonucunda; ebeveynlerin satın alma eğiliminde, videolardaki markalara yönelik tutum 
değişkenin belirgin şekilde diğer değişkenlere göre daha fazla etkili olduğu görülmektedir. Bu 
sonuç, geleneksel medyada ürün yerleştirmede televizyon showlarında kullanılan sevilen 
karakterlerin ürün yerleştirmenin etkisini artırdığını gösteren Patton (2014)’ün araştırmasıyla 
benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ancak bu araştırmanın incelenen medya, izleyen kitle ve mesaj 
içeriği bakımından önemli farklılığı olduğu belirtilmelidir. Kısaca, ebeveynlerin çocuklarının 
izlediği videolardaki markaları olumlu karşılamasının, bu videolardaki ürünleri satın alma 
eğiliminde öncelikli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.  

Ayrıca, videolardaki ürünleri çocuğun satın alma talebi, ürün yerleştirmenin ebeveynler 
üzerindeki etkisini artırmaktadır. Tüketici davranışları alanında çocuğun, satın alma kararlarının 
önemli bir etkileyicisi veya başlatıcısı olduğuna ilişkin genel görüşler (Kotler ve Armstrong, 1996: 
159; Altunışık vd., 2006: 60), bu bulgularla örtüşmektedir. Ancak çocuğun satın almadaki etkisinin, 
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sosyal ağlardaki videolarda karşılaştığı ürünlerden kaynaklanabileceği bu araştırma kapsamında 
ortaya konulmaktadır.  

Bunların yanında videoların reklam olduğunun farkında olunmasının satın alma eğilimini pozitif 
yönde etkilemesi araştırma kapsamında beklenmeyen bir sonuçtur. Zira oyun reklamlarla ilgili 
gerçekleştirilen araştırmalar, reklam farkındalığının çocuğun reklama yönelik şüpheciliğini 
artırdığını ve satın alma eğilimini olumsuz etkilediğini göstermektedir (An vd., 2014; 
Vanwesenbeeck vd. 2017). Bu araştırma, küçük çocuklarına videoları izleme izni veren 
ebeveynlerle ilgilidir. Her ne kadar reklam farkındalığının reklamı izleme veya izletmekten 
kaçınmaya neden olması mümkün olsa da, bu araştırmada olduğu gibi çocuğun izlemesine izin 
verilmesi durumunda, reklam farkındalığının satın alma eğilimi üzerindeki negatif etkisinin, 
pozitif hale gelmesi ve reklamdaki ürünlerin satın alma eğiliminin artması söz konusudur. Bu 
durumun olası nedenlerinin ise; ebeveynlerin reklam farkındalığının kendilerinin izlediği değil 
çocuklarının izlediği ve izlemeye izin verdikleri videolarla ilgili olması, videoları izlemeye izin 
verme kararını destekleyici kararlarla kendileriyle çelişmemeye çalışmaları, bu mecradaki marka 
ve ürünleri çocukları için yararlı bulmaları gibi faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada; olumsuz etik algılama, göze çarpma ve zihinsel işlemenin, ebeveynlerin çocuk 
videolarındaki ürünleri satın alma eğilimini etkilemediği anlaşılmaktadır. Bu sonucun, 
araştırmanın ebeveynlerin izlemeye izin verdikleri, büyük oranda çocukların izlediği ve zihinsel 
işleme tabi tuttuğu ürün yerleştirme mesajlarıyla ilgili olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Zira çocuklara izlemek için izin verilen ve çocukların büyük oranda izlediği 
pazarlama mesajlarının ebeveynlerin etik dışı algılamasının veya bu mesajlardaki ürün/markaların 
ebeveynlerin gözüne çarpmasının ve zihinsel işleme tabi tutmasının önemli olmadığı 
anlaşılmaktadır.  

SONUÇ 

Yeni medyada ürün yerleştirmenin bir türü olarak, sosyal ağlardaki çocuk videolarındaki ürün 
yerleştirmenin videolardaki ürünleri satın alma eğilimine etkisini incelemek üzere ebeveynlerden birincil 
veri toplanarak gerçekleştirilen bu araştırma sonuçlarına göre; videolardaki markalara yönelik tutum, 
çocuğun ebeveynden satın alma talebi, reklam farkındalığı ve videolardaki ürünleri/markaları hatırlama 
değişkenlerinin bu eğilimde önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenler, satın alma eğiliminin % 57’sini 
açıklamaktadır. Dolayısıyla sosyal ağ videolarında ürün yerleştirmenin, işletmelerin satışlarını etkileme 
potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırmada, göze çarpma, zihinsel işleme ve olumsuz etik algılama değişkenlerinin etkili olmadığı tespit 
edilmiştir. Pazarlama literatüründe satın alma eğilimini etkilediği görülen bu değişkenlerin, öncelikle 
çocukların izlediği videolardaki ürünleri ebeveynlerin satın alma eğilimi bakımından etkisiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunun öncelikli nedeninin, videolardaki markalara yönelik tutumlar ve çocuğun satın alma 
talebi başta olmak üzere, satın alma kararını etkileyen faktörlerin ön plana çıkması olduğu 
düşünülmektedir.  

Yeni medyanın farklı alanlarında gerçekleştirilen ürün yerleştirmelerin etkilerine yönelik araştırmalar 
konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin, sosyal ağlarda yetişkinlere yönelik eğitim, bilimsel veya 
eğlence videolarında ürün yerleştirmenin, tüketicinin satın alma eğilimini etkilemesi mümkündür. Bu 
durumda, videolardaki ürün yerleştirmeleri daha bilinçli değerlendirmelere tabi tutması söz konusu olan 
yetişkin tüketicilerin satın alma eğiliminde, göze çarpma, zihinsel işleme ve olumsuz etik algılama gibi 
değişkenlerin anlamlı etkilerinin olması mümkündür.  
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Amaç – Araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde yaş faktörünün moderatör rolünün incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırmanın verileri, Türk Polis Teşkilatı’nda görevli 518 polisten online olarak 
hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır.  

Bulgular – Araştırmanın doğrusal ve çoklu regresyon bulgularına göre; örgütsel sinizm ile alt 
boyutlarından duyuşsal ve davranışsal boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı 
bir etkisinin olduğu, ancak bilişsel alt boyutunun herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 
Düzenleyici role ilişkin process makro ile gerçekleştirilen moderatör analizi bulgularına göre; 
araştırmada düzenleyici değişken olarak belirlenen yaş faktörünün örgütsel sinizm ve alt 
boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde herhangi bir düzenleyiciliğinin bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Araştırmanın sorunsalı kapsamında, yaş değişkenin polislik mesleğinin beraberinde 
getirdiği sorunlara yaklaşımda belirgin bir düzenleyici etkisinin olacağı tahmin edilmiştir. Ancak 
araştırmada elde edilen sonuçlar öngörülenden farklı çıkarak yaş değişkeninin polislerin örgütsel 
sinizme bağlı olarak işten ayrılmalarına yönelmelerinde herhangi bir düzenleyici etkisinin 
olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile polislerin işten ayrılma konusundaki eğilimleri 
hakkında sonraki çalışmaların faydalanabileceği sonuçlar elde edilmiştir. 
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Purpose – The aim of the research, it’s investigate the moderating role of age on the effect of 
organizational cynism on intention to leave.  

Design/methodology/approach – Data of the research collected via online questionnaires from 518 
police officers who are working in Turkish Police Organization.  

Findings – According to findings of liner regression and multiple regression analyses, 
organizational cynism and it’s subdimensions affective and behavioral cynism are significantly 
effective on intention to leave but cognitive cynism has no effect on intention to leave. Results of the 
moderator analysis implemented by the process macro showed age has no moderating effect on the 
effects of cynism and relevant subdimensions on the intention to leave.  

Discussion – In the context of the research question, it’s estimated that the age variable would have 
a considerable moderating role in regards of the characteristic problems of policing profession. 
However, findings were different than expected and showed that there is no moderating effect of 
age on the effect of organizational cynism to intention to leave. Findings acquired with the research 
are available for the next researchs which question to police officers’ intention to leave trends. 

1. Giriş

Çağdaş örgütler, çalışanlarının iş ve aile yaşamında olumsuz yansımaları görülebilen çeşitli durum ve 
gelişmelerden çalışanların korunabilmeleri için alınabilecek tedbirlere büyük önem vermektedirler. Ancak 
yine de çeşitli yapısal ve durumsal değişkenler, çalışanların; örgüte, yöneticilere veya çalışma arkadaşlarına 
şüphe ile yaklaşmalarına neden olabilmektedir. Hatta bunlara duyulan güvenin tamamen yitirilip gitmesi 
söz konusu olabilmektedir. Bağlı bulunulan örgüte, yöneticilere veya diğer çalışanlara karşı sözü edilen 
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olumsuz tutum içerisinde olmak örgütsel sinizm olarak açıklanabilir. Esasında günümüz örgütleri açısından 
istenmeyen, kaçınılan bir durum olmasına rağmen örgütsel sinizm hemen her alanda sıklıkla karşılaşılan bir 
durumdur. Araştırmacılar sinizmin oldukça yaygın bir biçimde iş dünyasında kendisini hissettirdiğine 
dikkati çekmektedirler (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998: 341).  
Bilim insanları ve iş dünyasında yer alan yöneticiler örgütlerde sinik davranışların bulunduğunu bilmelerine 
karşın bu kavramın bilimsel açıdan incelenmesi uzun yıllar boyunca mümkün olamamıştır (James, 2005: 2). 
Günümüzde ise örgütsel sinizm, pek çok araştırmacı tarafından incelenmekte ve çeşitli özellikleri nedeniyle 
örgütsel çıktılarının nasıl olabileceği tahmin edilmeye çalışılmaktadır (Davis & Gardner, 2004; Byrne & 
Hochwarter, 2008; Wilkerson, Evans & Davis, 2008; Yıldız, 2013; Kerse & Karabey, 2017; Erarslan, Kaya & 
Altındağ, 2018; Seymen & Kırboğa, 2018; Mert & Yılmaz, 2019). Bu örgütsel çıktıların biri de işten ayrılma 
niyetidir. İşten ayrılma niyeti, çalışanların örgütsel koşullardan memnun olmamaları neticesinde örgütten 
(işten) ayrılma yönünde ortaya koydukları negatif örgütsel davranışlar olarak belirtilebilir (Kanbur, 2018: 
150). Bu bakımdan örgütsel sinizmin yapısının, özelliklerinin ve nedenlerinin iyi anlaşılması çalışanların 
işten ayrılmalarının ve buna bağlı olarak örgütün bilgi ve deneyim kaybının önüne geçilebilmesi açısından 
önem kazanmaktadır. Çünkü bilginin çok stratejik ve önemli olduğu günümüz örgütlerinde insan 
faktörünün önemi her geçen gün daha da artmaktadır (Genç, 2013: 59).  
Yetenekli ve bilgili çalışanların örgüte kazandırılması ve örgüt bünyesinde kalmalarının sağlanması birçok 
bakımdan önemlidir. Aksi takdirde çalışanların işten ayrılmasına, örgüte kazandırılmış yeteneklerin ve bilgi 
birikiminin dolayısıyla kurumsal hafızanın yitirilmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda çalışanların 
sergiledikleri sinik davranışların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesinde yaş faktörünün 
herhangi bir düzenleyici etkisi olup olmadığının ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç aynı 
zamanda çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu sorunsal kapsamında değişkenlerle ilgili yazın 
incelemesi yapılmış olup, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ele alan sınırlı sayıda 
çalışma olmasına rağmen yaş faktörünün düzenleyici rolünü ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır 
Bu durum daha önce yazında ele alınmamış ve incelenmemiş bir konuyu araştırmak alan yazına katkı 
sağlama bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın bundan sonraki kısmında sırasıyla 
ilgili kavramlar hakkında yazın taraması yapılacak. Ardından araştırmanın yöntemi ortaya konulacak ve 
araştırma bulgularına yer verilecek. Son olarak ise araştırma sonuçları değerlendirilerek gerekli önerilerde 
bulunulacaktır. 
2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Örgütsel Sinizm 
Sinizm, bireyin çevresindeki diğer bireylere ve örgütlere güvenmemesi, onlar hakkında olumsuz düşünceye 
sahip olması durumudur. Bu durum beraberinde sinik kişiliği veya sinik davranışı ortaya çıkarmaktadır. 
Sinik kişi, insanların sergiledikleri davranışların bütünüyle kendi çıkarı için olduğuna inanan ve bu inancını 
çevresindekilere aşağılayıcı ve küçümseyici sözlerle ifade eden ve/veya bu yönde davranış sergileyen kişidir 
(Çakıcı & Doğan, 2014: 80). Çalışanların çeşitli nedenlerle olumsuz bir tutum içerisinde olarak örgüte, 
yöneticilere ve diğer çalışma arkadaşlarına güven duymamaları ve şüpheyle yaklaşmaları sinik davranışlara 
örnek olarak gösterebilir (Erdost, Karacaoğlu & Reyhanoğlu, 2007: 514). Örgütsel sinizm, çalışanların bağlı 
bulundukları örgütte kişisel çıkarların ön planda yer aldığına, adalet, dürüstlük ve samimiyetin 
bulunmadığına inanmaları şeklinde açıklanabilir (Üçok & Torun, 2014: 233). Başka bir tanımda örgütsel 
sinizm, çalışanların örgütte yürütülen faaliyetlerin hakkaniyetine, doğruluğuna, etik ve ahlaki olmadığına ve 
kendi çıkarları doğrultusunda davranıldığına olan inancı olarak açıklanmaktadır (Bernerth, Armenakis, 
Field & Walker, 2007: 311).  Diğer bir tanıma göre örgütsel sinizm, çalışanın örgütüne karşı geliştirdiği 
negatif tutumlar ile ilgidir ve bu tutumlar çalışanı örgüte karşı negatif hisler beslemeye, eleştirel bir yaklaşım 
içine girmeye ve bu doğrultuda davranışlar sergilemeye yöneltmektedir (Abraham, 2000: 269; Davis & 
Gardner, 2004: 442). 
Örgütsel sinizm yazında; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal örgütsel sinizm olmak üzere üç boyutta 
incelenmektedir (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998: 345). Bu boyutların ilki, örgütün dürüstlükten, 
hakkaniyetten ve doğruluktan yoksun olduğuna dair inancı temsil eden bilişsel (inanç) boyutudur. 
Çalışanların zihninde örgütün adil olmadığı ve samimiyetten uzak olduğuna dair düşünceleri bu boyut 
kapsamında değerlendirilmektedir. Sinik bireyler örgütün dürüstlük, adalet ve samimiyet gibi temel ilkelere 
ihanet ettiğine inanmaktadırlar (Kanbur & Kanbur, 2015: 197). Örgütsel sinizmin ikinci boyutu, sinik 
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bireylerin örgütle ilgili sadece düşünce ve inanç olarak değil duygusal olarak da olumsuz bir yaklaşım 
içinde olabileceklerini vurgulayan duyuşsal boyutudur (Naus, Iterson & Roe, 2007: 196). Örgütsel sinizm 
sakin veya hissiz bir değerlendirme olarak görülmemektedir. Aksine çok güçlü olumsuz duyguları 
barındırabileceği savunulmaktadır. Bireyin örgütüne karşı duyduğu kin, öfke ve nefret gibi duygular 
hissetmesi bu kapsamda ele alınmaktadır (Balay, 2013: 127; Kanbur & Canbek, 2018: 40). Örgütsel sinizmin 
son boyutu ise ilk iki boyutun etkisi ile meydana gelebilecek olan davranış boyutudur. Örgütü açık bir 
biçimde veya ima yoluyla küçümseme veya aşağılama, gelecekte örgütün eylemleri neticesinde elde edilecek 
sonuçlarla ilgili karamsar tahminlerde bulunma gibi çeşitli biçimlerde meydana gelebilecek olan olumsuz 
davranışlar bu boyutta değerlendirilmektedir (Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998: 345-346). Bireylerin, 
tanımlarda ifade edildiği örgütlerine karşı olumsuz bir yaklaşım içinde bulunmaları örgütlerine karşı 
duydukları güven ve işten duydukları tatmin duygusunun ayrıca örgüte olan bağlılıklarının azalmasına, işe 
ve örgüte karşı yabancılaşmalarına neden olabileceği ifade edilmektedir (Üçok & Torun, 2014: 233-234; 
Korkmaz, 2011: 40-48). Dolayısıyla örgütsel sinizmin hem birey hem de örgüt açısından çeşitli olumsuz 
sonuçların ortaya çıkmasına yol açabileceği değerlendirilebilir.  
2.2. İşten Ayrılma Niyeti 
İşten ayrılma niyeti, çalışanların, mevcut işyerinden ayrılmaya yönelik geliştirdikleri bilinçli bir düşünce 
olarak tanımlanabilir (Tett & Meyer, 1993: 262). Bu tanımda olduğu gibi diğer pek çok araştırmacı da işten 
ayrılma niyetini tanımlarken vurguladıkları husus, çalışanların bilinçli ve kararlı bir şekilde işten ayrılmaya 
niyetlendiklerini göstermektedir (Appolis, 2010: 23; Emberland & Rundmo, 2010: 453). Çalışanların işten 
ayrılmaya karar vermelerinde etkili olabileceği ifade edilen çok sayıda örgütsel ve bireysel faktörden söz 
etmek mümkündür. Çalışanların, örgüt kültürü ve değerleri, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, kariyer 
geliştirme fırsatları, örgüt bünyesindeki rol, talep ve beklentiler, adalet, ödüllendirme sistemi ile 
ücretlendirme gibi konularda edinecekleri inanç, algı, duygu ve düşünceler onların işten ayrılmaya karar 
vermelerinde etkili olabilmektedir (Yalçın, 2017: 1). Bu kapsamda işten ayrılma niyetinin neden ve 
sonuçlarını keşfetme amacı taşıyan çok sayıda araştırmanın yazına kazandırıldığı hatta işten ayrılma 
sürecine dair çeşitli özelliklerin incelenmesini sağlayan modellerin geliştirildiği gözlemlenmektedir (Canbek, 
2017: 4).  
İşten ayrılma niyeti örgütler açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle birçok araştırmacı bu kavram 
üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirmişlerdir (Bibby, 2008; Yürür & Ünlü, 2011; Erkuş ve Fındıklı, 2013; 
Onay ve Kılcı, 2013; Bolat, Bolat, Seymen, & Katı, 2017; Tanrıverdi, Koçaslan, & Taştan, 2018). Suresh ve 
Krishnaraj (2015) kendisine belirli bir yatırım yapılan çalışanın işten ayrılmasıyla bilgi, sermaye, yetenek, 
zaman ve tecrübe kaybı yaşanacağına dolayısıyla çok yönlü bir kaybın söz konusu olduğuna dikkati 
çekmektedirler. İşten ayrılma niyeti, çalışanların örgütün kendilerine sunmuş olduğu şartlardan (iş yükü, 
çalışma saatleri, kariyer planlama, terfi, ücret vb.) memnun olmamaları halinde örgütten ayrılma konusunda 
istekli olmaları durumudur ve çalışanların örgütten ayrılma niyetleri örgüte birçok konuda (maliyet artışı, 
tecrübe kaybı gibi) olumsuzluk yaratmaktadır  (Beğenirbaş & Çalışkan, 2014: 114; Çelik & Çıra, 2013: 11; 
Demir & Tütüncü, 2010: 67; Kanbur, 2018: 150). Bu bağlamda çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerinde 
etkili olduğu düşünülen faktörlerden biri de örgütsel sinizmdir. Örgütsel sinizmin, işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisini inceleyen çeşitli çalışmalarda elde edilen sonuçlar örgütsel sinizmin çalışanların işten 
ayrılma yönünde verecekleri kararlarda etkili olabileceğini göstermektedir (Polat & Meydan, 2010; Yasım & 
Uğur, 2016: 568; Torun, 2016; Beheiri, Ahmed & Aboul Ela, 2018: 24).  
2.3. Kuramsal Altyapı ve Hipotez Geliştirme 
Örgütsel sinizm yani çalışanların sinik davranışlar sergilemesi ve işten ayrılma niyeti, örgütü olumsuz 
etkileyen iki olumsuz iş davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların sinik davranışlar 
göstermesinin temelinde, aşırı iş yükü, işe bağlı gerginlik, ücret, terfi, kariyer beklentilerinin tam ve adil 
olarak karşılanmaması, iletişimde yaşanan eksiklikler, fiziksel ortamın uygun olmaması, çalışma saatleri ve 
kararlara katılamama gibi unsurlar yer almaktadır. Bu unsurların bir sonucu olarak ise çalışanlarda 
verimlilik düşüşü ve buna bağlı olarak performans eksikliği, örgüte bağlılıkta azalma, işe devamsızlık ve 
işten ayrılma niyetinin oluşması doğal bir sonuç olarak görülmektedir (Erbil, 2013: 50). Polat ve Meydan 
(2010) 176 özel sektör çalışanı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu, çalışanların sergiledikleri sinik davranışların zamanla 
onların işten ayrılma niyetlerini artırdığını saptamışlardır. Güzel ve Ayazlar (2014) dört ve beş yıldızlı otel 
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işletmelerinde çalışanlarla yürüttükleri araştırmalarında, örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında 
pozitif bir ilişkinin olduğunu, çalışanların örgüte karşı duydukları olumsuz tutumların bir sonucu olarak 
işten ayrılma niyetlerinin oluştuğu sonucuna varmışlardır. Torun (2016) doktora çalışmasında ise aynı 
şekilde örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir.  Bu 
bağlamda teorik altyapı ve yapılan görgül çalışmalara dayanılarak algılanan örgütsel sinizm ve işten ayrılma 
niyeti arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 
H1. Örgütsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H2. Bilişsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H3. Duyuşsal sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H4. Davranışsal sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 
Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasındaki, yazında belirtilen pozitif ilişkide yaşın düzenleyici 
rolünün incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda yaşın düzenleyici rolünün incelenmesi ve 
bulgularının paylaşılması amacıyla aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 
H5. Örgütsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici etkisi vardır. 
H6. Bilişsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici etkisi vardır. 
H7. Duyuşsal sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici etkisi vardır. 
H8. Davranışsal sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici etkisi vardır. 
Araştırmada örgütsel sinizmin ve alt boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaş değişkenin 
düzenleyici etkisini gözlemlemek amacıyla teorik altyapı ve yapılan görgül çalışmalara dayanılarak 
geliştirilen hipotezler ışığında oluşturulan araştırma modeli aşağıda sunulmaktadır. 
 

 
Şekil 1 - Araştırma Modeli 

3. Yöntem 
3.1. Amaç ve Önem 
Araştırmada polislerin örgütsel sinizm düzeylerinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisinde yaş 
değişkeninin düzenleyici bir etkiye sahip olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Polislik mesleğine özgü 
olarak yaş değişkenin örgütsel konularla baş etmede düzenleyici bir etkisinin olabileceği 
değerlendirilmektedir. Polislerin mesleğin erken dönemlerinde karşılaştıkları olaylar ve durumlar 
hakkındaki değerlendirmeleri ile ileri yaşlarda yapacak oldukları değerlendirmelerin farklı olabileceği 
düşünülebilir. Ayrıca belirli bir yaştan sonra başka bir işte başarılı olma ihtimalinin azalabileceği 
düşüncesiyle polislerin örgütsel konulara olan yaklaşımlarında daha ılımlı bir tutum içerisinde olabilecekleri 
akla gelmektedir. Dolayısıyla yaş değişkenin mesleğin beraberinde getirdiği sorunlara yaklaşımda belirgin 
bir düzenleyici etkisinin olacağı ileri sürülebilir. 
Öte taraftan polisler arasında örgütsel sebeplere bağlı olarak emniyet teşkilatından ayrılma ve başka bir 
meslek seçimi konusunda kayda değer bir eğilim söz konusudur. Üstelik polislerin alternatif iş imkânları 
konusunda yaşa bağlı olarak farklı yaklaşımlara sahip oldukları ifade edilmektedir (Canbek, 2017: 62-109). 
Bu açıklamalar ışığında polislerin örgütsel sinizm düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaş 
değişkeninin düzenleyici etkisinin incelenmesi; hem polislerin işten ayrılma niyetleri konusundaki 
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yaklaşımlarının daha iyi anlaşılabilmesi hem de yaş değişkeninin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ile 
başa çıkmada nasıl bir fonksiyonunun olabileceğini keşfetme bakımından önem taşımaktadır.  
3.2. Evren, Örneklem ve Kısıtlar 
Araştırma evrenini emniyet teşkilatında farklı birim ve hiyerarşik kademede görev yapmakta olan yaklaşık 
300 bin polis oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan polislerden anket yoluyla veriler elde 
edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada mümkün olan en çok katılımın sağlanabilmesi için anket 
çalışması online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreninin büyüklüğüne bağlı olarak α=.05 güven 
düzeyi ve ±.05 hata seviyesinde en az 384 çalışandan oluşan bir örneklem grubu, evreni temsil edilebilecek 
niteliktedir (Altunışık vd., 2004: 125; Gürbüz & Şahin, 2016: 132). Hazırlanan online anket formu polislerin 
üye oldukları sosyal medya gruplarında tanıtılmış ve sonuç olarak yaklaşık 530 anket formunun 
doldurulması sağlanmıştır. Çeşitli eksiklikler nedeniyle çıkarılan formların ardından 518 anket formu 
analizlere dâhil edilmiştir. Her araştırmanın sahip olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları 
bulunmaktadır. Öncelikle araştırmanın sadece polisler ile yürütülmesi, araştırma verilerinin toplaması için 
online anket yönteminin kullanılması ve kullanılan ölçekler araştırmanın kısıtları arasında yer almaktadır.  
3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçekler 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak online anket formu kullanılmıştır. Araştırmada polislerin örgütsel 
sinizm düzeylerini tespit edebilmek amacıyla Dean, Brandes ve Dharwadkar (1998) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe’ye uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik (α=0.93)  çalışmaları Kalağan (2009) tarafından yapılan 
“Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 13 maddeden ve 3 boyuttan (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) 
oluşmaktadır. Karacaoğlu ve İnce (2012) çalışmalarında ölçeğin güvenilirliğini α değeri ile 0.91, örgütsel 
sinizmin alt boyutlarından duyuşsal boyut için 0.94, bilişsel boyut için 0.87 ve davranışsal boyut için ise 0.82 
olarak tespit etmişlerdir. Ölçeğin puanlaması, 5’li Likert ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır. 
Polislerin işten ayrılma niyetini belirlemek amacıyla Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh (1983) tarafından 
geliştirilen ve daha sonra Mimaroğlu (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “İşten Ayrılma Niyeti 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek tek boyut ve 3 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin puanlaması, 5’li Likert ölçeğine 
uygun olarak hazırlanmıştır.  
3.4. Güvenilirlik ve Faktör Analizleri 
Araştırmada kullanılan örgütsel sinizm ölçeği ve işten ayrılma niyeti ölçeğine ait iç tutarlılık analizi 
Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık değeri ile incelenmiştir. Yapılan analizlerde örgütsel sinizm ölçeğine ait α 
değeri 0.88 ve işten ayrılma niyeti ölçeğine ait α değeri 0.91 şeklinde bulunmuştur. Her iki ölçeğe ait α 
değerlerinin güvenilirlik için kabul edilen sınır olan 0.70’ten büyük oldukları görülmektedir (Gürbüz & 
Şahin, 2016: 132). Ölçeklerin yapı geçerliliklerin test edilebilmesi amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. 
Faktör analizi ve güvenilirlik analizi ile elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ö
lç

ek
le

r 

Faktörler 
Madde 
Sayısı 

Faktör 
Yük 

Aralığı 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Cronbach 
Alpha (α) 

ÖSÖ 

Örgütsel Sinizm 13 .507 - .947 60.155 .881 

 Bilişsel Boyut 5 .507 - .731 36.420 .763 

 Duyuşsal Boyut 4 .756 - .947 12.620 .953 

 Davranış Boyutu 3 .692 - .830 11.115 .855 

İANÖ İşten Ayrılma Niyeti 3 .914 - .951 86.21 .910 

ÖSÖ İANÖ 
: Örgütsel Sinizm Ölçeği 
: İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 

Tablo 1’de yer alan bulgular incelendiğinde; örgütsel sinizm ölçeği faktör yükleri .507 ile .947 arasında 
değişen ve toplam varyansı %60.155 olarak açıklayan üç faktör grubundan oluşmakta ve güvenilirliği 
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%88.1’dir. Ayrıca işten ayrılma ölçeği faktör yükleri .914 ile .951 arasında değişen ve toplam varyansı %86.21 
olarak açıklayan tek faktör grubundan oluşmakta ve güvenilirliği %91.0’dir. Faktör analizinden elde edilen 
sonuçlarda, örgütsel sinizm ölçeğinin özgün formunda davranış boyutunu ölçmek için kullanılan ifadeler 
arasında yer alan “Çalıştığım kurumdan ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım kişilerle 
anlamlı bir şekilde bakışırız” ifadesi çapraz yükleme özelliği göstererek hem duyuşsal boyut (.382) hem de 
bilişsel boyut (.363) gruplarında birbirine çok yakın değerler aldığı görülmüştür. Dolayısıyla sözü edilen 
ifade ile ilgili çapraz yükleme sorunu ile karşılaşılmıştır. Bu sorunun giderilmesi için iki farklı faktör 
grubunda birbirine çok yakın derecede faktör yük değerine sahip ifadenin analizlerden çıkarılması 
gerekmektedir (Gürbüz & Şahin, 2014: 304). Bu doğrultuda söz konusu ifade çıkarılarak analizlere devam 
edilmiştir. 
4. Bulgular 
4.1. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular  
Araştırma değişkenleri olan örgütsel sinizm, işten ayrılma niyeti ve yaş değişkenlerinin aralarındaki 
korelasyonun gözlemlenmesi amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel sinizmin 
alt boyutları olan bilişsel (inanç), duyuşsal ve davranışsal boyutları da incelenme kapsamında ele alındığı 
için korelasyon analizine dahil edilmiştir. Korelasyon analizine ilişkin bulgular Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi 

Ölçekler 
Örgütsel 
Sinizm 

Bilişsel 
Boyut 

Duyuşsal 
Boyut 

Davranış 
Boyutu 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Yaş 

Örgütsel Sinizm 1      
• Bilişsel Boyut .742** 1     
• Duyuşsal Boyut .834** .407** 1    
• Davranış Boyutu .734** .317** .453** 1   
İşten Ayrılma Niyeti .520** .220** .578** .380** 1  
Yaş -.099* -.022 -.079 -.155** -.115** 1 

  **p < 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
  * p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tablo 2’de yer alan örgütsel sinizm ve alt boyutları ile işten ayrılma niyeti ve yaş değişkenleri arasındaki 
korelasyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; işten ayrılma niyetinin, örgütsel sinizm (r= .520; p<.01), 
örgütsel sinizmin alt boyutları olan bilişsel (inanç) boyut (r= .220; p<.01), duyuşsal boyut (r= .578; p<.01) ve 
davranışsal boyut ile (r= .380; p<.01) aralarında pozitif yönlü ve anlamlı korelasyon olduğu görülmektedir.  

4.2. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Örgütsel sinizm ve alt boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini gözlemlemek dolayısıyla 
araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizine ilişkin 
bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti 

Bağımsız değişkenler R2 F β t p 

Örgütsel Sinizm .353 93.503 1.72 7.836 .000** 
• Bilişsel Boyut 

  
-.062 1.080 .280 

• Duyuşsal Boyut 
  

.523 12.532 .000** 
• Davranış Boyutu 

  
.151 3.849 .000** 

**p < 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3’te yer alan örgütsel sinizm ile alt boyutlarının işten ayrılma niyeti ile arasındaki regresyon modeline 
ilişkin bulgular incelendiğinde; regresyon modelinin anlamlı olduğu (F= 93.503; p<0.01) ve örgütsel sinizmin, 
işten ayrılma niyeti değişkenindeki değişimin % 35.3’ünü (R²= .353) açıkladığı görülmektedir. Örgütsel 
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sinizmin bilişsel boyutunun, işten ayrılma niyeti değişkeni üzerinden anlamlı bir etkisinin bulunmadığı (p= 
.280; p<0.01) fakat duyuşsal (β= .523; p<0.01)  ve davranışsal (β= .151; p<0.01)  boyutlarının işten ayrılma 
niyetini pozitif yönde ve anlamlı bir biçimde etkiledikleri tespit edilmiştir. Buna göre Araştırmada 
geliştirilen H1, H3 ve H4 hipotezleri desteklenmiştir. Ancak “Bilişsel sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerinde 
pozitif etkisi vardır” şeklinde geliştirilmiş olan H2 hipotezi desteklenmemiştir. Buna bağlı olarak  “Bilişsel 
sinizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H6 
hipotezi anlamını yitirmektedir. Dolayısıyla düzenleyici değişken analizleri yapılırken H6 hipotezi kapsam 
dışı bırakılmıştır. 

Araştırmada yaş değişkenin düzenleyici bir etki göstererek örgütsel sinizmin ve alt boyutlarının işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde değişime neden olup olmadığı test edilmek istenmiştir. Bu amaçla 
düzenleyici değişken etkisini test etmeye yarayan, SPSS için geliştirilmiş olan PROCESS Makro (Hayes, 
2012) yama uygulaması kullanılmıştır. PROCESS Makro, düzenleyici değişken analizleri ile ilgili olarak 
gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir yama uygulamasıdır (Albaiti & Melhem, 2017: 30; 
Özşahin, Bayarçelik & Yıldız, 2017: 754; Priesemuth & Taylor, 2016: 967). Yapılan analizlere ilişkin elde 
edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Düzenleyici Değişken Analizlerine İlişkin Bulgular 

Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti 

Bağımsız Değ. X Moderatör Değ. β SS t p 

Örgütsel Sinizm X Yaş 1.153 .656 1.761 .735 
 Duyuşsal Sinizm X Yaş 2.079 .460 4.513 .948 
 Davranışsal Sinizm X Yaş 3.060 .451 6.774 .899 

Tablo 4’te PROCESS Makro kullanılarak yapılan düzenleyici değişken analizlerine ait bulgular 
incelendiğinde; örgütsel sinizmin ve alt boyutları olan duyuşsal ve davranışsal boyutlarının işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinde yaş değişkeninin anlamlı bir düzenleyiciliğinin bulunmadığı görülmektedir. 
Buna göre araştırma kapsamında geliştirilen H5, H7 ve H8 hipotezleri desteklenmemektedir. 
5. Tartışma ve Sonuç  
Araştırmanın sorunsalı kapsamında, polislik mesleğine özgü olarak yaş değişkenin örgütsel konularla baş 
etmede düzenleyici bir etkisinin olabileceği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yaş değişkenin polislik 
mesleğinin beraberinde getirdiği sorunlara yaklaşımda belirgin bir düzenleyici etkisinin olacağı tahmin 
edilmiştir. Ancak araştırmada elde edilen sonuçlar öngörülenden farklı çıkarak yaş değişkeninin polislerin 
örgütsel sinizme bağlı olarak işten ayrılmalarına yönelmelerinde herhangi bir düzenleyici etkisinin 
olmadığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuç her ne kadar tahmin edilenden farklı olsa da çeşitli 
yönleri itibariyle yazına katkı sağlayabilecek önemli bir sonuçtur. Her şeyden önce ekonomik sistem 
içerisinde ortalamanın üzerinde maaş ve sosyal haklara sahip olan polisler arasında işten ayrılma 
düşüncesinin yaygın bir hal alması üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken bir konudur. Bu çalışma 
ile polislerin işten ayrılma konusundaki eğilimleri hakkında sonraki çalışmaların faydalanabileceği sonuçlar 
elde edilmiştir.  
Polisler de her çalışan gibi olabilecek çeşitli sebeplerden dolayı işten ayrılmaya karar verebilir veya bu 
niyette olabilir. Çalışanların işten ayrılma niyetlerinin sebeplerinden biri de kuşkusuz örgütsel sinizmdir. 
Örgütsel sinizmin polisler arasında farklı düzeylerde algılanabildiği görülmektedir. Ayrıca araştırma 
bulgularına göre örgütsel sinizmin boyutlarından biri olan duyuşsal sinizmin diğer boyutlara göre işten 
ayrılma niyeti üzerinde daha kuvvetli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum polislerin inanç 
veya bilişsel boyut konusunda kendini rahat bir biçimde ifade edemediklerini akla getirmektedir. Örgütsel 
sinizm ölçeğindeki sinizmin davranışsal boyutunu ölçme amacı taşıyan ifadelerde yer alan davranışlar 
esasında polislerin günlük yaşamda rahat bir biçimde geliştirebilecekleri davranışlar olarak görülmemelidir. 
Polislerin tabi oldukları disiplin mevzuatı hem emniyet teşkilatını hem de amirlerini ve üstlerini ima yoluyla 
bile olsa eleştirmeyi kesin bir biçimde yasaklamakta ve bunun ihlal edilmesi durumunda meslekten 
çıkarmaya kadar varabilecek cezalar söz konusu olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 
polislerin örgütsel sinizmin davranış boyutunda yer alan ifadelerdeki davranışları geliştirmeleri mümkün 
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olamamaktadır. Ancak örgütsel sinizmin duyuşsal boyutu polislerin daha çok kendi içlerinde ve 
kendiliğinden gelişen duygusal tepkilerdir. Bu yönüyle polislere yöneltilen sorularda duyuşsal boyuttaki 
ifadelerin işten ayrılma niyetindeki değişimi açıklama oranının daha güçlü çıkmasına imkân verebiliyor 
olabilir. 
Çağdaş örgütler çalışanlar ile ilgili farkındalıklarını her geçen gün daha çok artırmak durumundadırlar. 
Çeşitli yapısal ve örgütsel konuların çalışanlar üzerinde önemli etkilerinin olduğunun bilinmesi ve buna 
göre çeşitli tedbirler alınması gerekmektedir. Polis teşkilatı özelinde polislerin neden daha düşük sosyal 
güvenceye ve daha düşük ücrete sahip işlere bir yönelim olduğunun araştırılması ve tespit edilen 
aksaklıkların giderilmesi güvenlik hizmetlerin ulusal düzeyde kalitesinin artmasına, insanların daha mutlu 
bir iş ve aile yaşamına sahip olmalarına, polislerin görevlerini daha yüksek bir motivasyonla 
gerçekleştirmelerine imkân verebilir.  
 

Kaynaklar 

Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social, and General. 
Psychology Monographs, 126 (3), 269-292. 

Albaity, M. & Melhem, S. B. (2017). Novelty Seeking, Image, and Loyalty-The Mediating Role of Satisfaction 
and Moderating Role of Length of Stay: International Tourists' Perspective. Tourism Management 
Perspectives, 23, 30-37. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS 
Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Kitabevi. 

Appollis, V. P. (2010). The Relationship Between Intention to Quit, Pyschological Capital and Job Satisfaction in The 
Tourism Industry in The Western Cape. Doctoral Dissertation, Western Cape: University of The 
Western Cape. 

Balay, R., Kaya, A. & Cülha, A. (2013). Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Sinizm İlişkisi. C.Ü. İktisadi İdari Bilimler 
Dergisi, 14(2), 123-132. 

Beğenirbaş, M. & Çalışkan, A. (2014). Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde 
Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 5(2), 109-127. 

Beheiri, L. A., Ahmed, E. S. & Aboul Ela, G. M. (2018). Analyzing the Effect of Organization Cynicism on 
Intention to Leave: A Case Study on Nola Cupcakes. IOSR Journal of Business and Management, 20(6), 
20-26. 

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Field, H. S. & Walker, H. (2007). Justice, cynicism, and Commitment A 
Study of Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 
303-326. 

Bibby, C. L. (2008). Should I Stay or Should I Leave? Perceptions of Age Discrimination, Organizational 
Justice and Employee Attitudes on Intentions to Leave. Journal of Applied Management and 
Enterpreneurship, 13(2), 63-86. 

Bolat, T., Bolat, O. İ., Seymen, O. & Katı, Y. (2017). Otellerde nepotizm (akraba kayırmacılığı) ve işten 
ayrılma niyeti ilişkisi: kariyer düzleşmesinin aracılık etkisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 
157-180. 

Byrne, Z. S. & Hochwarter, W. A. (2008). Perceived Organizational Support and Performance. Relationships 
Across Levels of Organizational Cynicism. Journal of Managerial Psychology, 23(1), 54-72. 

Cammann, C. , Fichman, M., Jenkins, G. D. & Klesh, J. R. (1983). The Michigan Organizational Assessment 
Survey: Conceptualization and Instrumentation (Ed.: Stanley E. Seashore, Edward E. Lawler, Philip H. 
Mirvis ve Cortlandt Cammann), Assessing Organizational Change: A Guide to Methods, Measures 
and Practices, New York: Wiley Interstice. 

Canbek, M. (2017). Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının, İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal 
Zekânın Düzenleyici Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Tokat. 



M. Canbek – E. Kanbur 11/3 (2019) 1493-1502 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1501 

Çakıcı, A. & Doğan, S. (2014). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir 
Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 79-89. 

Çelik, M. & Çıra, A. (2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün Aracılık Rolü. Ege Akademik Bakış, 13(1), 11- 20. 

Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of Politics And Organizational Cynicism: An Attributional 
and Leader-Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly, 15, 439-465. 

Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of Politics and Organizational Cynicism: An Attributional 
and Leader-Member Exchange Perspective. Leadership Quarterly, 15, 439-465. 

Dean, J., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 
3(2), 341-352. 

Demir, M. & Tütüncü, Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi 
Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74. 

Emberland, J. S. & Rundmo, T. (2010). Implications of Job Insecurity Perceptions and Job Insecurity 
Responses for Psychological Well-Being, Turnover Intentions and Reported Risk Behavior. Safety 
Science, 48(4), 452-459. 

Erarslan, S., Kaya, Ç. & Altındağ, E. (2018). Effect of Organizational Cynicism and Job Satisfaction on 
Organizational Commitment: An Empirical Study on Banking Sector. Suleyman Demirel University 
Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 23, 905-922. 

Erbil, S. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. & Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki 
Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 514-524. 

Erkuş, A. & Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-
318. 

Genç, N.  (2013). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. 4. Baskı, İstanbul: Seçkin 
Yayınevi. 

Güzel, B. & Ayazlar, G. (2014). Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel 
İşletmeleri Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26), 133-142. 

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 
James, M. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizaiıons: An Examination of the Potential 

Positive and Negative Effects on School Systems. Dissertation of Doctor of Philosophy, The Florida State 
University, Florida. 

Kalağan, G. (2009) Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki 
İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

Kanbur, A. & Kanbur, E. (2015). Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik 
Statüsünün Aracılık Rolü. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 193-216. 

Kanbur, E. (2018). Havacılık Sektöründe Psikolojik Güçlendirme, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti 
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 147-162. 

Kanbur E. & Canbek M. (2018), Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Algılanan 
Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. BMIJ, 6(3), 36-57. 

Karacaoğlu, K. & İnce, F. (2012). Brandes, Dhadwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe 
Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Business 
and Economics Research Journal, 3(3), 77-92. 

Kerse, G. & Karabey, C. N. (2017). Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Örgütsel 
sinizmin aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398. 

Korkmaz, C. İ. (2011). Kişilik Sinizmi ve Algılanan Üst Yönetim Desteğinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisini 
İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul. 



M. Canbek – E. Kanbur 11/3 (2019) 1493-1502 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1502 

Mert, G. & Yılmaz, G. (2019). Beş Yıldızlı Otellerde Örgütsel Sinizmin İşletme Performansına Etkisinde 
Motivasyon Rolünün İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 14(2), 629-650. 

Mimaroğlu, H. (2008). Psikolojik Sözleşmenin Personelin Tutum ve Davranışlarına Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri 
Üzerinde Bir Araştırma. Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Naus,  F.,  Iterson,  V. A.  &  Roe,  R.  A.  (2007).  Value Incongruence,  Job Autonomy,  and Organization-
Based Self-Esteem: A Self-Based Perspective on Organizational Cynicism. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 16(2), 195-219. 

Onay, M. & Kılcı, S. (2011). İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: 
Garsonlar ve Aşçılar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 363-372. 

Özşahin, M., Bayarçelik, E. B. & Yıldız, B. (2017). Strateji Tipleri İle Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik 
Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderatör) Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler 
Dergisi, 16. UİK Özel Sayısı, 749-766. 

Polat, M. & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi 
Üzerine Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 145-
172. 

Priesemuth, M. & Taylor, R. M. (2016). The More I Want, The Less I Have Left To Give: The Moderating Role 
of Psychological Entitlement on The Relationship between Psychological Contract Violation, 
Depressive Mood States, and Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 37(7), 967-982. 

Seymen, A. O. & Kırboğa, R. (2018). Örgütlerde Psikolojik Sözleşme İhlâli Algısı ve Örgütsel Sinizm 
Arasındaki İlişki: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. İşletme Bilimi Dergisi, 6(2), 189-216. 

Suresh, L. & Krishnaraj, R. (2015). A Study on The Importance of Employee Retention in Pharmaceutical 
Sector in India. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review And Research, 32(1), 108 - 111. 

Tanrıverdi, H., Koçaslan, G. & Taştan, N. O. (2018). Psikolojik şiddet algısı, tükenmişlik sendromu ve işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Banka çalışanları üzerinde bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal 
Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 113-131. 

Tett, R. P. & Meyer, J. P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and 
Turnover: Path Analyses Based on Metaanalytic Findings. Personnel Psychology, 46, 259-293. 

Torun, Y. (2016). Personel Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: 
Örgütsel Sinizm Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, İstanbul. 

Üçok, D. & Torun, A. (2014). Tükenmişliği Etkileyen Olumsuz Tutum Ve Beklentiler: Sinik Tutum Ve 
Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 
Dergisi, 28 (1), 231-250. 

Wilkerson, J. M, Evans W. R & Davis, W. D. (2008). A Test of Coworkers’ Influence on Organiza-Tional 
Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Journal ofApplied Social 
Psychology, 38, 2273-2292. 

Yalçın, U. (2017). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yönetim 
Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum. 

Yasım, Y. K. & Uğur, A. (2016). Bankacı Kadınların Örgütsel Sinizmin Algılarının İşten Ayrılma Niyetine 
Etkisi: Ordu İli Örneği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6(15), 554-572. 

Yıldız, K. (2013). Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki. Turkish 
Studies, 8(6), 853-879. 

Yürür, Ş. & Ünlü, Ö. (2011). Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. İş, Güç; 
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 81-104. 



Suggested Citation:  
Aydoğdu., B., Palalar Alkan, D. (2019). The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers Working in 
Information Technology (IT) Sector, Journal of Business Research-Turk, 11 (3), 1503-1517. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 1503-1517 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.686 

The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers 
Working in Information Technology (IT) Sector 

Birgül AYDOĞDU a Deniz PALALAR ALKAN b 
a Software Development Manager at ING, İstanbul, Turkey birguluzum@gmail.com 
b Yeditepe University, Faculty of Economy and Administrative Sciences, İstanbul, Turkey deniz.alkan@yeditepe.edu.tr 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Keywords:  

Authentic Leadership 
Intrinsic Motivation 
Millennial Generation 

Received 27 February 2019 
Revised  1 July 2019  
Accepted 25 July 2019 

Article Classification:  
Research Article 

Purpose – This study focuses on millennial engineers working in IT sector in Turkey and aims to 
investigate the effect of authentic leadership on their intrinsic motivation on the basis of self-
determination theory. 

Design/Methodology/Approach – This study is a descriptive study exploring the relationship 
between authentic leadership and intrinsic motivation of millennial engineers. Survey technique is 
used and online survey is carried out with the engineers working for at least one year or more in IT 
departments of different companies operating in finance, telecommunication and software 
development sector in Turkey. The sample size is 196 and the sample includes both male and female 
engineers at different ages belonging to millennial generation. 

Findings – This study shows that there is a positive relation between authentic leadership and 
intrinsic motivation of millennial engineers. This means that authentic leadership increases intrinsic 
motivation of millennial engineers and millennial engineers working with authentic leaders show 
more self-determined behaviors and involve more in activities that they are inherently satisfied by 
doing. This result has important implications for the organizations that have millennial engineers. 

Research Limitations/Implications – More generalizable findings might be obtained if this study is 
carried out by a larger number of participants working in IT departments of companies operating in 
different sectors and if the data are collected within a longer time frame. 

Practical Implications – This study includes managerial implications for organizations in 
developing, training, recruiting leaders and in strategy making processes. 

Originality/Value – There is a limited literature on the effect of authentic leadership on intrinsic 
motivation of millennials. This thesis aims to fill this gap in the literature and the conclusions drawn 
are intended to provide guidance to leaders and managers to better understand and motivate 
millennial engineers in order to sustain the workforce in the long run. 

INTRODUCTION 

In today’s world, technology changes rapidly and companies struggle to keep up with these changes and 
compete with their rivals. Therefore, they heavily invest on their Information Technology (IT) resources. The 
engineers working in IT departments are one of the most valuable resources of companies. In companies 
with strong human IT resources, (1) IT and business units communicate, plan, work more efficiently and 
effectively; (2) reliable and cost-effective applications are developed that meet business units’ needs; (3) 
innovative products and features are introduced by successfully predicting the future trends; (4) the 
competitors are left behind (Bharadwaj, 2000). In order to hire the most talented engineers, companies carry 
out detailed selection processes and after the hiring process they go on with training, development, 
engagement and motivation processes. All these processes cost significant amount of time and money to 
companies and when there is a high turnover rate after a short period of time, then this cost gets much 
higher.  

Sujansky et al. (2009) states that as millennials are joining the workforce, the companies are faced with the 
difficulty of understanding millennials and finding ways to motivate them in order to increase tenure. 
Millennials look for companies with leaders who inspire and challenge them. They want their leaders to 
provide them with the resources necessary to do their job and create opportunities that will help them 
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develop their skills and talents. If these expectations are not met, then millennials have higher intention to 
leave the existing organization. Per-job tenure of many millennials ranges from 2 to 5 years and the turnover 
costs of millennials can range from 50 to 150 percent of their salary. Sujansky et al. (2009) further points out 
that “Unless companies find ways to attract millennials more effectively, the turnover problem will continue 
to cost companies dearly.” (p. 4). 

BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 

This study focuses on millennial engineers working in IT sector in Turkey and aims to investigate the effect 
of authentic leadership on their intrinsic motivation on the basis of self-determination theory. Therefore, a 
literature review is carried out on three main concepts: millennial generation, authentic leadership and 
intrinsic motivation. 

Millennial Generation 

There are different generational cohorts in the workforce including Baby Boomers, Generation X and 
Generation Y. These generations differ from each other in ways that are important for people who leads 
them (Macky et al., 2008). Tulgan (1996) states that different leadership styles will suit the employees with 
different work characteristics so that they will be more effective and productive (Yu et al, 2005). 

More attention is being given to millennials as it is realized that their attitudes, beliefs and aspirations in the 
workplace are different from the previous generations (Chou, 2012). Millennial Generation is also known as 
Generation Y. Levine (2008) states that although there is no consensus in regards to age range of millennials, 
most scholars agree that individuals who were born between 1980 – 2000 are regarded as Generation Y 
(Mhatre & Conger, 2011). 

The first millennial graduated from college and entered the workforce in the summer of 2004. Every year 
new millennials are becoming a part of work life and this will continue until around 2022 (Hershatter & 
Epstein, 2010). Balda & Mora (2011) state that “we live in a complex world where we know little about 
leading and being led by millennials” (p. 13). Each generation view leadership in the perspective of their 
attitudes, values, and beliefs (Arsenault, 2004). This requires the leaders or managers to first understand the 
millennials’ perception and expectation on what an effective leader is. Then the next step will be 
implementing the most appropriate leadership style that satisfies the needs and wants of millennial 
workforce.  

A number of studies have been carried out on leading millennials. Balda & Mora (2011) studied how service 
leadership can be effective in leading millennials in collaborative organizations. They considered millennials 
as “knowledge workers” (p. 13) and focused on their characteristics in building relationships, collaboration 
and knowledge creation. They revised servant leadership and proposed an alternative that fits the mental 
model of many millennials: service leadership. They defined service leadership as “relational leadership” (p. 
22) that provides opportunities to gain from and develop with others, to be challenged by relevant work that 
matches the abilities of the individual and to share the work life in achieving targets (Balda & Mora, 2011). 

Rodriguez et al. (2015) studied millennials and cloud leadership. They saw leadership as a cloud and defined 
cloud leader as “a leader for the coming future” (p. 854). They focused on the leaders who face a volatile, 
uncertain, complex and ambiguous world (VUCA) and a generation that is bringing a new approach to 
relationships, work and information exchange. They evaluated whether cloud leadership can overcome the 
present reality of consistent change, redirection and new frontiers. They finally proposed that raising, 
building, exploiting the dynamism that every individual has is an advantage of a cloud leader in a VUCA 
world where millennials have a strong presence. Furthermore, a cloud leader who attempts to “bring out” 
the positive in each person and who looks for the opportunities that will improve their capabilities can have 
long lasting effects on millennial individuals.  

Maier et al. (2015) studied millennial generation hospitality students and their perceptions of value-centered 
leadership principles. They proposed that it will be beneficial if leaders leading millennials consider the 
following recommendations: 1) forming team-based workgroups with a mentor that guides their work with 
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a more laissez-faire leadership style 2) increasing flexibility in the workplace 3) empowering millennials and 
encouraging them to take their own decisions 4) emphasizing ethical principles and recognizing ethical 
practices. 

Authentic Leadership 

Leadership has always been very critical in challenging and turbulent times. In the early years of 21st 
century, the difficulties that organizations face in these critical times resulted in a need for a renewed focus 
on a distinctive form of leadership. Authentic leadership gained a considerable recognition as the new and 
genuine form of leadership among scholars (Luthans & Avolio, 2003; Seligman, 2002) and practitioners 
(George, 2003) (Avolio & Gardner, 2005). The researchers who contributed authentic leadership concept to 
the literature state that existing leadership approaches are not sufficient to develop leaders who can deal 
with today’s ethical (e.g., Enron) and societal (e.g., September 11 terrorism, fluctuating stock values) 
challenges and therefore a more positive leadership approach is crucial (Cooper et al., 2005).  

The root of “authenticity” can be traced back to ancient Greek philosophy “to thine own self to be true” 
(Cameron et al., 2003: 242). In the positive psychology literature, authenticity is defined as “owning one’s 
personal experiences and acting in accord with true self” (Cameron et al., 2003, p. 242). Cameron et al. (2003) 
suggests that that meaning of authenticity best portrays the type of positive leadership needed today “where 
the environment is dramatically changing, where the rules that have guided how we operate no longer 
work, and where the best leaders will be transparent with their intentions, having a seamless link between 
their espoused values, actions and behaviors” (p. 242). 

Many scholars conducted studies about authentic leadership. In this study, Walumbwa et al.’s (2008) 
definition, given below, is utilized to depict four dimensions of authentic leadership: self-awareness, 
internalized moral perspective, balanced processing, relational transparency. 

“We define authentic leadership as a pattern of leader behavior that draws upon and promotes both positive 
psychological capacities and a positive ethical climate, to foster greater self-awareness, an internalized moral 
perspective, balanced processing of information, and relational transparency on the part of leaders working 
with followers, fostering positive self-development.” (Walumbwa et al., 2008, p. 94) 

Intrinsic Motivation and Self-Determination Theory 

Self-determination theory (SDT) is an approach to human motivation and personality in social contexts. The 
theory draws from the experiments conducted to investigate the effects of extrinsic rewards on intrinsic 
motivation.  

One of the theories utilized to explain self-determination theory is Organismic Integrations Theory (OIT) 
which suggests that people are naturally willing to integrate their ongoing experiences if they have the 
necessary nutriments (Deci & Ryan, 2002). Deci & Ryan (2002) states that “the more fully a regulation (or the 
value underlying it) is internalized, the more it becomes part of the integrated self and the more it is the 
basis for self-determined behavior” (p. 15). According to OIT, intrinsic motivation is a result of self-
determined behavior and intrinsically motivated individuals do the activity because it is interesting and they 
are inherently satisfied by doing it (Deci & Ryan, 2002).  

Dysvik & Kuvaas (2010) states that there is a negative relationship between intrinsic motivation and 
turnover intention of employees. In other words, employees who are high in intrinsic motivation have a 
lower tendency to leave their jobs. This result is compatible with Richer et al.’s (2002) research which adds 
that “turnover intentions in the end translate into turnover behavior” (p. 2089). Furthermore, Thatcher et al. 
(2006) who studied the effect of intrinsic motivation on IT workers’ behaviors and intentions proposes that 
intrinsic motivation positively influences job satisfaction while job satisfaction positively influences affective 
organizational commitment and both of these factors, job satisfaction and affective organizational 
commitment, have a negative influence on turnover intent.  

There is a limited literature that investigates the relationship between authentic leadership and intrinsic 
motivation of millennial generation. As mentioned above, leaders and managers have difficulty in 
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understanding, motivating millennials and sustaining the workforce in the long run. In this study, the 
relationship between authentic leadership and intrinsic motivation level of millennial engineers is studied. 
The main hypothesis developed is as the following: 

H1: There is a relationship between authentic leadership and intrinsic motivation level of millennial 
engineers working in IT sector in Turkey. 

In addition, to explore the effect of demographic variables (gender, age, education level, work experience 
and job tenure) on both authentic leadership and intrinsic motivation level of millennial engineers, two 
following research questions have been formulated:  

Question 1: What is the relation between demographic variables (gender, age, education level, work 
experience and job tenure) and authentic leadership? 

Question 2: What is the relation between demographic variables (gender, age, education level, work 
experience and job tenure) and intrinsic motivation? 

METHODOLOGY 

Research Design and Model 

In this study the leadership style of millennial engineers’ leaders and the reasons why millennial engineers 
do their work is examined in order to explore the relationship between authentic leadership and intrinsic 
motivation level of millennial engineers. The research model is shown in Figure 1. The dependent variable is 
the intrinsic motivation level of millennial engineers working in IT sector in Turkey and the independent 
variable is the authentic leadership style that is used by managers or leaders of millennial engineers. 

 

   

                           Independent Variable                   Dependent Variable 

Figure1: Conceptual Model 

Measurement Instruments 

Survey technique is used to collect data from the respondents. Online survey is carried out with the 
engineers working for at least one year or more in IT departments of different companies operating in 
finance, telecommunication and software development sector in Turkey. The survey is prepared with Survey 
Monkey and sent to the participants via e-mail and Linked-in posts. 

The survey is composed of three sections: 

• The 1st section is to get demographic information of millennial engineers. This section is composed 
of 5 multiple choice questions about gender, age, education level, work experience and job tenure. 

• The 2nd section is to assess authentic leadership of the leaders of millennial engineers. Authentic 
Leadership Questionnaire (ALQ) is used with a five-point Likert-type scale where 1= “Not at all” to 
5= “Frequently, if not always”. 
ALQ is a measure of authentic leadership based on four components:  

1. self-awareness refers to “demonstrating an understanding of how one derives and makes 
meaning of the world and how that meaning making process impacts the way one views 
himself or herself over time” 

2. relational transparency refers to “presenting one’s authentic self to others” 
3. balanced processing refers to “leaders who show that they objectively analyze all relevant 

data before coming to a decision” 

Authentic Leadership Intrinsic Motivation 
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4. internalized moral perspective refers “to an internalized and integrated form of self-
regulation” (Walumbwa et al. 2008). 

This section has 16 questions. The participants are asked to evaluate their immediate supervisors. 
Permission for scientific use of the ALQ is obtained from Mind Garden Institute. 

• The 3rd section is to assess intrinsic motivation of millennial engineers. Work Extrinsic and Intrinsic 
Motivation Scale (WEIMS) is used with a five-point Likert-type scale where 1= “Does not correspond 
at all" to 5= “Corresponds exactly”. WEIMS is a measure of work motivation theoretically grounded 
in self-determination theory (Tremblay et al., 2009).  
This section has 18 questions. The participants are asked to evaluate their immediate supervisors. 

All the questions in the survey are required to answer. 

Research Sample 
Convenience sampling method (non-probability sampling) is used. The survey is sent to the people working 
as an engineer in IT departments of banks (ING Bank, Garanti Bank, Ziraat Bank, Akbank, IBTech, Yapı 
Kredi Bank), telecommunication (Turkcell, Netaş) and software development (Sony Eurasia) companies 
located in İstanbul. The sample includes both male and female engineers at different ages (born between 
1982 - 1996) belonging to millennial generation. The data is collected at a single point in time (between 
13.02.2018 and 01.04.2018), hence the data is cross-sectional. 
The research population consists of the millennial engineers working in IT sector in Turkey. The sample size 
is 196. 68.4% of the respondents is male and 31.6% is female. 26% of the respondents are between 22 and 26 
years old, 34.7% are between 27 and 31 years old while 39.3% are between 32 and 36 years old. In terms of 
education level, most of the respondents have bachelor’s degree (78%). 10.7% of the respondents have a 
work experience less than 1 year and while others’ work experience varies between 1 to 15 years. 32.7% of 
the respondents have a job tenure less than 1 year and 3% have a job tenure of more than 10 years. Table 1 
presents the respondents’ characteristics in detail. 

Table 1. Demographic Statistics of The Respondents 

Variable Groups N Percentage(%) 
Gender Male 134 68.4 

 
Female 62 31.6 

  Total 196 100 
Age 22 - 26 51 26 

 
27 - 31 68 34.7 

 
32 - 36 77 39.3 

  Total 196 100 
Education Level Associate degree 2 1 

 
Bachelor’s degree 153 78 

 
Master’s degree 39 20 

 
Doctor's degree 2 1 

  Total 196 100 
Work Experience <1 21 10.7 

 
1 - 5 62 31.6 

 
6 - 10  62 31.6 

 
11 - 15 51 26 

  Total 196 100 
Job Tenure <1 64 32.7 

 
1 - 3 61 31.1 

 
4 - 5 35 17.8 

 
6 - 7 22 11.2 

 
8 - 10 8 4.1 

 
10 + 6 3.1 

  Total 196 100 

http://research-methodology.net/sampling/non-probability-sampling/
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RESULTS 

Statistical analyses were performed in several steps. First of all, to determine the main factors of Authentic 
Leadership scale and Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale factor analysis was conducted. Principal 
Component Analysis with Varimax Rotation was used for factor analysis. Then, reliability was tested by 
using Cronbach's alpha. Independent-Samples T-Test, One-Way ANOVA and Kruskal Wallis were applied 
to find out if there were any differences between different demographic groups in terms of authentic 
leadership and intrinsic motivation. Then, Pearson’s Product Moment Correlation was calculated to 
demonstrate the correlations between the variables. Finally, in order to see the relationship between 
authentic leadership and intrinsic motivation, linear regression analysis was used. 

Factor and Reliability Analysis Results of Authentic Leadership Scale 

Factor analysis was conducted for 16 items of Authentic Leadership Questionnaire listed in Table 2 and 
Principal Component Analysis with Varimax Rotation was used to determine the main factors of Authentic 
Leadership variable. 

Table 2. Items of Authentic Leadership Scale 

Relational Transparency 
V1: says exactly what he or she means. 
V2: admits mistakes when they are made. 
V3: encourages everyone to speak their mind. 
V4: tells you the hard truth. 
V5: displays emotions exactly in line with feelings. 
Internalized Moral Perspective 
V6: demonstrates beliefs that are consistent with actions. 
V7: makes decisions based on his or her core values. 
V8: asks you to take positions that support your core values. 
V9: makes difficult decisions based on high standards of ethical conduct. 
Balanced Processing 
V10: solicits views that challenge his or her deeply held positions. 
V11: analyzes relevant data before coming to a decision. 
V12: listens carefully to different points of view before coming to conclusions. 

Self-Awareness 
V13: seeks feedback to improve interactions with others. 
V14: accurately describes how others view his or her capabilities. 
V15: knows when it is time to reevaluate his or her position on important issues. 
V16: shows he or she understands how specific actions impact others. 
 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and Bartlett's test of sphericity were used to 
check if data were convenient for factor analysis. The KMO value which was calculated as 0,937 and the 
results of Bartlett's test of sphericity (Sig.: .000, Approx. Chi-Square: 1670.398, df: .120) showed that the data 
were suitable for factor analysis. 

Item 1, Item 4 and Item 6 has been excluded because they had close factor loadings (V1: .539 under Factor 1, 
.461 under Factor 2; V4: .436 under Factor 1, .570 under Factor 2; V6: .510 under Factor 1, .643 under Factor 
2). Confirmatory factor analysis was done after the exclusion of these items. The KMO value was calculated 
as 0,926 and the Bartlett's test of sphericity results were Approx. Chi-Square: 1294.958, df: 78, Sig.: .000. The 
remaining 13 items were loaded on two factors, as can be seen in Table 3, explaining 59.482 % of the total 
variance. 
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Table 3. Factor Analysis Results of Authentic Leadership Scale 

Factor 1:  
 

% Variance: 46.067 
 

Factor Loadings 

V15 knows when it is time to reevaluate his or her position on 
important issues. 

.821 

V12 listens carefully to different points of view before coming to 
conclusions. 

.812 

V13 seeks feedback to improve interactions with others. .794 
V16 shows he or she understands how specific actions impact others. .789 
V14 accurately describes how others view his or her capabilities. .734 
V3 encourages everyone to speak their mind. .730 
V10 solicits views that challenge his or her deeply held positions. .721 
V8 asks you to take positions that support your core values. .701 
V2 admits mistakes when they are made. .651 
V11 analyzes relevant data before coming to a decision. .645 
V9 makes difficult decisions based on high standards of ethical 

conduct. 
.637 

Factor 2:  % Variance: 13.415  Factor Loadings 
V5 displays emotions exactly in line with feelings. .860 
V7 makes decisions based on his or her core values. .745 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: .926 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. Chi-Square: 1294.958, df: 78, Sig.: .000 

After Factor Analysis, Reliability Analysis was performed for each of the factors of Authentic Leadership 
scale. Cronbach's alpha score was .924 for Factor 1 indicating that this factor was highly reliable (above the 
generally accepted score of .70.) whereas Cronbach's alpha score was .558 for Factor 2 indicating that this 
factor was unreliable (below the generally accepted score of .70). Therefore, Factor 2 was excluded in the 
following analyses. 

As mentioned in the literature review section, authentic leadership has four dimensions: self-awareness, 
internalized moral perspective, balanced processing, relational transparency (Walumbwa et al. 2008). 
However, in this study 11 items of authentic leadership were loaded into one factor including 4 items from 
Self- Awareness, 3 items from Balanced Processing, 2 items from Relational Transparency and 2 items from 
Internalized Moral Perspective dimensions. Thus, this factor has been named as “Authentic Leadership”. 

Factor and Reliability Analysis Results of Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

Factor analysis was conducted for 3 items of Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale which were 
designed to measure intrinsic motivation. These items are listed in Table 4. Principal Component Analysis 
with Varimax Rotation was used to determine the main factors of intrinsic motivation variable. 

Table 4. Items of Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

Intrinsic Motivation 
V1: Because I derive much pleasure from learning new things. 
V2: For the satisfaction I experience from taking on interesting challenges. 
V3: For the satisfaction I experience when I am successful at doing difficult tasks. 

 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and Bartlett's test of sphericity were used to 
check if data were convenient for factor analysis. The KMO value which was calculated as .716 and the 
results of Bartlett's test of sphericity (Sig.: .000, Approx. Chi-Square: 207.636, df: .3) showed that the data 
were suitable for factor analysis. 

Factor analysis results indicated that there was only one factor. This factor was named as “Intrinsic 
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Motivation”. Afterwards, Reliability Analysis was performed and Cronbach's alpha score was calculated as 
.821 indicating that the factor was reliable (above the generally accepted score of .70).  

Results of T-Test, ANOVA and Kruskal Wallis 

Before testing the hypothesis, the research questions regarding the relation of demographic variables 
(gender, age, education level, work experience and job tenure) with both authentic leadership and intrinsic 
motivation were tested. 

On the first step, Independent-Samples T-Test was applied to analyze whether there were differences 
between males and females with respect to the level of authentic leadership and intrinsic motivation. No 
significant difference was found between the two groups in terms of authentic leadership (Sig. = .934) and 
intrinsic motivation (Sig. = .200). 

On the second step, One-Way ANOVA was applied to analyze whether there were differences between 
different age groups with respect to the level of authentic leadership and intrinsic motivation. It was found 
that there wasn’t a significant difference between different age groups in terms of authentic leadership (Sig. 
= .101) and intrinsic motivation (Sig. = .059). 

On the third step, Kruskal Wallis Test was applied to test the differences in different education levels with 
respect to the level of authentic leadership and intrinsic motivation. One-Way ANOVA couldn’t be used 
because the sample size of two groups (Associate degree and Doctor's degree) was less than 30. The results 
of the analysis showed that there wasn’t a significant difference between different education levels in terms 
of authentic leadership (Asymp. Sig. = .971) and intrinsic motivation (Asymp. Sig. = .408). 

On the fourth step, Kruskal Wallis Test was applied to analyze whether there were differences between 
different work experiences with respect to the level of authentic leadership and intrinsic motivation. One-
Way ANOVA couldn’t be used because the sample size of one group (work experience less than 1 year) was 
less than 30. It was found that there wasn’t a significant difference between different work experiences in 
terms of intrinsic motivation (Asymp. Sig. = .162). However, there was a significant difference between 
different work experiences in terms of authentic leadership (Asymp. Sig. = .013). Post hoc tests were 
conducted to test pairwise comparisons. Pairwise comparisons (with Bonferroni correction) revealed that 
there was a significant difference (Adj. Sig. = .007) between work experiences of “11-15 years” and “<1 year”. 
Participants with the least work experience view their leaders more authentic than the ones with the most 
work experience. 

On the fifth step, Kruskal Wallis Test was applied to test the differences between different job tenures with 
respect to the level of authentic leadership and intrinsic motivation. One-Way ANOVA couldn’t be used 
because the sample size of three groups (6 – 7 years, 8 – 10 years, 10 + years) was less than 30. The results of 
the analysis showed that there was a significant difference between different job tenures in terms of 
authentic leadership (Asymp. Sig. = .035) and intrinsic motivation (Asymp. Sig. = .029). For both of the 
variables, post hoc tests were conducted in order to find which groups were statistically different from each 
other. Regarding intrinsic motivation, pairwise comparisons (with Bonferroni correction) showed that there 
was a significant difference (Adj. Sig. = .013) between job tenures of “4-5 years” and “<1 year”. Millennial 
engineers with a job tenure of less than 1 year were found to be more intrinsically motivated that the ones 
with job tenures of “4-5 years”. Regarding authentic leadership variable, multiple post hoc tests were 
conducted but results showed that none of the pairwise tests were significant.  

Results of Correlation, Regression Analysis and Hypothesis Test 

In order to see the contribution of authentic leadership on intrinsic motivation, correlation and regression 
analysis were conducted. First of all, normality tests were conducted to assess the normality of the data 
collected. According to George & Mallery (2016) a kurtosis and skewness value between -2.0 and 2.0 is 
acceptable for normality. As can be seen in Table 5, the kurtosis and skewness values were in this range, so 
the data was accepted as normally distributed.  
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Table 5. Normality Test Results of Authentic Leadership and Intrinsic Motivation 

Variable Statistic Std. Error 
Authentic Leadership 

 
Skewness -.552 .174 
Kurtosis .128 .346 

Intrinsic Motivation Skewness -.700 .174 
Kurtosis .358 .346 

 
On the second step, Pearson's product–moment correlation was conducted. The results, as shown in Table 6, 
indicated that there was a moderate, positive relation between authentic leadership and intrinsic motivation 
(r = .314; p = .000).  

Table 6. Pearson's Product–Moment Correlation Results 

Variables  
Authentic Leadership, 
Intrinsic Motivation 

Pearson Correlation(r) .314** 

p .000 

N 196 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

On the third step, linear regression analysis was conducted. Authentic Leadership was put into regression as 
the independent variable and Intrinsic Motivation was put into as the dependent variable. The results 
indicated that Authentic Leadership had a contribution on Intrinsic Motivation (β=.367; p value=.000) as seen 
in Table 7. So, Hypothesis 1 is accepted.  

Table 7. Linear Regression Analysis Results 

Independent Variable β t p 
Authentic Leadership .367 4.613 .000 
R= .314; R² = .099; F value= 21.282; p value= .000 
Dependent Variable: Intrinsic Motivation 

DISCUSSION 

The primary purpose of this study was to investigate the contribution of authentic leadership on intrinsic 
motivation of millennial engineers working in Information Technology sector in Turkey. As given in the 
conceptual model, the dependent variable of this study was intrinsic motivation and the independent one 
was authentic leadership. In addition to the hypothesis developed, the effect of demographic variables on 
dependent and independent variables were questioned.  

As mentioned in the literature review section, Walumbwa et al. (2008) states that authentic leadership has 
four dimensions which are self-awareness, internalized moral perspective, balanced processing and 
relational transparency. However, in this study factor analysis of Authentic Leadership scale revealed that 
authentic leadership had only one-dimension since 11 items of Authentic Leadership scale were loaded into 
one factor. Although this result was not consistent with the study of Walumbwa et al. (2008), it was 
compatible with Erkutlu et al.’s (2013) study about the effects of trust and psychological contract violation on 
authentic leadership and organizational deviance. They used ALQ with a five-point Likert-type scale and the 
principal component analysis of ALQ revealed only one factor with an eigenvalue greater than 1.0. Their 
research sample included people living in Turkey as in the case of this study. Furthermore, factor analysis of 
Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale, conducted with the items designed to measure intrinsic 
motivation, yielded one factor which was compatible with the study of Tremblay et al. (2009). 

Results of correlation analysis showed that there was a moderate, positive relation between authentic 
leadership and intrinsic motivation of millennial engineers and regression analysis results indicated that 
authentic leadership had a contribution on intrinsic motivation. This means that authentic leadership 
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increases intrinsic motivation of millennial engineers. Moreover, millennial engineers working with 
authentic leaders show more self-determined behaviors and involve more in activities that they are 
inherently satisfied by doing. This result has important implications for the organizations that have 
millennial engineers.  

Furthermore, tests that were carried out to explore the effect of demographic variables (gender, age, 
education level, work experience and job tenure) on both authentic leadership and intrinsic motivation level 
of millennial engineers, showed that there was no significant difference between different genders, different 
age groups and different education levels in terms of authentic leadership and intrinsic motivation.  

Regarding work experience, it was found that there wasn’t a significant difference between different work 
experiences in terms of intrinsic motivation. However, there was a significant difference between different 
work experiences in terms of authentic leadership. Pairwise comparisons revealed that millennial engineers 
with the least work experience viewed their leaders more authentic than the ones with the most work 
experience. This is not a desired outcome for leaders since they prefer an increase or stability rather than a 
decrease in the perception of authenticity.  

For the last demographic variable which was job tenure, the results of the analysis showed that there was a 
significant difference between different job tenures in terms of authentic leadership and intrinsic motivation. 
Millennial engineers with a job tenure of less than 1 year was found to be more intrinsically motivated that 
the ones with job tenures of “4-5 years”. This result is compatible with Moynihan et al.’s (2007) study which 
proposes that job tenure has a negative relationship with job involvement and job involvement is an 
important aspect of work motivation. Regarding authentic leadership although multiple post hoc tests were 
conducted, results didn’t reveal which groups were statistically different from each other.  

LIMITATIONS OF THE STUDY 

The most important limitation of this study is the sample size. There were 196 participants from IT 
departments of six banks (ING Bank, Garanti Bank, Ziraat Bank, Akbank, IBTech, Yapı Kredi Bank), two 
telecommunication companies (Turkcell, Netaş) and one software development (Sony Eurasia) company. 
The participation to the study was voluntary and convenient sampling method was used. In addition to the 
number of participants, the number of leaders being evaluated were limited. Besides, the majority of the 
participants and leaders were working in the same sector, banking sector. And the target population was 
living in Istanbul which has a working climate of its own. All these restrictions made it difficult to generalize 
the findings.  

Another limitation of this study is the time frame which was relatively short between February 2018 and 
April 2018. Hence, the study was cross-sectional and the data were collected at a single point in time. 
Therefore, the findings may not be applicable to other time frames. 

One other limitation of this study is the participants who didn’t evaluate their leaders honestly and 
objectively. Furthermore, the participants’ evaluation was affected by factors such as organizational culture, 
working environment, employee satisfaction, organization’s investment in innovation and personal 
characteristics. 

More generalizable findings might be obtained if this study is carried out by a larger number of participants 
working in IT departments of companies operating in different sectors and if the data are collected within a 
longer time frame. 

MANAGERIAL IMPLICATIONS 

This study shows that there is positive relationship between authentic leadership and intrinsic motivation of 
millennial engineers working in IT sector in Turkey. This outcome can provide valuable insights to both 
organizations and leaders. 

Organizations with millennial employees more or less know what “intrinsic motivation” is and are aware of 
its importance. That’s why they try to measure how motivated their employees are and carry out programs 
to increase or keep the existing motivation level. However, authentic leadership is a relatively new concept 
for them.  
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Most of the organizations provide a series of trainings to develop new leaders within the organization. In the 
light of this study, they should prepare training programs about what authentic leadership is, how to be an 
authentic leader and what authenticity brings. The difference of intrinsic motivation from extrinsic one and 
its value to organization should also be strongly emphasized. In addition to this, a program for the existing 
leaders of the organization should be designed and carried out. This program should support transition 
from the already practiced leadership style to authentic leadership and bring all the leaders to the same 
awareness and knowledge level about authenticity. Eventually, when the leaders become more authentic, 
employees working with these leaders will get more intrinsically motivated. And with its authentic leaders 
and intrinsically motivated employees, the organization will be more successful in sustaining its workforce 
in the long run and competing against its rivals. 

In addition to the training programs, the result of this study can give insights about recruitment processes. 
As widely known, Human Resources Management departments try to select the candidates best fit the 
organization culture and job definition. Given the result of this study, Human Resources Departments 
should add “authenticity” criterion for evaluation of candidates for leadership positions. Thus, it will take 
less time for the organization to develop the recruited leaders as authentic leaders. 

Regarding the relation between authentic leadership and work experience, leaders should first understand 
the root cause of why millennials’ perception of authenticity decreases as work experience increases and 
then formulate solutions that will change their perceptions positively as they get more experienced. 
Similarly, leaders of the organization should analyze why millennials with more job tenures are less 
intrinsically motivated than the ones with less job tenures. Surveys can be helpful to discover the reasons 
that brings this result. Based on the analysis, leaders should find ways to keep or increase intrinsic 
motivation of millennials as their job tenure increases.  

Furthermore, the result of this study may provide organizations and leaders different viewpoints when 
creating short-term and long-term strategies, policies, organizational goals. Moreover, leaders may try 
different ways of working on the basis of authentic leadership principles.  

As given in the previous sections, this study was carried out in Turkey and surveys were filled out by the 
millennial engineers working in IT departments of different companies. For future research, this research 
can be widened to millennial white-collar employees working in different departments of companies 
operating in different sectors in Turkey and to explore the effect of national culture on the relationship 
between authentic leadership and intrinsic motivation surveys can be conducted in other countries. 
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APPENDIX 

Online Survey 
1st Part 

*1. What is your gender? 

o Female 
o Male 

*2. What is your age? 

o 22 to 26 
o 27 to 31 
o 32 to 36 
o 36 + 

*3. What is the highest degree or level of school you have completed? 

o Associate degree 
o Bachelor’s degree 
o Master’s degree 
o Doctor's degree 

*4. What is your total work experience in this sector? 

o <1 
o 1 – 5 
o 6 – 10 
o 11 – 15 

*5. How long have you been in your current company? 

o <1 
o 1 - 3 
o 4 – 5 
o 6 – 7 
o 8 - 10 
o 10 + 
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2nd Part: Your Leader's Style 

The following survey items refer to your leader's style, as you perceive it. Judge how frequently each 
statement fits his or her leadership style. 
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6. says exactly what he or she means.           
7. admits mistakes when they are made.           
8. encourages everyone to speak their mind.           
9. tells you the hard truth.           
10. displays emotions exactly in line with feelings.           

11. demonstrates beliefs that are consistent with actions.           
12. makes decisions based on his or her core values.           

13. asks you to take positions that support your core values.           

14. makes difficult decisions based on high standards of ethical 
conduct.           

15. solicits views that challenge his or her deeply held positions.           
 16. analyzes relevant data before coming to a decision.           

17. listens carefully to different points of view before coming to 
conclusions.           
18. seeks feedback to improve interactions with others.           

19. accurately describes how others view his or her capabilities.           

20. knows when it is time to reevaluate his or her position on 
important issues.           

21. shows he or she understands how specific actions impact others.           
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3rd Part: Why Do You Do Your Work? 

Please indicate to what extent each of the following items corresponds to the reasons why you are presently 
involved in your work. 
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22. Because this is the type of work I chose to do to attain a certain 
lifestyle.            
23. For the income it provides me.            
24. I ask myself this question, I don’t seem to be able to manage the 
important tasks related to this work.            
25. Because I derive much pleasure from learning new things.            
26. Because it has become a fundamental part of who I am.            
27. Because I want to succeed at this job, if not I would be very 
ashamed of myself.            
28. Because I chose this type of work to attain my career goals.           
29. For the satisfaction I experience from taking on interesting 
challenges.           
30. Because it allows me to earn money.            
31. Because it is part of the way in which I have chosen to live my 
life.            
32. Because I want to be very good at this work, otherwise I would 
be very disappointed.            
33. I don’t know why, we are provided with unrealistic working 
conditions.            
34. Because I want to be a “winner” in life.            
35. Because it is the type of work I have chosen to attain certain 
important objectives.            
36. For the satisfaction I experience when I am successful at doing 
difficult tasks.            
37. Because this type of work provides me with security.            
38. I don’t know, too much is expected of us.            
39. Because this job is a part of my life.            
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Amaç - Araştırmanın amacı marka otantizminin tekrar satın alma niyeti üzerinde bir etkisinin 
bulunup bulunmadığının tespitidir.    

Yöntem - Torku müşterilerinin algıladıkları marka otantizminin tekrar satın alma niyeti üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla üç ana boyuttan oluşan bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bu veri 
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orijinallik, güvenilirlik/doğallık ve genel marka otantizmi) oluşan algılanan marka otantizmi 
soruları bulunmaktadır. Üçüncü bölümde altı madde ve bir boyuttan oluşan tekrar satın alma 
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sonra araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili boyutlar ve maddelere ilişkin önem dereceleri 
belirlenmiştir. Son olarak korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Korelasyon analizi sonuçlarına göre marka otantizmi ile tekrar satın alma niyeti 
arasında pozitif yönde anlamlı ve yüksek düzeyli bir ilişki tespit edilmiştir. (r=0,68) Korelasyon 
analizinden sonra algılanan marka otantizminin tekrar satın alma niyetini ne düzeyde etkilediğini 
belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Torku markası için kurulan çoklu regresyon 
modelinin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Fakat modeldeki bağımsız değişkenlerden 
algılanan süreklilik değişkeninin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.  

Tartışma - Torku markası ürünlerine ait tekrar satın alma niyetinin oluşması için, öncelikle 
markanın tercih edilme nedenlerinin artırılması gerekir. Bunun için de öncelikle Torku markasının 
ulusal pazarda bulunurluk oranı arttırılmalıdır. Çünkü bir markanın perakende mağazalarında 
rakip firmalar kadar görünür olması önemlidir. 
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Objective - The aim of the study is to determine whether brand authenticity has an impact on 
repurchase intent. 

Method - A data collection tool consisting of three main dimensions has been developed to 
determine the impact of Torku customers' perceived brand authenticity on repurchase intent. In 
the first part of this data collection tool, there are three multiple choice questions besides the 
questions about the demographic variables. In the second part, there are questions about perceived 
brand authenticity consisting of 20 items (continuity, originality, reliability / naturalness and 
general brand authenticity) and four dimensions. In the third part, there are questions about 
repurchase intention consisting of six items and one dimension. Within the scope of the research, 
frequency analysis was performed first. Then, the dimensions related to the scales used in the study 
and the severity of the items were determined. Finally, correlation and regression analyzes were 
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Findings- According to the results of the correlation analysis, a positive and high level relationship 
was found between the brand authenticity and repurchase intent. (r=0,68) After the correlation 
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authenticity on the purchasing intent. The multiple regression model established for the Torku 
brand was found to be generally significant. However, it was determined that the continuity 
variable perceived from the independent variables in the model had no significant effect. 

Discussion - Reliability, naturalness, originality and continuity are important determinants in the 
formation of the intention of repurchase of products and services. In order for the intention 
repurchase the Torku brand products, first of all, the reasons for choosing the brand should be 
increased. For this purpose, it is necessary to increase the Torku brand's availability in the national 
market. It is important that a brand is visible as a rival company in retail stores. 

mailto:murat.cakirkaya39@gmail.com
mailto:kzmkrbg@hotmail.com
http://www.orcid.org/0000-0001-8191-6958
http://www.orcid.org/0000-0002-4365-1714


M. Çakırkaya – K. Karaboğa 11/3 (2019) 1518-1536 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1519 

1. Giriş 

Bir kuruluşun pazarlama ve marka stratejileri, genellikle pazarda güçlü bir marka varlığının oluşturulmasına 
ve tüketicilerin zihninde istenen bir konuma ulaşmaya odaklanmaktadır.  Postmodern dönemde tüketiciler, 
özgün objeler veya markalar aramaya daha eğilimlidirler. Marka otantizmi, şirketlerin markalarını açık ya da 
gizli bir şekilde “orijinal” olarak konumlandırmaları için benzersiz bir fırsat sunmaktadır (Napoli, 2016:1201). 
Tüketiciler, markalarda orijinallik arayışlarını giderek daha fazla aramaktadır ve özgünlük arayışı, geniş bir 
yelpazedeki pazarlama ortamlarında kendini göstermektedir: Lüks ya da sıradan ürünler, kitlesel pazarlanan 
ürünler ya da turizm siteleri vb. Son zamanlarda, araştırmacılar marka otantizmi boyutlarını 
kavramsallaştırma ve operasyonel hale getirme amaçlı çaba sarf etmektedirler (Park, 2017:75). 

‘Öz-kendi’ anlamındaki ‘autos’ ve ‘yapan,-eden’ anlamına gelen ‘hentēs’ kelimelerinden türeyen otantizm 
kavramı, güvenilirlik anlamına gelen, Latincede ‘authenticus’ ve Yunancada ‘authentikos’ kelimelerine 
dayanmaktadır. ‘Gerçeklik’, ‘doğruluk’ sözcükleriyle ilişkili olan ‘otantik’ sözcüğü, kavramın subjektif bir 
yapıya sahip olması sebebiyle, insanlar açısından farklı durumlarda, farklı anlamlarda kullanılabilmektedir 
(Demirel & Yıldız, 2015:84). Otantizm kavramına bakış açılarındaki bu farklılık temelde otantizm kavramına 
yaklaşım farklarından ileri gelmektedir. Örneğin otantizm kavramının gerçeklik ve etik unsurlar üzerinden 
değerlendirilmesi durumunda “sahte otantizm” (MacCannel, 1973:589) “gerçekte var olan otantizm”, “benzer 
düzeyde otantizm”, “ahlaki değerlerin ağırlıkta olduğu otantizm” (Leigh vd., 2006:481), “tam otantizm” veya 
“objektif değerlerle otantizm” (Beverland vd., 2008:5) vb. geniş çapta kavramsallaştırıldığı görülecektir. Genel 
olarak, araştırmacılar tarafından incelenen üç tip otantizm perspektifi bulunmakta olup bunlar; objektif, yapıcı 
ve postmodern otantizmlerdir (Nga & Phung, 2016:1888). 

Otantik bir markanın oluşturulmasıyla elde edilecek müşteri memnuniyeti ve sadakati, tekrar satın alma 
davranışı ve ek maliyetlere katlanabilecek bir bağlılık şeklinde de kendini gösterebilecektir (Demirel & Yıldız, 
2015:86).  

Tüketici satın alma kararlarının anlaşılması genellikle çok karmaşıktır. Yöneticiler ve araştırmacılar için 
müşteri memnuniyetini ve tekrar satın alma niyetini ölçmek çok önemli hale gelmiştir. Birçok araştırmacı, bir 
yöneticinin, geleceğe ilişkin satış rakamlarını bilmesi için tüketicinin satın alma niyetine bel bağladığını 
açıklar. Bu amaçla, örneğin, yeni ürün tanıtımları, reklam etkinliği, hizmet yönetimi ve mevcut ürünler için 
talep tahmini gibi çeşitli teknikler kullanılır (Habib & Aslam, 2014:170). 

Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, müşterileri üzerinde tekrar satın alma niyeti 
oluşturabilmesi için; çevrimiçi (web) ve çevrimdışı (siparişin yerine getirilmesi) hizmet performansının 
uyumlu olması ve iyi kurgulanması gerekir (Başkol, 2016:111).  

Yapılan araştırma kapsamında tekrar satın alma niyetini belirlemek adına katılımcılara yöneltilen başlıca 
sorular; gıda ile ilgili ihtiyaç duymaları halinde Torku markasının kendilerinin ilk tercihleri olup olmayacağı, 
bir sonraki gıda ile ilgili alışverişlerinde tercih edip etmeyecekleri, gıda ihtiyaçlarında diğer markalara göre 
Torku markasını daha fazla tercih edip etmedikleri, tercih etmeye devam edip etmeyecekleri, değiştirmeyi 
düşünüp düşünmedikleri, gıda ile ilgili alışverişlerinde tüm ihtiyaçlarını gidermek için Torku markasını tercih 
niyetleridir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Algılanan Marka Otantizmi 

Müşteriler markalarda otantizme önem verir ve bunu ayrıştırıcı bir unsur olarak değerlendirirler. Bu 
kapsamda müşteriler kendi hayatlarındaki hedefleri de gözeterek otantik yapıdaki markalarla özdeşlik 
kurabilir ve bu markaları tercih ederler (Beverland & Farrelly, 2009:839). Marka kimliğinin göz önüne alınması 
pazarlamacılar için de önemlidir, çünkü otantizm kendine özgü bir marka kimliği yaratır ve marka statüsüne 
ve sadakatine katkıda bulunur (Brown vd., 2003:19).  

Marka otantizmini bir bütün olarak değerlendirmek amacıyla, tüketicilerin marka otantizmi algılamaları 
üzerinden farklı ölçekler geliştirilmiştir (Yaşin vd., 2017:129). Bu çalışmada, marka otantizmini ölçmek üzere 
Bruhn vd. (2012:569) tarafından ileri sürülen dört farklı boyuttan faydalanılmıştır. Bunlar: 
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• Süreklilik; zaman içinde var olabilmektir. Pine (2010) sürekliliğin bir katkısının da hayata anlam katabilmek 
olduğunu, tüketicilerin hayatlarına bir anlam katabilen, iyi bir amaca hizmet verdiğini gösteren, başka bir 
ifadeyle daha çevreci olan, başkalarına yardım etmeyi görev bilen şirketlerin de tüketici gözünde otantik 
olarak algılanabildiklerini belirtmiştir. 

• Orijinallik; yaratıcı, özgün ve yenilikçi olmaktır. Pine (2010) ilk olmanın da markanın otantik bir yapıda 
olduğunu gösteren bir diğer önemli özellik olduğunu, bunun nedeninin ise ilk olmanın yarattığı orijinallik 
ve özgünlük olduğunu ifade etmiştir. Otantik olarak algılanan kurumların bir diğer önemli özelliklerinin 
de fark yaratabilmeleri olduğu, bir kurumun, rakipleri ile aynı işi yapıyor olsa bile o işi diğerlerinden çok 
daha farklı uygulamalarla hayata geçirerek öne çıkabilecekleri yazarın değerlendirmeleri arasındadır.  

• Güvenilirlik; verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Güvenilirlik için markalaşma çalışmaları, müşteriler ve 
reklam araştırmalarına ait literatür gözden geçirilmeli ve uygun ölçekler belirlenmelidir (Goldsmith vd., 
2000:43). İlgili literatür gözden geçirilmiş ve marka güvenilirlik ölçeği (Erdem & Swait 2004:193) marka 
güven ölçeği (Delgado-Ballester vd., 2003:44-45) ve reklam inandırıcılık ölçeği (Beltramini, 1988:30) vb. gibi 
ölçekler bulunmuştur. 

• Doğallık; gerçek ve tabi olmasıdır. Pine’e (2010) göre doğallık bir markanın otantik olarak algılanabilmesi 
için önemli katkı sağlayacaktır. Ancak ürün ile ilgili bir doğallıktan söz edilmiyorsa bu algının 
oluşturulması çok daha zordur. Ve otantik marka algısının oluşturulabilmesi zaman alacaktır.  

Tüketicilerin marka otantizmine bakışına yönelik daha önce yapılan araştırmalarda aşağıdaki konulara 
odaklanıldığı görülmektedir; Örneğin Arnould & Price, (2003:145) marka otantizmi üzerinden yapılan 
çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda oluşan performansların tüketicilerce nasıl değerlendirildiği üzerinde 
yoğunlaşırken, Alexander, (2009:558) otantizmin, marka atmosferinin kurulması ve korunmasındaki rolü 
üzerinde durmuştur. Beverland vd. (2008:5) nesnelere otantiklik atfetmek için kullanılan ipuçları üzerinde 
durmuşlardır. Nitekim onlara göre üç otantizm türü söz konusudur: Saf (gerçek) otantizm, yaklaşık otantizm 
ve ahlaki otantizm. Tüketicilerin otantizmle ilgili yargıları oluşurken, sahip oldukları ipuçları ve soyutluk 
dereceleri farklılık göstermesine karşın ya simgesel ya da dizinsel ipuçlarından yararlanırlar. Literatür ayrıca, 
otantik markaların, kimlik oluşturmada önemli bir kaynak olduğu için tüketicilerin kendi kimlik doğrulama 
davranışlarında etkili olduğunu göstermiştir (Beverland & Farrelly 2009:839). 

Marka otantizminin marka tutumu ve değerlendirmeleri üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, bir markanın algılanan otantizmi arttıkça tüketicilerin markaya ait ürünlere daha fazla ödeme 
yapmayı kabul ettiklerini, markayı savunmaya başladıklarını ve markaya sadakat geliştirdiklerini ortaya 
koymuştur (Chalmers, 2007:442). Marka otantizminin tüketicilerin markaya yönelik tutum ve davranışlarını 
etkilemesinde markaya duyulan güven ve marka memnuniyeti önemli etkenlerdir. Marka güveni, 
tüketicilerin kendileri için risk teşkil eden durumlarda markanın beklentilerini karşılayacağına ve eğer 
beklenmedik bir sorun ortaya çıkarsa, markanın sorunu çözmek için çaba göstereceğine dair duydukları inanç 
olarak kavramsallaştırılmaktadır (Delgado-Ballester, 2004:574). Rose & Wood’a (2005:284) göre tüketicilerin 
bir markanın otantizmine ilişkin algıları oluşurken tüketiciler, dikkat çekici bir otantizm görüntüsü 
oluşturmak için programlanmış fantastik ögeleri olan dizinsel unsurları kendi yaşadıkları deneyimlerle 
harmanlarlar. Brown vd.’ne (2003:29) göre retro markaların anlamları ütopik bir toplumsal öğeye dayanır ve 
mantığa aykırı gibi görünen durumlar çağrıştırabilir. Bu nedenle retro marka yönetimi, üreticiler ve tüketiciler 
açısından tedirginlik veren, birlikte bir şey oluşturmalarını gerektiren ve bazen de rahatsız edici bir ittifaktır. 
Eggers vd. (2013:346) tüketicilerin markalara yönelik otantizm algılarının markaya duydukları güven ve 
küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümelerine olan etkileri üzerinde durmuşlardır. Bu kapsamda marka 
otantizmini; marka tutarlılığı, marka uygunluğu ve marka müşteri odaklılığı olmak üzere üç boyutta ele 
almışlardır.  

Otantik markalar otantik olmayan muadilleri ile karşılaştırıldığında sayısız faydalar sağlarlar. Bu markalar, 
ticari olarak daha başarılı algılanırlar (Beverland, 2005:1024) ve otantik olmayan markalardan daha yüksek 
oranda tüketilirler (Kates, 2004:462).  

2.2. Tekrar Satın Alma Niyeti 

Tekrar satın alma niyeti, bir müşterinin olası koşulları dikkate alarak, belirlemiş olduğu ürün ya da hizmeti 
aynı şirketten alma konusundaki yargısıdır (Hellier vd., 2003). Tekrar satın alma niyeti, tüketicilerin tekrar 
satın alma davranışı sergileyip sergilememelerinin anlaşılması noktasında stratejik bir işlev görmektedir.  Yan 
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& Yu (2013:18) tekrar satın alma niyetini, bir kişinin bir mağazadan ya da e-tedarikçiden sürekli olarak 
alışveriş yapma ihtimaline ilişkin subjektif görüşü olarak tanımlamıştır.  

Hellier, (2003) yaptığı çalışmada tekrar satın alma niyetini oluşturan değişkenlerin; Algılanan kalite, algılanan 
değer, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, algılanan değiştirme maliyeti ve marka tercihi olduğunu 
belirtmiş ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyerek bir model oluşturmuştur. Yaptığı çalışma sonucunda ise 
şu sonuçlara ulaşmıştır: Marka tercihi müşteri memnuniyeti ile tekrar satın alma niyeti arasına giren bir 
faktördür. Marka tercihini etkileyen en önemli faktör, müşteri memnuniyeti ile ilgili algılanan değerdir. Daha 
az etkiye sahip faktör ise tahmini değiştirme (alternatiflerin değerlendirilmesi) gideridir. 

Tekrar satın alma niyetinin literatürde üç temel kavram ile ilişkilendirildiği görülecektir. Bunlardan ilki 
“Müşteri memnuniyeti” dir. Memnuniyet, kişi, ürün veya hizmete ve koşullara göre değişen zihinsel bir 
durumdur. Müşteri memnuniyeti ise soyut bir kavramdır ve pazarlama literatüründe detaylı olarak 
incelenmiştir (Edvardsson vd., 2000:917). Müşteri memnuniyeti esasen, önceki beklentiler ile bir ürünün 
gerçek performansı arasındaki algılanan tutarsızlık düzeyidir (Oliver, 1999:34). Müşteri memnuniyetini 
oluşturan iki unsurdan biri bağlılık diğeri ise güvendir. Hizmet müşterilerinin “Örgütsel Bağlılığı”, kuruluşun 
müşteri hedeflerini değerlerine göre geliştirmeyi veya sürdürmeyi ve hizmet müşterisini etkin bir katılımcı 
olarak elde tutmayı açıklamaktadır. Müşteri memnuniyetini oluşturan etmenlerden ikincisi ise “Güven” dir. 
Güven, pazarlama ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir faktördür. Gerek memnuniyet ve gerekse sadakat 
ancak güvenin oluşturulmasıyla sağlanabilir (Habib ve Aslam, 2014:169). Müşteri memnuniyeti kritik bir 
faktördür. Çünkü memnun müşterilerin tekrar satın alma için şirkete dönme olasılığı çok daha yüksektir 
(Vijay vd., 2017:33).  

Tekrar satın alma niyeti ile ilişkili ikinci kavram “Marka imajı” dır. Başarılı bir marka imajının söz konusu 
olması durumunda tüketiciler ilgili markadan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerine inanacaklar, markayı 
rakiplerinden farklı bir yerde konumlandıracaklar ve markayı tekrar satın alma konusunda olumlu bir 
yaklaşıma sahip olacaklardır (Hsieh vd., 2004:252).  

Tekrar satın alma niyeti ile ilişkili üçüncü ve son kavram ise “Marka sadakati” dir. Marka sadakatine ilişkin 
standart bir tanım bulunmamakta ise de kapsayıcı bir tanımlama Jacoby & Kyner (1973:2) tarafından 
yapılmıştır. Bu tanıma göre marka sadakati; tesadüfe dayanmaksızın bilinçli olarak gerçekleşen, satın alma 
vb. gibi davranışsal bir sonuç doğuran, belli bir süre boyunca devam eden, karar verici bir birim tarafından 
geliştirilen, mevcut markalar arasından bir ya da alternatif daha çok sayıda markaya karşı karar alma ve 
değerlendirme vb. psikolojik süreçlerin bir fonksiyonudur. Modern pazarlamanın temel taşlarından biri 
olarak kabul edilebilecek olan özgünlük arayışı markanın başarısında kilit faktörlerden biri konumundadır 
(Demirel ve Yıldız, 2015: 84). Müşteri memnuniyetinden markaya duyulan güvene, hatta daha da ötesinde 
marka sadakatine kadar her aşamada marka özgünlüğünden bir şey bulmak mümkündür. Bu süreci sağlıklı 
bir şekilde yönetebilen şirketler müşterileri ile pozitif ilişkiler kurabileceklerdir. Bu sağlıklı iletişim marka 
sadakatini ve marka tercihinde istikrarı getirecektir (Durmaz & Dağ, 2018:492). Bunun sağlanabilmesi 
durumunda şirket önemli kazanımlar elde edebilecektir. Örneğin, marka sadakati olan müşteriler markayı 
daha fazla satınalma eğilimindedirler. Ayrıca aldıkları ürünlere daha fazla ödemede bulunmaları da şirket 
için bir diğer kazanımdır. Bununla birlikte bir markaya daha fazla ödemede bulunmalarını mümkün kılmak 
ancak onların ürüne karşı memnuniyet seviyelerinin arttırılması ile mümkündür (Arıkan ve Telci, 2014: 91).  

Tekrar satın alma niyetine ilişkin literatür çalışmaları incelendiğinde konuya ilişkin farklı yaklaşımların 
bulunduğu, bir kısım yazarların tekrar satın alma niyetini oluşturan “öncüller” üzerinde yoğunlaşırken bazı 
yazarların tekrar satın alma niyetini oluşturan değişkenler arasındaki “uzun süreli etkileşimleri” bazı 
yazarların ise sonradan gerçekleşecek satın alma davranışları için oluşan tekrar satın alma niyetinin “tahmin 
geçerliliğine” yoğunlaştıkları görülecektir. Bu yaklaşımlara ait dikkati çeken bazı çalışmalar aşağıda 
verilmiştir: 

• Tekrar Satın Alma Niyetini Oluşturan Öncülleri Referans Alan Yaklaşım: Bir şirket ve tüketici arasındaki 
ilişkinin sona ermesi sürecine ilişkin yapılan bir çalışmada; ilişki bağlılığın anahtar öncüllerini gösteren bir 
model geliştirilmiştir (Hocutt, 1998:189). Bu modeli oluşturan başlıklar güçlendikçe tekrar satın alma niyeti 
de bundan olumlu yönde etkilenecektir. Bu başlıklar: Servis sağlayıcıdan duyulan memnuniyet, güven, 
sosyal bağlar, alternatiflerin kalitesi, göreceli bağımlılık, ilişkiye yatırım, süre, ilişki bağlılığına ait değerin 
etkisi vb. Hizmet kalitesi araştırmalarında baskın olan bakış açısı, hizmet kalitesinin memnuniyetle pozitif 
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bir korelasyona sahip olduğu şeklindedir. Bu korelasyon satın alma sadakatinin artmasını da beraberinde 
getirmektedir (Storbacka vd., 1994:21). Diğer bir ifadeyle hizmet kalitesi, tekrar satın alma niyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. Müşteri sadakati ve olumlu ağızdan ağıza iletişim (WOM) oluşumuna imkân 
tanıması ve ürünün daha yüksek bir fiyata satılabilmesini sağlaması da hizmet kalitesinin diğer önemli 
etki alanlarıdır (Cronin vd., 2000:196).  Nitekim yapılan bir çalışmanın sonuçları; e-perakende hizmet 
kalitesinin tekrar satın alma niyeti üzerinde pozitif ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Başkol, 
2016:107). Bir diğer çalışmada; algılanan kalitenin müşteri memnuniyetini doğrudan etkilememesine 
karşın, müşteri değeri ve değer algıları yoluyla dolaylı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Hellier, 
2003:1762). Hizmet kalitesi ile tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik yapılan bir diğer 
çalışmada; hizmet kalitesinin, WOM yoluyla tekrar satın alma niyeti üzerinde dolaylı olarak olumlu bir 
etkisinin bulunduğu, buna karşın ekip tanımlaması ve tekrar satın alma niyeti arasında ise doğrudan ve 
olumlu bir bağlantının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Oman vd., 2016:19). Bir müşterinin bir ürün 
üzerindeki memnuniyet seviyesi, tekrar satın alma niyeti üzerinde etkilidir. Nitekim yapılan bir çalışmada 
müşteri memnuniyetine etki eden boyutlar için çok boyutlu bir yapı önerilmiş ve bu kapsamda tatmin edici 
bir satın alma deneyiminin, bir ürünün tekrar satın alınması için adeta bir gereklilik haline geldiği 
belirtilmiştir (Oliver, 1993:418). Tekrar satın alma niyeti ve davranışına ilişkin yapılan bazı çalışmalar, 
tekrar satına alma niyeti ile sadakat arasında da pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir (Jiang 
& Rosenbllom, 2005:151). Nitekim hem akademisyenler hem de uygulayıcılar sadık müşterilerin önemini 
kabul ederler. Çünkü bu tür müşteriler genellikle daha fazla harcama yaparlar, daha sık satın alırlar, bilgi 
aramak için daha fazla motivasyona sahip olurlar, rakiplerin promosyonlarına daha dirençlidirler ve 
pozitif WOM’a katılma ihtimalleri çok daha yüksektir (Dick & Basu, 1994:107). Yapılan bir araştırmaya 
göre müşteri sadakatini artırmaya yönelik çalışmalar müşterileri elde tutma oranlarında yüzde 5’lik, karda 
yüzde 25-95 arasında bir artış sağlamaktadır (Jiang & Rosenbllom, 2005:151). Yapılan başka bir çalışmada 
müşteri memnuniyeti ve güvenin tekrar satın alma niyeti üzerinde önemli ve anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yan & Yu, 2013:47).  Bir müşteri, bir şirkete karşı olumlu tutumunu 
değiştirebilir. Buna karşın satın aldığı bir ürün veya hizmetten duyduğu memnuniyet şirketle olan 
ilişkisinin devamını sağlayabilir. Bu nedenle, şirketler, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak için gayret 
sarf ederler. Bu ilişkinin sürdürülmesinde ağızdan ağıza iletişim önemli katkılar sağlayacaktır (Kim, 
2016:449). Olumlu elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) tekrar satın alma niyeti üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. Nitekim yapılan bir çalışmanın sonuçları; eWOM'un marka sadakati ve algılanan risk 
üzerinde etkisi bulunduğunu, tekrar satın alma niyetini de pozitif yönde etkilediğini göstermiştir (Praharjo 
vd., 2016:62). Ağızdan ağıza iletişim faaliyetleri kişisel bir kanal olması nedeniyle önemlidir. Çünkü 
tüketiciler güvenilir bilgi kaynağı olarak çevresindekilere güvenirler. Kişisel iletişim yoluyla sosyal destek 
ve onay alırlar. Aslında bu kişiler satın alma baskısı altındadır ve reklamlardan ziyade ticari olmayan 
iletişime güvenirler. WOM’un pozitif ya da negatif bağlamda gerçekleşmesi kişilerin tekrar satın alma 
davranışları üzerinde farklılıklar oluşturabilecektir. Bununla birlikte pozitif WOM’un tekrar satın alma 
davranışları üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (Kim, 2016:449). Hizmet kalitesi ve 
sunulan hizmet ile ilgili diğer unsurları da içeren kurum imajı tüketicilerin gelecekte aynı şirketi tekrar 
tercih etme niyeti ile olumlu yönde ilişkilidir. Bu kapsamda müşteri sadakatinin bir ölçüsü ve davranışsal 
sonucu olan “tekrar satın alma niyeti” müşteri bağlılığının varlığının ve gücünün bir göstergesidir (Çabuk 
vd., 2013:98). Yapılan bir çalışmada e-ticarete ait kurumsal işleyişin algılanan etkinliğinin; güven ve tekrar 
satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde, müşteri memnuniyeti ile güven arasındaki ilişkiyi ise 
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Fang vd., 2014:407). 

• Tek bir Olayı, Kritik Karşılaşmaları ve Tekrar Satın Alma Niyetini Oluşturan Değişkenler Arasındaki Uzun Süreli 
Etkileşimleri Dikkate Alan Yaklaşım: Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda; hizmet kalitesi algılarının beklenen 
davranışları olumlu yönde etkilediği (Boulding vd., 1993:7), hizmet değişimlerinin, hizmet kalitesine ait 
müşteri değerlendirmeleri üzerinde güçlü bir etkisinin bulunduğu (Bolton & Drew, 1991a:1), genel hizmet 
kalitesinin önemli bir belirleyicisinin de, performans ve beklentiler arasındaki farklılık olduğu (Bolton & 
Drew, 1991b:383) belirlenmiştir. Hizmetten yararlanma noktasında uzun süreli ilişkilerin, güvenin etkisini 
azaltan olumsuz bir etkisinin bulunduğu (Grayson & Ambler, 1999:132), müşteri ilişkilerini yönetmek için, 
statik hizmet kalitesi modellerinde kullanılanlara ek olarak yeni uygulamalara ihtiyaç duyulduğu 
(Liljander & Strandvik, 1995:4) ve hizmet sunumlarında ihmal edilmiş üç boyutun; “devam süresi”, “hissi 
içerik” ve “mekânsal yakınlık” olduğu (Price vd., 1995:83) da yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular 
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arasındadır. Yapılan çalışmalarda ayrıca tekrar satın alma niyeti üzerinde etkisi bulunan unsurlardan bir 
diğerinin de hizmeti sunan personel olduğu bazı yazarlarca dile getirilmiştir. Nitekim yapılan bir 
çalışmada hizmet sunumuna ilişkin olaylar, tatmin edici hizmet sunan ve sunamayan çalışanlar olarak 
ayrıştırılmıştır (Bitner vd., 1990:71).  

• Gerçekleşecek Satın Alma Davranışları için Oluşan Tekrar Satın Alma Niyetinin Tahmin Geçerliliğini Dikkate Alan 
Yaklaşım: Farklı özelliklere sahip tüketiciler farklı eşik değerlerine sahiptirler. Bunun bir sonucu olarak da 
tüketicilerin tekrar satın alma oranları sistematik olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca memnuniyet 
düzeylerindeki cevap eğiliminin doğası ve kapsamı müşteri özelliklerine göre farklılık göstermektedir 
(Mittal & Kamakura, 2001:131). Yapılan bir çalışmanın sonucunda; sadece bir kez oluşan satın alma 
niyetinin dahi sonraki satın alımlar için bir etki oluşturduğu görülmüştür (Morwitz vd., 1993:46). Bir diğer 
çalışmada yazar, satın alma niyetlerini satın alma olasılıklarına dönüştüren bir olasılık modeli 
geliştirmiştir. Model, araştırma yapıldıktan sonra yeni bir "gerçek" satın alma amacına geçiş yapma 
olasılıkları bakımından, niyeti olmayanlar ve niyet sahipleri arasında heterojenliğe izin vermektedir, 
böylece tüm satın alma niyeti olanlar ile daha sonradan satın alım yapanlar arasındaki farklılıkları da 
yakalayabilmektedir (Bemmaor, 1995:176). Konuya ilişkin yapılan bir çalışmada lüks markaların tekrar 
satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelenmiş ve sonuçta değer boyutlarının tekrar satın alma niyeti 
üzerinde dolaylı olarak teşvik edici etkisinin olduğunu göstermiştir (Alan vd., 2012:11). 

Pazarlama literatüründe müşteriyi elde tutma sürecinin çok kapsamlı olması nedeniyle bu alandaki 
araştırmalar büyük ölçüde müşteriyi elde tutma analizlerine dayanmasına ve tahmini ve belirleyici 
yaklaşımlar sergilemesine karşın, az sayıda da olsa kapsayıcı ve deneysel olarak test edilmiş yapısal modellere 
rastlamak mümkündür (Hellier, 2003:1763). Bu çalışmalardan bazılarını örnek vermek gerekirse: Yapılan bir 
çalışma sonucunda; (1) müşteri memnuniyetinin belirlenmesinde, kişiselleştirmenin güvenilirlikten daha 
önemli olduğu, (2) üretim ve tüketimdeki değişimin nispeten düşük olduğu sektörlerde, müşteri 
beklentilerinin daha büyük bir rol oynadığı (3) müşteri memnuniyetinin fiyat odaklıdan ziyade kalite odaklı 
olduğu görülmüştür (Fornell vd., 1996:7). Bir diğer çalışma algılanan hizmet kalitesinin; göreceli ve bilişsel 
olduğu üzerinde durmuştur. Buna göre algılanan hizmet kalitesi, satın alma aşamasındaki somut unsurlardan 
etkilenir ve satın alma sonrası oluşur (Roest & Pieters, 1997:346). Bir diğer çalışmada ise müşteri 
memnuniyetinin; hizmet kalitesi ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide yakınlaştırıcı bir role sahip olduğu 
belirtilmiştir (Taylor & Baker, 1994:163). 

Müşterilerin birbiriyle rekabet halindeki bazı hizmet markaları veya sağlayıcılar arasında seçim yapmalarını 
sağlayan süreçleri tanımlayan bir müşteri davranış modeli gelişimine yönelik bazı çalışmalar söz konusudur. 
Bu doğrultuda müşteri değerlendirmelerini esas alan bazı ilerlemeler sağlanmıştır (Bolton & Drew, 1991b:383; 
Boulding vd., 1993:7). Bu çalışmalardan bazılarını örnek vermek gerekirse: Yapılan bir çalışma sonucunda; 
beklentilerin ve bunları boşa çıkarmanın, müşteri memnuniyetinin belirlenmesinde kritik faktörler olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, tüketici şikayetlerinin memnuniyet/memnuniyetsizlik araştırmasına 
dahil edilebileceği belirtilmiştir (Bearden & Teel, 1983:21). Yapılan başka bir çalışmada, tüketici 
memnuniyetini, beklenti ve gerçekleşmeyen beklentinin bir fonksiyonu olarak ifade eden bir model 
önerilmiştir. Memnuniyetin, tutum değişikliğini ve satın alma niyetini etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır 
(Oliver, 1980:460). Son olarak yapılan bir çalışma sonucunda genel algıların, onaylama ve tatminsizlik 
arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir (Oliver & Bearden, 1985:235).  

Bu yaklaşım, tüketim öncesi ve sonrası değerlendirmeler arasındaki farkı ölçerken, müşteriyi elde tutma 
mekanizmalarının nasıl çalışabileceğinin kısmi bir açıklamasını sağlamıştır (Hellier, 2003:1763). Bu 
çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur: Duygular ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin 
araştırıldığı bir çalışmada; Duyguların pazarlama boyunca her yerde bulunduğu, bilgi sürecini etkilediği, 
itirazlara verilen yanıtlara aracılık ettiği, pazarlama uyaranlarının etkilerini ölçtüğü, hedeflerin 
belirlenmesinde ve hedefe yönelik davranışların sergilenmesine aracılık ettiği ve son olarak tüketici refahının 
ölçümünde katkı sağladığı belirtilmiştir (Bagozzi vd., 999:184). Yapılan başka bir çalışmada ise ürün 
değerlendirmesinin ve ürün memnuniyetinin iki temel boyutunun bulunduğu görülmüş olup bunlar: 
memnuniyet ve uyarılma olarak sıralanmıştır (Mano & Oliver, 1993:451). Bir çalışmada müşterilerden gelen 
şikayetleri değerlendirmeye alma ile müşterilerin tekrar satın alma niyetleri arasında doğrusal olmayan bir 
ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle müşteri şikayetlerinin giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunma, 
tekrar satın alma niyeti oluşumunu sağlamamaktadır (Nagel, 2017:510). Bir çalışmada tekrar satın alma 
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niyetinin geleneksel anlamda, müşterilerin perakendecilere olan sadakatlerinin bir göstergesi olduğu 
üzerinde durulmuştur. Memnun olan bir müşterinin bu memnuniyetini WOM kanalları vasıtasıyla yayması 
da tekrar satın alma niyetinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Oliver 1999:38). Bir çalışmada tekrar 
satın alma niyeti ile ilgili geleneksel pazarlama çalışmalarının, müşterilerin perakendeciler hakkındaki olumlu 
algılarına odaklandığı üzerinde durulmuştur. Bu algılar müşterilerin sadakatlerini ve WOM’u olumlu yönde 
etkiler. Online ortamlarda perakendecilerle yüz yüze iletişimin olmayışı, güvenilmez bilgilerin çokluğu, 
değiştirme maliyetinin düşük olması, belirsizlik ve WOM’un hızlı yayılması vb. nedenlerle, çevrim içi içerik 
çevrim dışı bir içeriğe kıyasla daha fazla zorlukla karşı karşıyadır (Chou ve Hsu, 2016:23). 

2.3. Marka Otantizmi & Tekrar Satın Alma Niyeti İlişkisi 

Marka otantizmi, dürüst, gerçek ve samimi olarak algılanan bir marka anlamına gelir. Otantik bir marka, 
samimiyeti, kalite taahhüdü ve köklerine olan bağlılığı ile kendini farklılaştırır (Napoli vd., 2014:1090). Otantik 
markalar, tüketicilerle sembolik özellikler üzerinden duygusal bir düzeyde bağ kurabilirler. Tüketici 
markalarının otantizm algılarına dair yeni bir kavramsallaştırma, otantik bir markanın güvenilir olduğunu, 
tüketicilerini önemsediğini, kimliklerini tanımlamasına ve oluşturmasına yardımcı olduğunu ve geçmişten 
geleceğe sürekliliği yansıttığını göstermektedir (Morhart vd., 2015:201). 

Tekrar satın alma bir tüketicinin bir kuruma bağlılığının en temel göstergesi olarak kabul edilebilir. Müşteri 
sadakati, ihtiyaçları karşılanmış ve tatmin olmuş bir tüketicinin bir sonraki alımında da aynı markayı tercih 
etmesidir. Diğer bir ifadeyle bazı şirketlerin, alternatiflerinden daha olumlu değerlendirmesine neden olan, 
belirli bir zaman içerisinde oluşan, değerlendirme ve karar verme psikolojik sürecinin bir ürünü olan 
davranışsal bir tepkidir (Jacoby & Kyner 1973;2). Dolayısıyla otantik bir markanın oluşturulmasıyla elde 
edilecek müşteri memnuniyeti ve sadakati, tekrar satın alma davranışı ve ek maliyetlere katlanabilecek bir 
bağlılık şeklinde kendini gösterebilecektir (Demirel & Yıldız, 2015:86). Nitekim yapılan çalışmalar, marka 
otantizminin; markaya karşı tutum (Ilicic & Webster, 2014:342); satın alma niyeti (Ilicic & Webster, 2014:342); 
ağızdan ağıza pazarlama iletişimi, duygusal marka bağlılığı ve marka seçim kararı (Morhart vd., 2015:200) ile 
pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılan bir çalışma, marka otantizminin marka değeri üzerinde güçlü 
bir etkisi olduğunu göstermiştir (Nga & Phung, 2016:1886). Butcher (2005:1888) algılanan kalite, algılanan 
değer, marka değeri ve marka tercihinin müşterilerin tekrar satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Lunardo & Guerinet (2007:69) yaptıkları çalışmanın sonucunda şişelenmiş şaraplardaki 
etiketin genç tüketicilerin şarap seçimini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Orijinallik ve tasarımın genç 
tüketicilerin performans riskini, algıladıkları fiyatı ve satın alma niyetlerini etkilediği de bulunan diğer 
sonuçlar arasındadır. Arıkan & Telci (2014:523) yaptıkları çalışma sonucunda tüketicilerin gözündeki 
markaların otantizm derecelerinin, markaya yönelik güven duygularına, marka memnuniyet seviyelerine ve 
markayı tekrar satın almaya yönelik davranışlarına olumlu etkilerinin bulunduğu sonuçlarına ulaşmışlardır.   

3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Ölçek Dizaynı, Veri Toplama ve Örneklem Hesaplaması 

Hazır gıda sektöründe ulusal bazda faaliyet gösteren yeni bir markaya ait otantiklik algısının, bu markanın 
tekrar tercih edilip edilmemesi üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığının araştırılması çalışmanın temel 
sorusunu oluşturmaktadır. Çünkü nispeten yeni bir marka ve alt markaların otantik algısını oluşturabilmesi 
oldukça çaba isteyen bir süreçtir. Bu amaçla ilgili markanın tüketicilerinin algıladıkları marka otantizminin 
tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik üç ana boyuttan oluşan bir veri toplama aracı 
geliştirilmiştir. Bu veri toplama aracının birinci bölümünde demografik değişkenlere ilişkin soruların yanında 
üç adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. İkinci bölümde likert ölçekli (1:Kesinlikle 
Katılmıyorum;5:Kesinlikle Katılıyorum) 20 madde ve dört boyuttan (süreklilik, orijinallik, 
güvenilirlik/doğallık ve genel marka otantizmi) oluşan “algılanan marka otantizmi” ana boyutu soruları yer 
almaktadır. Algılanan marka otantizmine ait sorular için Bruhn vd. (2012:567) tarafından kullanılan ölçekten 
yararlanılmıştır. Üçüncü bölümde ise likert ölçekli (1:Kesinlikle Katılmıyorum;5:Kesinlikle Katılıyorum) altı 
madde ve tek boyuttan oluşan “tekrar satın alma niyeti” ana boyutuna ait sorular bulunmaktadır. Tekrar satın 
alma niyeti olarak çok sayıda ölçekten faydalanılmıştır (Srinivasan vd., 2002; Rauyruen vd., 2009; Harris & 
Goode, 2004; Özbek vd., 2012). Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. İlgili anket 
ile 01.09.2018-15.09.2018 tarihlerinde veri toplanmıştır. Araştırmada hedef kitle; Torku markasını tercih eden 
ve Torku mağazalarından alışveriş yapan kişilerdir. Hata marjı 0,05 olarak belirlenmiş ve yapılan örneklem 
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sayısı hesaplama formülleri sonucunda toplamda en az 384 kişiye ulaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda veri 
toplama aşamasında 420 ankete ulaşılmıştır. Fakat çoktan seçmeli sorular arasında yer alan araştırmaya konu 
markayı tercih etmediğini belirten ve veri güvenilirliğini sağlayamayan anketler araştırma dışı bırakılmıştır. 
Böylece araştırmaya geçerli 370 anket verisi üzerinden devam edilmiştir. Bu sayı örneklem hesaplaması ile 
belirlenen sayının %96’sına karşılık geldiği için yeterli olarak görülmüştür. 

Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Algılanan Marka Otantizmi ve Tekrar Satın Alma Niyeti İlişkisi Araştırma Modeli 

3.2. Araştırma Hipotezleri 

Çalışmada oluşturulan model çerçevesinde geliştirilen hipotezler şöyledir: 

H1=Torku markasını tercih eden müşterilerde algılanan marka otantizminin alt boyutlarından süreklilik 
değişkeni, tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H2= Torku markasını tercih eden müşterilerde algılanan marka otantizminin alt boyutlarından orijinallik 
değişkeni, tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H3= Torku markasını tercih eden müşterilerde algılanan marka otantizminin alt boyutlarından 
güvenilirlik/doğallık değişkeni, tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak 
anlamlıdır. 

H4= Torku markasını tercih eden müşterilerde algılanan marka otantizminini alt boyutlarından genel marka 
otantizmi değişkeni, tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlıdır. 

H5= Algılanan marka otantizmi değişkeni tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 

H6= Algılanan süreklilik ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. 

H7= Algılanan orijinallik ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. 

H8= Algılanan güvenilirlik/doğallık ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır.   

H9 = Algılanan genel marka otantizmi ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. 

H10= Algılanan marka otantizmi değişkeni ile tekrar satın alma niyeti değişkeni arasında pozitif yönde bir 
ilişki vardır.   

3.3. Analiz ve Bulgular 

Verilerin analizinde SPSS bilgisayar programından yararlanılmıştır. Analizlerden önce araştırmada kullanılan 
ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için iç tutarlılık göstergesi olan Cronbach's Alpha değeri 
hesaplanmıştır. Daha sonra verilerin analizinde frekans, korelasyon ve çoklu regresyon analizinden 
faydalanılmıştır. 

Süreklilik 
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3.3.1. Genel İstatistikler (Frekans Analizi) 

Araştırmaya katılan 370 kişiye ait demografik özellikler aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı 

Demografik Değişken Sayı Yüzde 
Cinsiyet Kadın 182 49,20 
 Erkek 188 50,80 
 Toplam 370 100,00 
Medeni Durum Evli 181 48,90 
 Bekar 189 51,10 
 Toplam 370 100,00 
Yaş 18 yaş altı 3 0,80 
 18-24 yaş 131 35,40 
 25-35 yaş 96 25,90 
 36-49 yaş 96 25,90 
 50-65 yaş 41 11,10 
 65 yaş ve üzeri 3 0,80 
 Toplam 370 100,00 
Eğitim İlkokul 27 7,30 
 Ortaokul 30 8,10 
 Lise 78 21,10 
 Ön Lisans 42 11,40 
 Lisans 162 43,80 
 Lisans Üstü 31 8,40 
 Toplam 370 100,00 
Meslek Ev Hanımı 33 8,90 
 İşçi 66 17,80 
 Memur-Öğretmen 56 15,10 
 Uzman Meslekler 41 11,10 
 Esnaf 63 17,00 
 Öğretim Elemanı 14 3,80 
 Öğrenci 85 23,00 
 Çalışmıyor 2 0,50 
 Emekli  10 2,70 
 Toplam 370 100,00 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların cinsiyet ve medeni durum dağılımına bakıldığında eşit bir dağılımın 
olduğu, yaş değişkenine göre büyük çoğunluğu 18-50 yaş aralığında aktif çalışan ve %52’lik bir oran ile yüksek 
tahsilli bireylerin oluşturduğu, meslek gruplarına göre ise toplumsal dağılıma uygun bir katılımın –en çok 
öğrenci, esnaf ve uzman meslek grupları- olduğu söylenebilir.  

Tablo 2. Çoktan Seçmeli Sorulara İlişkin Frekans Dağılımı 
Çoktan Seçmeli Sorular Sayı Yüzde 
6.  Ayda kaç kez bir marketten alışveriş yaparsınız? Hiç yapmam 2 0,50 

1-2 kez 81 21,90 
3-4 kez 155 40,90 
5 kez ve üzeri 132 35,70 
Toplam 370 100,00 

7. Gıda alışverişlerinizi genel olarak nasıl yaparsınız? 
  

Planlı yaparım 211 57,00 
Ani kararlarla yaparım 159 43,00 
Toplam 370 100,00 

8. Torku markası ve ürünlerini tercih eder misiniz? Evet 370 88,10 
Hayır 50 11,90 
Toplam 420 100,00 
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Tablo 2’ye göre cevaplayıcıların sadece %40,90’ı her hafta market alışverişi yaptığını, %57’si ise planlı gıda 
alışverişleri gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 

3.3.2.Boyut ve Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili boyutlar ve maddelere ilişkin önem dereceleri Tablo 3, 4, 5, 6, 7 ve 
8‘de özetlenmiştir.  

Tablo 3. Algılanan Süreklilik Boyutu ile İlgili Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Süreklilik Ortalama Std. Sapma 
Torku markasının geçmişten günümüze istikrarlı bir duruşu vardır. 3.98 0.91 
Torku markası kendi ilkelerine sadık kalır. 3.83 0.91 
Torku markası devamlılığı olan bir markadır. 4.18 0.81 
Torku markasının uzun zamandır temsil ettiği belirgin bir konsepti vardır. 4.04 0.92 
Notlar: (i) 370; (ii) 1: Kesinlikle Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum; (iii) Friedman çift yönlü anova testi 
Ki-Kare: 62,535, sd: 3, p:0,00 

Tablo 3’de cevaplayıcıların süreklilik boyutundaki “Torku markası devamlılığı olan bir markadır.” ifadesine 
ilişkin ortalama değerin 4,18 olduğu; buna göre cevaplayıcıların Torku markasını devamlılığı olan ve kalıcı 
bir marka olarak algıladıkları görülmüştür. Algılanan süreklilik boyutundaki “Torku markasının uzun 
zamandır temsil ettiği belirgin bir konsepti vardır.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 4,04 olduğu; buna 
göre cevaplayıcıların Torku markasını sürekliliği olan belirgin bir konspet dahilinde var olan bir marka olarak 
konumlandırdıkları görülmüştür. Algılanan süreklilik boyutundaki “Torku markasının geçmişten 
günümüze istikrarlı bir duruşu vardır.” ifadesine ilişkin ortalama değerin ise 3,98 olduğu; buna göre 
cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. 

Tablo 4. Algılanan Orijinallik Boyutu ile İlgili Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Orijinallik Ortalama Std. Sapma 
Torku markası aynı sektördeki diğer tüm markalardan farklıdır. 3.77 1.05 
Torku markası tüm markalar arasından kolaylıkla fark 
edilebilmektedir. 

3.78 0.99 

Torku markası rakiplerine göre benzersizdir. 3.46 1.10 
Torku markası açık bir biçimde kendisini diğer markalardan 
ayırmaktadır. 

3.68 1.03 

Notlar: (i) 370; (ii) 1: Kesinlikle Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum; (iii) Friedman çift yönlü anova 
testi Ki-Kare: 60,316, sd: 3, p:0,036 

Tablo 4’te cevaplayıcıların algılanan orijinallik boyutundaki “Torku markası tüm markalar arasından 
kolaylıkla fark edilebilmektedir.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,78 olduğu; buna göre cevaplayıcıların 
bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. Algılanan orijinallik boyutundaki “Torku markası aynı sektördeki diğer 
tüm markalardan farklıdır.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,77 olduğu; buna göre cevaplayıcıların bu 
ifadeye katıldıkları görülmüştür. Algılanan orijinallik boyutundaki “Torku markası açık bir biçimde 
kendisini diğer markalardan ayırmaktadır.” ifadesine ilişkin ortalama değerin ise 3,68 olduğu; buna göre 
cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. Bu katılım düzeylerine göre Torku markası tüketiciler 
gözünde aynı sektördeki diğer markalardan kolaylıkla ayır edilebilmekte ve orijinal bir marka algısı 
oluşturabilmektedir. 

Tablo 5. Algılanan Güvenilirlik/Doğallık Boyutu ile İlgili Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Güvenilirlik/Doğallık Ortalama Std. Sapma 
Torku markası genel deneyimlerime göre verdiği sözleri 
tutmaktadır. 

3.84 0.86 

Torku markası müşterilerine neyi vaat ediyorsa onu sunmayı 
başarmaktadır. 

3.84 0.87 

Torku markasının müşteriye olan vaatleri inandırıcıdır. 3.90 0.88 
Torku markasının müşteriye olan vaatleri güvenilirdir. 3.98 0.87 



M. Çakırkaya – K. Karaboğa 11/3 (2019) 1518-1536 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1528 

Torku markası yapmacık bir marka gibi görünmemektedir. 4.19 0.88 
Torku markası samimi bir marka olduğu izlenimi vermektedir. 4.16 0.86 
Torku markası doğal bir marka izlenimi vermektedir. 3.84 0.86 
Notlar: (i) 370; (ii) 1: Kesinlikle Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum; (iii) Friedman çift yönlü anova 
testi Ki-Kare: 184,775, sd: 6, p:0,000 

Tablo 5’te cevaplayıcıların algılanan güvenilirlik/doğallık boyutundaki “Torku markası doğal bir marka 
izlenimi vermektedir.” ifadesine ilişkin ortalama 3,84 değer ile katıldıkları görülmüştür. Algılanan 
güvenilirlik/doğallık boyutundaki “Torku markası yapmacık bir marka gibi görünmemektedir.” ifadesine 
ilişkin ortalama değerin 4,19 olduğu; buna göre cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. 
Algılanan güvenilirlik/doğallık boyutundaki “Torku markası samimi bir marka olduğu izlenimi 
vermektedir.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 4,16 olduğu; buna göre cevaplayıcıların bu ifadeye 
katıldıkları görülmüştür. Bu katılım düzeylerinin dışında ortalama 3,86’lık katılım düzeyi ile Torku markasını 
güvenilir bir marka olarak tanımladıkları söylenebilir. 

Tablo 6. Algılanan Genel Marka Otantizmi Boyutu ile İlgili Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Genel Marka Otantizmi Ortalama Std. Sapma 
Torku markasının vaatlerine yön veren net bir felsefesi vardır. 3,67 0,86 
Torku markası tam olarak neyi temsil ettiğini bilerek özüne ve 
karakterine aykırı hiçbir davranışta bulunmaz. 3,83 0,87 
Torku markasının faaliyetleri göz önüne alındığında başka bir markayı 
taklit ettiği görülmektedir. 2,64 1,32 
Torku markası kendi öz saygısına uygun bir biçimde hedef kitlesinin 
beklentilerine göre davranır. 3,84 0,81 
Torku markası güncel değişimlere uyum sağlayabilmek için kendi 
orijinalliğinden taviz vermez. 3,85 0,90 
Notlar: (i) 370; (ii) 1: Kesinlikle Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum; (iii) Friedman çift yönlü Anova 
testi Ki-Kare: 301,049, sd: 4, p:0,000 

 Tablo 6’da cevaplayıcıların algılanan otantiklik boyutundaki “Torku markası güncel değişimlere uyum 
sağlayabilmek için kendi orijinalliğinden taviz vermez.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,85 olduğu; 
buna göre cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. Algılanan otantiklik boyutundaki “Torku 
markası kendi öz saygısına uygun bir biçimde hedef kitlesinin beklentilerine göre davranır.” ifadesine 
ilişkin ortalama değerin 3,84 olduğu; buna göre cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. 
Algılanan otantiklik boyutundaki “Torku markası tam olarak neyi temsil ettiğini bilerek özüne ve 
karakterine aykırı hiçbir davranışta bulunmaz.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,83 olduğu; buna göre 
cevaplayıcıların bu ifadeye katıldıkları görülmüştür. Algılanan otantiklik boyutundaki “Torku markasının 
faaliyetleri göz önüne alındığında başka bir markayı taklit ettiği görülmektedir.” ifadesine ilişkin ortalama 
değerin ise 2,64 olduğu; buna göre cevaplayıcıların Torku markasını taklitçi bir marka olarak algılamadıkları 
söylenebilir. 

Tablo 7. Tekrar Satın Alma Niyeti ile İlgili Maddelere İlişkin Önem Dereceleri 

Tekrar Satın Alma Niyeti Ortalama Std. Sapma 
Torku markası hazır gıda ile ilgili ihtiyaçlarımda benim ilk tercihim 
konumundadır. 

3,59 1,07 

Bir dahaki hazır gıda ile ilgili alışverişlerimde Torku markasını tercih 
edeceğim. 

3,76 0,90 

Torku markası hazır gıda ihtiyaçlarımda diğer markalara göre daha fazla 
tercih ettiğim markadır. 

3,79 0,97 

Torku markasını tercih etmeye devam edeceğim. 3,87 0,87 
Torku markasını değiştirmeyi düşünmüyorum. 3,86 0,95 
Hazır gıda ile ilgili alışverişlerimde tüm ihtiyaçlarımı gidermek için 
Torku markasını tercih etme niyetindeyim 

3,78 1,03 

Notlar: (i) 371; (ii) 1: Kesinlikle Katılmıyorum-5: Kesinlikle Katılıyorum; (iii) Friedman çift yönlü Anova 
testi Ki-Kare: 75,151, sd: 6, p:0,000 
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Tablo 7’de cevaplayıcıların tekrar satın alma niyeti ölçeği maddelerinden “Torku markasını değiştirmeyi 
düşünmüyorum” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,86 olduğu; buna göre cevaplayıcıların Torku markasına 
karşı bir bağlılıklarının söz konusu olduğu görülmüştür. Tekrar satın alma niyeti boyutundaki “Torku 
markasını tercih etmeye devam edeceğim.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,87 olduğu; buna göre 
cevaplayıcıların torku markası tekrar eden alışverişlerinden yeniden tercih edebilecekleri görülmüştür. Tekrar 
satın alma niyeti boyutundaki “Torku markası hazır gıda ile ilgili ihtiyaçlarımda benim ilk tercihim 
konumundadır.” ifadesine ilişkin ortalama değerin 3,59 ile en düşük yargı olduğu ortaya çıkmıştır; buna göre 
cevaplayıcıların rakip firmalar söz konusu olduğunda nispeten düşük olsa da hazır gıda alışverişlerinden ilk 
tercihlerinin olduğu söylenebilir.  

3.3.3.Korelasyon ve Regresyon Analizi 

Analiz yapmadan önce anket formunda yer alan ölçeklerin güvenirliğinin (içsel tutarlılığının) 
değerlendirilmesinde Cronbach alfa katsayısından yararlanılmış ve bu katsayılar Tablo 8’da sunulmuştur.  

Tablo 8. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Güvenirlik katsayısına ilişkin ölçüt değerleri aşağıdaki gibidir (Akgül ve Çevik,2003:435): 

• 0,00≤α ≤0,40:  Ölçek güvenilir değildir. 
• 0,40≤α ≤0,60: Ölçek düşük güvenilirliktedir. 
• 0,60≤α ≤0,80:  Ölçek oldukça güvenilirdir. 
• 0,80≤α ≤1,00:  Ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Yukarıda verilen ölçüt değerlere bakıldığında çalışmada kullanılan algılanan marka otantizmi ölçeğinin (α= 
0,98) ve tekrar satın alma niyeti ölçeğinin (α=0,92) güvenirlik katsayısının yüksek derecede güvenir olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğine bakıldıktan sonra bu kısımda anket formunda kullanılan 
ölçeklerin alt faktörlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini görmek amacıyla Pearson Korelasyon analizinden 
yararlanılmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. Araştırma Modelinde Kullanılan Ölçeklerin Alt Boyutlarının Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyon Katsayıları 
  Algılanan 

Marka 
Otantizmi 

Tekrar Satın 
Alma Niyeti 

Algılanan 
Süreklilik 

Algılanan 
Orijinallik 

Algılanan 
Güvenilirlik/
Doğallık 

Algılanan 
Genel Marka 
Otantikliği 

Algılanan Marka 
Otantizmi 

1           

Tekrar Satın Alma 
Niyeti 0,68** 1         

Algılanan Süreklilik 0,82** 0,47** 1       
Algılanan Orijinallik 0,85** 0,62** 0,56** 1     
Algılanan 
Güvenilirlik/Doğallık 

0,87** 0,60** 0,69** 0,63** 1   

Algılanan Genel 
Marka Otantizmi 0,78** 0,57** 0,48** 0,56** 0,59** 1 

** Korelasyon katsayıları 0.01 güvenilirlik seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

 
Ölçek Boyutları 

Soru 
Sayısı 

Standart 
(Cronbach) 

Alpha 

 
Ortalama 

Standart Sapma 
 

Algılanan Marka Otantizmi 20 0.98 3.82 0.60 
Tekrar Satın Alma Niyeti 6 0.92 3.78 0.83 
Algılanan Süreklilik 4 0.69 4.01 0.69 
Algılanan Orijinallik 4 0.77 3.67 0.87 
Algılanan Güvenilirlik/Doğallık 7 0.78 4.02 0.68 
Algılanan Genel Marka Otantizmi 5 0.70 3.57 0.63 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi; 

• Algılanan marka otantizmi ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir (r=0,68, p<0,01). Bu bulgulara göre H10 hipotezi kabul edilmiştir.  

• İlişki alt boyutlar açısından incelendiğinde; algılanan süreklilik ile tekrar satın alma niyeti (r=0,47, p<0,01) 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre H6 hipotezi kabul 
edilmiştir.   

• İlişki alt boyutlar açısından incelendiğinde; algılanan orijinallik ile tekrar satın alma niyeti (r=0,62, p<0,01) 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre H7 hipotezi kabul 
edilmiştir.   

• İlişki alt boyutlar açısından incelendiğinde; algılanan güvenilirlik/doğallık ile tekrar satın alma niyeti 
(r=0,60, p<0,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre H8 

hipotezi kabul edilmiştir.  
• İlişki alt boyutlar açısından incelendiğinde; algılanan genel marka otantizmi ile tekrar satın alma niyeti 

(r=0,57, p<0,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre H9 

hipotezi kabul edilmiştir.  
• Genel olarak tanımlamak gerekirse marka otantizmi alt boyutları ile tekrar satın alma niyeti arasında orta 

düzeyli pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur. 
Korelasyon analizinden sonra algılanan marka otantizmi boyutlarının tekrar satın alma niyeti değişkenini ne 
derece yordadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 10’de 
verilmiştir. 

Tablo 10. Torku Markası İçin Marka Otantizmi Algısının Tekrar Satın Alma Niyetine Yönelik Etkisi 

Bağımlı Değişken R2/ 
Düzeltilmiş 

R2 

Bağımsız 
Değişkenler 

B Std. 
Hata 

t p F p 

Tekrar Satın Alma 
Niyeti 

 
 

0,682/0,465 

Sabit 
Değişken 

0,168 0,204 0,824 0,411 

320,094 0,000 Algılanan 
Marka 
Otantizmi 

0,946 0,053 17,891 0,000 

Tablo 10 incelendiğinde genel olarak Torku müşterileri için algılanan marka otantizminin tekrar satın 
alma niyetini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H5 hipotezi kabul 
edilmiştir. Modelin anlamlı olduğu görülmüştür (F=320,094 p=0,000, R2= 0,465). Bu sonuçlara göre tekrar 
satın alma niyeti kavramının yaklaşık olarak %46,5’i marka otantizmi algısı değişkeni ile 
açıklanabilmektedir.   

 

Tablo 11. Torku Markası İçin Marka Otantizmi Alt Boyutlarının Tekrar Satın Alma Niyetine Yönelik Etkisi 

Bağımlı 
Değişken 

R2/ 
Düzeltilmiş 

R2 

Bağımsız 
Değişkenler 

B Std. 
Hata 

t p F p 

Tekrar Satın 
Alma Niyeti 

 
 

0,698/ 
0,487 

Sabit Değişken 0.299 0.214 1.398 0.163 

86,975 0,00 

Algılanan Süreklilik -0.004 0.064 -0.065 0.949 

Algılanan Orijinallik 0.316 0.049 6.488 0.000 

Algılanan 
Güvenilirlik/Doğallık 

0.311 0.072 4.300 0.000 

Algılanan Genel 
Marka Otantizmi 

0.304 0.064 4.757 0.000 

Tablo 11 incelendiğinde modelin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (F=86,975; p=0,00; 
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R2=0,487). Modeldeki bağımsız değişkenlerden sabit değişkenle birlikte algılanan süreklilik değişkeninin 
(β= -0,004 p<0,01)  tekrar satın alma niyeti üzerinde pozitif anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı tespit 
edilmiş ve bu bulgulara göre H1 hipotezi red edilmiştir(p>0,01). Fakat diğer müşteri değerleri alt 
boyutlarının (Orijinallik, Güvenilirlik/Doğallık ve Genel Marka Otantizmi) algılanan tekrar satın alma 
niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiş, H2, H3, H4 hipotezleri kabul 
edilmiştir(p<0,01).  

Araştırma modeli bağlamında hipotezlerin değerlendirilmesi Tablo 12’de özetlenmiştir ve sonuçlar 
literatürdeki bulgularla örtüşmektedir.  

Tablo 12. Araştırma Modeli Bağlamında Hipotez Sonuçları 

Hipotezler Sonuç Analiz 
H1=Torku markasını tercih eden müşterilerde, algılanan marka otantizminin alt boyutlarından 
süreklilik değişkeni tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak 
anlamlıdır. 

H1 Red Regresyon 

H2= Torku markasını tercih eden müşterilerde, algılanan marka otantizminin alt boyutlarından 
orijinallik değişkeni tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel olarak 
anlamlıdır. 

H2 Kabul Regresyon 

H3= Torku markasını tercih eden müşterilerde, algılanan marka otantizmininin alt boyutlarından 
güvenilirlik/doğallık değişkeni tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 

H3 Kabul Regresyon 

H4= Torku markasını tercih eden müşterilerde, algılanan marka otantizminin alt boyutlarından 
genel marka otantizmi değişkeni tekrar satın alma niyeti değişkenini tahmin etmede istatistiksel 
olarak anlamlıdır.  

H4 Kabul Regresyon 

H5= Algılanan marka otantizmi değişkeni algılanan tekrar satın alma niyeti değişkenini 
tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlıdır. H5 Kabul Regresyon 

H6= Algılanan süreklilik ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. H6 Kabul Korelasyon 

H7= Algılanan orijinallik ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. H7 Kabul Korelasyon 

H8= Algılanan güvenilirlik/doğallık ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki 
vardır. 

H8 Kabul Korelasyon 

H9 = Algılanan otantiklik ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. H9 Kabul Korelasyon 

H10= Algılanan marka otantizmi değişkeni ile tekrar satın alma niyeti değişkenini arasında 
pozitif yönde bir ilişki vardır. H10 Kabul Korelasyon 

4. SONUÇ 

Günümüzde otantizm kavramı, diğer disiplinlerde olduğu gibi pazarlama alanında da sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır. Konuya ilişkin gerçekleştirilen kavramsal çalışmalar yerini ampirik araştırmalara bırakmıştır. 
Bu çalışmaların sayısı henüz yetersizse de gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle de bugün marka otantizminin 
şirketlere neler kazandıracağı ve tüketici ya da müşteri üzerinde ne gibi etkilerinin olacağını tam olarak 
açıklayabilmek mümkün gözükmemektedir (Kıyat & Şimşek, 2017:50). 

Günümüz iş dünyasında aslına sadık kalmayı başarabilen otantik markalar rekabet avantajı elde 
etmektedirler. Bu da onların tüketici gözünde değer görmelerini sağlamaktadır. Bunun başlıca nedeni ise 
şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerdeki aşırı benzeşmelerdir. Literatürde farklı boyutlarla ele alınan marka 
otantizminin farklı değişkenler ile etkileşimi incelenmiş ve genellikle pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
çalışmada da marka otantizminin tekrar satın alma niyetine etkisi incelenmiş ve önceki çalışmalar ile benzer 
şekilde pozitif sonuçlara ulaşılmıştır.  

Marka otantizmi ile etkileşimi araştırılan bazı önemli değişkenler ile bulunan sonuçlar aşağıda 
örneklendirilmiştir:    

Grayson & Martinec (2004:296) iki turistik mekândan topladıkları verilere dayanarak, müşterilerdeki otantizm 
algısının bu iki otel arasında farklılık gösterip göstermediğini incelemişler ve sonuçta farklı etkilerin oluştuğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Kolar & Zebkar, (2010:652) tarafından yapılan çalışmanın sonucunda; Kültürel 
motivasyonun, hem turistik temelli hem de varoluşsal otantizmin önemli bir öncüsü olduğu ve bunun da 
turist sadakatini etkilediği görülmüştür. Bruhn vd. (2012:566) farklı tüketici ve marka gruplarıyla ilgili bir 
literatür taraması yapmışlar ve tüketicilerin algılanan marka otantizminin gücünü ölçmek için bir ölçek 
geliştirmişlerdir. Hazırladıkları bu ölçeğe göre marka otantizmini 4 boyutta ele almışlardır. (Süreklilik, 
özgünlük, güvenilirlik ve doğallık) ayrıca çalışmada marka otantizmi ile marka bilinirliği, marka imajı ve 
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marka memnuniyeti gibi kavramlarla etkileşimi sorgulanmış ve pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. Choi vd., 
(2014:233) moda sektöründe yaptıkları çalışmada, marka otantizmi boyutlarının 7 unsurdan oluştuğunu, buna 
göre bir markanın; uzmanlığı, modaya uygunluğu, sürekliliği, inovatif olması, sürdürülebilirliği, kökeni ve 
son olarak mirasının tüketicilerin marka sadakat duyguları üzerinde önemli etki uyandırdığını 
belirlemişlerdir. Napoli vd. (2014:1090) marka otantizmine yönelik 14 madde geliştirmişler, daha ileri 
düzeydeki bir marka otantizmi sağlamak için kalite taahhüdü, içtenlik ve miras olarak adlandırılan birbiriyle 
ilişkili ilk üç faktörün ön plana çıktığını belirtmişlerdir. Morhart vd. (2015:200) marka otantizmi algısının; 
dizinsel, halen var olan ve sembolik ipuçlarından etkilendiğini belirlemişlerdir. Sonuçlar aynı zamanda 
algılanan marka otantizminin duygusal marka bağını ve WOM’un etkisini artırdığını göstermiştir. Tüketiciler 
benlik-ürün uyumu vasıtasıyla yüksek seviyede tatmin yaşamakta bu sayede bu markaları seçme düzeyleri 
artmaktadır. Demirel ve Yıldız, (2015:83) tarafından yapılan çalışma sonucunda tüketicilere farklı deneyimler 
sunan, güvenilir vaatlerde bulunan ve bunları gerçekleştiren markaların, tüketicilerin tercihlerini önemli 
ölçüde etkiledikleri görülmüştür. Yaşin vd. (2017:127) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, 
orijinallik ve güvenirlik/doğallık boyutlarının, marka otantizminin ölçülmesinde anlamlı etkileri olduğu ve 
marka otantizminin, genel marka değeri üzerindeki etkisinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan 
çalışmalar otantizmin rekabet avantajının da önemli bir kaynağı olduğunu göstermiştir. Problemlerin ve 
güven bunalımlarının yaşandığı durumlarda ise otantikliğin şirkete sağlayacağı katkı çok daha fazla olacaktır 
(Demirel & Yıldız, 2015:83).  

İçerisinde pazarlamaya ait önemli unsurları barındıran marka otantizmi, marka yöneticileri tarafından 
geleceğe ilişkin alınacak stratejik kararlarda bütünleyici bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bu da marka 
otantizmini, yalnızca ürün ya da hizmetle ilgili bir kavram olarak değil şirketler için önemli bir silah olarak 
görmekten geçmektedir (Kıyat & Şimşek, 2017:48). 

Tüm bu çalışmalar göstermektedir ki, kendisini diğer markalardan ayrıştırabilen, tüketicilere orijinal 
deneyimler sunabilen, gerçekleştirilebilir vaatlerde bulunan ve bunları gerçeğe dönüştüren markalar, 
tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir.    

Bundan sonraki çalışmalarda marka otantizmi ile “mağaza sadakati”, “marka farkındalığı”, “kurumsal imaj” 
vb. farklı değişkenler arasındaki ilişki ve etki düzeyleri araştırılabilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin sosyal onay ihtiyaçları ile yenilikçi eğilimleri 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve pazara yeni ürün sunacak işletmelere öneriler sunabilmektir. 

Yöntem – Bu amaçla Y ve Z kuşağına mensup toplam 402 tüketiciye anket uygulanmıştır. Bu 
anketler, kolayda örneklem yoluyla seçilmiş tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Ölçeklerden elde edilen 
puanlar arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma 
kapsamında, sosyal onay ihtiyacının tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkisini belirlemek için 
doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Z kuşağı tüketicilerinin sosyal onay ihtiyaç ve 
tüketici yenilikçiliği düzeylerinin Y kuşağı tüketicilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve 
sosyal onay ihtiyaç düzeyi ile tüketici yenilikçiliği arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tartışma – İşletmelerin yeni bir ürünü pazara sunarlarken tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate 
alma zorunluluğu bulunmaktadır ve bu zorunluluk, yeni bir üründen beklentilerinin ne olduğunun 
anlaşılmasını kolaylaştıran yenilikçi tüketicileri tanıma zorunluluğunu da beraberinde 
getirmektedir. Tüketici yenilikçiliği ve bu eğilimi etkileyen faktörlerin tespiti, işletmelerin pazara 
sunacakları yeni ürün ile ilgili strateji geliştirmelerini sağlayacak sorulara cevap bulunmasını 
kolaylaştırmaktadır. Tüketicilerin, sosyal ortamlardaki etkileşimi ve bu etkileşimden doğan 
onaylanma ihtiyacı ve bu ihtiyacın düzeyinin, kişisel ilişkilerini etkilediği gibi tüketim 
davranışlarını ve yenilikçi eğilimlerini etkilediği düşünülmektedir. 
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Purpose – The main purpose of this study is to determine the relationship between the social 
approval needs of consumers and their innovative tendencies and to offer suggestions to the 
businesses that will offer new products to the market. 

Design/methodology/approach – For this purpose, a total of 402 consumers from Y and Z 
generation were surveyed. These surveys were conducted on selected consumers through with 
convenience sampling method. Pearson Correlation analysis was used to examine the relationships 
between the scores obtained from the scales. Within the scope of the research, linear regression 
analyzes were performed to determine the effect of need for social approval on consumer 
innovation. 

Empirical Results – According to the results of the study, it was found that the levels of social 
approval and consumer innovation of the Z generation consumers were higher than the Y 
generation consumers and that there was a significant and positive relationship between the level of 
social approval need and consumer innovation. 

Discussion – Businesses are obliged to take into account the wishes and needs of consumers while 
presenting a new product to the market and this obligation entails the recognition of innovative 
consumers that make it easier to understand what their expectations are from a new product. 
Consumer innovation and the determination of the factors that affect this tendency make it easier for 
businesses to find answers to the questions that will enable them to develop strategies for new 
products. It is thought that consumers affect the interaction in social environments and the need for 
approval from this interaction and the level of this need affect their personal relationships, as well as 
their consumption behavior and innovative tendencies. 
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1. Giriş 

Tüketicilerin istedikleri ürüne ve bilgiye kolay ve hızlı ulaşabilmeleri ve artan ürün çeşitliliği, pazarı zorlu 
bir rekabet alanına çevirmektedir. Yenilikçilik, genellikle teknolojik değişim ile ilişkilendirilmektedir 
(Fuentes-Blasco vd., 2017). Büyük bir hızla gelişen teknoloji, beraberinde birçok alanı değiştirmekte ve 
dönüştürmektedir. Örneğin tüketicilerin her zaman aynı ürünü tercih etmemeleri, teknolojik yeniliklerin ve 
geçişlerin tetiklenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir (Tripsas, 2008: 79). Ayrıca teknolojiyle birlikte 
yaşanılan her yenilik tüketiciyi, dolayısıyla onun beklentilerini, istek ve ihtiyaçlarını değiştirmektedir.  

Kimi tüketiciler, yenilikleri hızla içselleştirebiliyorlarken, kimi tüketiciler için bu kolay bir süreç 
olmamaktadır. Örneğin yeniliklere açık olmanın nesiller arasında farklılıklar gösterdiği düşünülmektedir. 
Nitekim teknolojinin içine doğan Z kuşağı için yenilikler çok şaşırtıcı olmayabilmektedir. Bu farklılıkların 
yanı sıra tüketicilerin yenilikleri benimseme süreci; kültür, değer, ilgi gibi faktörlere bağlı olarak da 
değişebilmektedir. Ancak her tüketici bireysel olarak ele alındığında, her birinin az ya da çok yenilikçi 
özellikler taşıdığı ve bir şekilde yenilikleri benimsediği söylenilebilir (Hirschman, 1980: 283).  

Tüketiciler, hem kişisel hem de yenilikçi özellikleri açısından birbirlerinden farklılaşmaktadırlar ve bu 
nedenle yenilikleri erken veya geç benimsemektedirler (Kılıçer ve Odabaşı, 2010: 151). Bu bağlamda 
işletmelerin yeni ürünlerini pazara sunacakları zaman yenilikçi tüketicileri keşfederek bu doğrultuda pazar 
bölümlendirmelerini yapmaları gerekmektedir. Nitekim yeniliğin değer taşıyabilmesi, yeni olanın 
tüketicilerin satın alma davranışını kendi lehine çevirmesiyle mümkün olacaktır (Deniz ve Erciş, 2016: 463). 

Tüketiciler, satın alma karar süreçlerinde farklı değişkenler nedeniyle yeni ürünleri satın alma kararı 
vermektedirler (Erciş ve Türk, 2014: 77-78). Tüketiciler yeni ürünleri, belirli bir sosyal kimliği temsil ettikleri 
için benimseyebilmekte ve satın alabilmektedirler.  Sosyal kimlik işlevi olan ürünler, tüketicilerin belirli 
sosyal gruplarca kabul görmelerini kolaylaştırdığı için tüketicilerin yeniliklere adaptasyonunu 
arttırabilmektedir (Grewal vd., 2000: 127). Tüm bu nedenlerle sosyal onay ihtiyacının tüketicilerin yenilikçi 
eğilimlerini etkilediği düşünülmektedir. Yeniliklerin daha hızlı geliştiği günümüz dünyasında tüketici 
yenilikçiliği ile ilgili yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu nedenle yenilikçi eğilim 
gösteren tüketicilerin bu eğilim ve davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerin daha spesifik olarak ele 
alınması gerekmektedir. Pazara sunulacak yeni ürünlerin başarısında etkili olan tüketicilerin başında 
yenilikçi tüketicilerin geldiği düşünülmektedir. Nitekim işletmeler, yeni ürünün başarısında etkili olan 
yenilikçi tüketicileri tanımlayarak hedef pazarlarını ve pazarlama faaliyetlerini şekillendirebilirler ve 
pazarlama karması unsurlarını düzenleyebilirler (Dobre vd., 2009: 21). Dolayısıyla tüketici davranışını 
etkileyen sosyal onay ihtiyacının, tüketici yenilikçiliği ile ilişkisinin tespit edilmesinin işletmelerin pazar 
bölümlendirmeleri ve hedef pazar belirleyerek doğru stratejiler geliştirebilmeleri açısından önem taşıdığı 
düşünülmektedir. Ayrıca Y ve Z kuşağı tüketicilerinin yenilikçi eğilimlerini etkileyen unsurların 
değerlendirilmesi, günümüzün büyük bir kesimini oluşturan bu tüketicilerin satın alma davranışlarının 
analiz edilmesi açısından da önem taşımaktadır. Nitekim yenilikçi tüketiciler, yeni ürünleri satın alma 
noktasında daha istekli olduklarından diğer tüketicilere referans olmakta önemli bir rol üstlenmektedirler. 
Sosyal onay ihtiyaçları ve yenilikçi eğilimleri tespit edilen tüketicilere yönelik yapılacak tutundurma 
çalışmalarının, bu tüketicilerin sadakat ve memnuniyet düzeylerinin tespitinin ve kullandıkları ürüne ilişkin 
işletmelerin alacakları geri bildirimlerin yeni ürünlerin pazarda daha başarılı olmasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada; sosyal onay ihtiyacının ve tüketicilerin demografik 
özelliklerinin tüketici yenilikçiliği ile ilişkisini tespit etmek, işletmelere bu doğrultuda öneriler sunmak ve 
ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Tüketici Yenilikçiliği 

Yenilik kavramı, yeni bir fikri ya da bilgiyi satılabilir veya geliştirilebilir bir ürüne dönüştürmek olarak 
tanımlanabilir (Alan ve Yeloğlu, 2013: 18). Türk Dil Kurumu, yenilik kavramını; “yeni olma durumu”, 
yenilikçi kavramını ise “yenilikten yana olan” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Dolayısıyla tüketici 
yenilikçiliği kavramı, yeni bir ürünü satın almaktan yana olan tüketicileri tanımlamak için kullanılabilir.  
Yeni bir ürün, mevcut ürüne çeşitli özellikler ekleyerek revize edilmesi olabileceği gibi, daha önce hiç 
yapılmamış veya düşünülmemiş bir ürünün yaratılması da olabilir. 
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Tüketici yenilikçiliği, tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleridir denilebilir (Tellis vd., 2009: 1). Bir 
başka tanıma göre tüketici yenilikçiliği, tüketicilerin yeni ürünlere ve henüz kullanmadıkları markalara 
sahip olmayı isteme eğilimidir (Jordaan ve Simpson, 2006: 33). Midgley ve Dowling’a (1978) göre ise tüketici 
yenilikçiliği, tüketicilerin yeni ürünleri daha çabuk ve daha sık satın alma eğilimini diğer tüketicilere göre 
daha çok göstermeleridir ve bu araştırmacılar, tüketicilerin başka tüketicilerin deneyimlerinden bağımsız 
olarak yenilik kararı almalarının doğuştan geldiğini savunmaktadırlar. Tüketici yenilikçiliğini bir eğilim 
olarak değil bir davranış olarak tanımlayan araştırmacılar da mevcuttur. Örneğin Cestre ve Darmon’a (1988) 
göre, tüketici yenilikçiliği, yeni bir ürünü erken satın alma davranışıdır. Tüketici davranışı açısından iki 
farklı yenilikçi tipi olduğu söylenilebilir (Madran ve Esen, 2002: 141): Gelişime açık yenilikçilik, tüketicilerin 
yeniliklerin algısal ve davranışsal niteliklerini kavramaları iken spesifik yenilikçilik bir alana veya ürün 
kategorisine özgü ilgi alanındaki yeniliklere ayak uydurmak ve bu yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaktır. 
Tüketici yenilikçiliğinin tüketicilerin bilişsel ve duygusal düzeylerinde 3 farklı şekilde oluştuğu (Okutan vd., 
2013: 120-121):  

• Yeni ürünler hakkında bilgi toplama ve araştırma yapma,  

• Yeni ürünlerin tüketiciler tarafından kabullenilmesi, 

• Yeni ürünlerin kullanımında farklı kullanım şekillerinin ve amaçlarının olduğunun keşfedilmesi. 

Tüketici yenilikçiliği tanımlarının farklılaşmasından da anlaşılacağı üzere tüketici yenilikçiliğinin farklı 
boyutlarla ele alındığı görülmektedir. Bartels ve Reinder (2011), tüketici yenilikçiliğini 3 boyutta ele 
almışlardır: 

• Kişisel Yenilikçilik (İçsel Yenilikçilik- Innate Innovativeness/II): Kişilik özelliklerine göre tüketici 
yenilikçiliği, tüketicilerin yeni ürün satın almaları ile kişilik yapılarının ilintili olması yaklaşımıdır. 
Vandecasteele ve Geuens’a göre (2010) yenilikçiliğin bu boyutu soyut, içsel ve gözlemlenemeyen bir olguyu 
işaret etmektedir. Açık fikirli, meraklı, yaratıcı, yeni deneyimlere açık olma gibi kişilik özelliklerine sahip 
tüketicilerin yenilikçi olduğu düşünülebilir. Tüketicilerin yenilikçilik arayışı, doğuştan gelen kişilik 
özelliklerinin yanında çevre şartlarından da etkilenmektedir (Hirschman, 1980).  

• İlgi Alanı (Ürün Temelli Yenilikçilik-Domain Specific Innovativenes/DSI): Tüketicilerin ilgi alanları, 
yenilikçilik eğilimlerini etkileyebilmektedir. Örneğin bir ürün grubuna ilgi gösteren tüketici, o ürün 
grubunu daha sık kullanmaktadır ve bu tüketicinin ürün grubuna ait bilgi düzeyi daha yüksek olmaktadır 
(Goldsmith ve Newell, 1997: 164). Dolayısıyla o tüketicinin ilgi duyduğu ürüne ilişkin yenilikleri takip 
etmesi beklenilen bir davranış olabilir. Tüketicilerin bu yenilikçilik eğilimleri ilgi ve bilgi düzeylerine göre 
değişiklik göstermektedir (Goldsmith ve Hofacker, 1991: 210). 

• Yenilikçi Davranış (Innovative Behavior/IB): Gerçekleştirilmiş yenilikçilik olarak da isimlendirilmektedir. 
Yeni ürünlerin satın alınması, gerçekleşmiş yenilik arayışı ve kullanım yenilikçiliği olarak ifade edilmektedir 
(Akdoğan ve Karaarslan, 2013: 6). 

Vandecasteele ve Geuens (2010), yenilikçi tüketicilerin referans gruplarının objektif olmayan yorumlarından 
daha az etkilendiklerini belirtmektedirler. Araştırmacılar tüketici yenilikçilik ölçeklerinde yenilikçi satın 
almanın motivasyon kaynaklarının çoğunun görmezden gelindiğini, tüketici ve ürün ilişkisinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için çok boyutlu ve farklı motivasyon kaynaklarının dahil edildiği bir tüketici yenilikçiliği 
ölçeğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler. Tüketici yenilikçiliğinin temelinde 4 boyut/motivasyon 
bulunmaktadır (Vandecasteele ve Geuens, 2010): 

• İşlevsel Yenilikçilik: Tüketicilerin zaman tasarrufu sağladığı, daha fazla konfor ve işlevselliği olduğu 
veya işlerini daha kolaylaştırdığı için yeni ürünleri satın almak istemeleri olarak açıklanabilir.  

• Hedonik Yenilikçilik: Tüketicilerin, kendilerini daha heyecanlı, canlı veya mutlu hissetmek için yeni bir 
ürünü satın alarak haz duygusu yaşamak istemeleri şeklinde açıklanabilir. 

• Sosyal Yenilikçilik: Tüketicilerin diğer tüketicilerden farklı olma veya daha üstün olabilme nedenleriyle 
yeni ürünler satın alarak başkalarını etkileme veya saygınlık kazanma ihtiyaçlarını giderme istekleri olarak 
açıklanabilir. 
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• Bilişsel Yenilikçilik: Tüketicilerin bilgi düzeylerini veya yeteneklerini geliştirme ihtiyaçları nedeniyle 
yeni ürünler satın alarak sorun çözme odaklı alışveriş yapmaları olarak açıklanabilir.  

Tüketici yenilikçiliği ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında; Venkatraman (1991), tüketici 
yenilikçiliğinin demografik özelliklerine göre farklılaştığını belirtmektedir. Citrin vd. (2000), tüketici 
yenilikçiliğinin online alışverişi benimseme üzerinde etkisi olduğunu saptamışlardır. Lassar vd. (2005), 
tüketici yenilikçiliğinin internet bankacılığına uyum üzerinde etkisi olduğunu belirtmektedirler. Im vd. 
(2007), tüketicilerin yaş ve eğitim düzeylerinin kişisel yenilikçilik üzerinde etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 
Wang ve Yang (2008), yapmış oldukları araştırmalarında tüketici yenilikçiliğinin online alışverişin 
benimsenmesi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu belirtmektedirler. Persaud ve Azhar (2012), mobil 
pazarlamada erkek tüketicilerin kadın tüketicilere oranla yenilikçi pazarlama tekliflerine daha açık 
olduklarını tespit etmişlerdir. Stock vd. (2016), deneyime açık tüketicilerin yeni ürün satın alma fikrine daha 
yatkın olduklarını tespit etmişlerdir. Hasan vd. (2019), tüketicilerin sadece işlevsellik ve ekonomik 
ihtiyaçlarla motive olmadıklarını belirtmektedirler. 

Madran ve Esen (2002), yaptıkları araştırma ile yenilikleri benimseyen tüketicileri yenilikçiler, erken 
çoğunluk ve geciken çoğunluk olarak sınıflandırmışlardır. Uzkurt (2007), kişisel değerler ve yenilikleri 
benimseme arasında istatistikî bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Aydın (2009), yenilikçi kişisel özelliklerin 
cep telefonu kullanımında tüketici yenilikçiliğini pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Kılıçer ve Odabaşı 
(2010), Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmışlardır. Eryiğit ve Kavak (2011), tüketici 
yenilikçiliğinin tutumsal ve davranışsal uyumunu incelemişler ve yenilikçi tutumun bireyi, davranışa 
yönlendirmediği sonucuna ulaşmışlardır. Demirelli (2014), tüketici yenilikçiliği ve gönüllü sade yaşam tarzı 
arasında ilişki olduğunu tespit etmiştir. Erciş ve Türk (2014), yaptıkları araştırma ile kişisel değerlerin 
hedonik ve sosyal yenilikçilik ile ilgili her iki yenilikçilik boyutunun birbirleri üzerinde etkisi olduğunu 
tespit etmişlerdir. Özçiftçi (2015), cinsiyetin ve aile gelirinin kişisel yenilikçilik üzerinde etkisi olduğunu 
tespit etmiştir. Deniz ve Erciş (2016), yaptıkları araştırmada kişisel yenilikçiliğin öz saygı ve risk alma 
özelliklerinden, ürün temelli yenilikçiliğin ise fikir liderliği ve uzmanlık faktörlerinden etkilendiğini 
belirtmektedirler. Kavak vd. (2017), akıllı telefon kullanıcılarından yeni ürünü ilk benimseyenlerin bütüncül 
düşündüğünü, daha geç benimseyenlerin ise analitik düşündüğünü belirtmektedirler. Esen vd. (2018), 
bireysel yenilikçiliğin ve güven duygusunun online alışveriş davranışını olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Yapılan araştırmalara bakıldığında tüketici yenilikçiliğini etkileyen çeşitli unsurlar üzerinde durulduğu ve 
bu unsurların yenilikçi tüketici davranışını ne düzeyde ve şekilde etkilediğinin tespit edilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmada, günümüzün önemli bir kesimini oluşturmakta olan Y ve Z kuşağı 
tüketicilerinin yenilikçi davranış düzeylerinin, tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörlerden sosyal 
onay ihtiyacı ve demografik özellikleri ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. 

Tüketici yenilikçiliğini farklı ölçekler kullanarak ölçen çeşitli araştırmalar mevcuttur. Goldsmith ve Hofacker 
(1991), ürün temelli yenilikçiliği ölçen DSI Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. Midgley ve Dowling (1978) Kişisel 
Yenilikçilik Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. Manning vd. (1995), bağımsız karar verme ve yenilik arayışı olan iki 
boyutlu ve doğuştan yenilikçiliği ölçen bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu araştırmada ise tüketici yenilikçiliğini, 
yukarıda belirtilen dört boyutu ile ölçen, Vandecasteele ve Geuens (2010) tarafından oluşturulan, Bülbül ve 
Özoğlu (2014) tarafından da Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliliği onaylanmış “Güdülenmiş Tüketici 
Yenilikçiliği Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, tüketici yenilikçiliğini sadece tüketicilerin kişilik özelliklerine 
veya ürüne özgü özelliklere bağlı kalmadan çok boyutlu değerlendirebilmesi açısından önem taşımaktadır 
(Bülbül ve Özoğlu, 2014: 45). Nitekim güdülenmiş tüketici yenilikçiliğinin tüm boyutlarıyla 
değerlendirilmemesi, yenilikçi tüketicilere ilişkin yetersiz veri sunacağından tüketici yenilikçiliğinin işlevsel, 
hedonik, bilişsel ve sosyal yenilikçilik boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınması ve değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Kavak vd. (2016) Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği’ni kullanarak yapmış 
oldukları araştırma ile ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip olduğunu belirtmektedirler. 

2.2. Sosyal Onay İhtiyacı 

Günümüz tüketim toplumlarında tüketiciler istek ve ihtiyaçlarını karşılamak dışında da tüketim davranışı 
gösterebilmektedirler. Bir gruba ait olma duygusunu tatmin etmek isteyen tüketiciler, sosyal ortamların 
gerektirdiği çeşitli normlara uyum sağlayabilmelidirler. Grup üyelerinin, o gruba ait belirli davranışları 
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yapmaları, kültürel veya ahlaki değerlerini benimsemeleri ile orantılı şekilde tüketiciler o gruba dahil 
olabilirler ya da dışlanabilirler. Bu doğrultuda sosyal onay ihtiyacı, tüketicilerin aidiyet ihtiyacı için önemli 
bir güdü olarak karşımıza çıkmaktadır ve sosyal onay sağlayan sosyal kimliklerin en hızlı tanımlayıcıları 
günümüzde tüketicilerin tüketim biçimleridir (Kadıoğlu, 2013: 106).  

Sosyal onay ihtiyacı, bireylerin diğer bireylerin onayını arzulaması ve onaylanmamaktan kaçınması olarak 
tanımlanmaktadır (Leite ve Beretvas, 2005:141). Diğer bireylerin onayına ihtiyaç duyan bireyler, kendi istek 
ve ihtiyaçlarından bağımsız bir şekilde ait olmak istedikleri grup üyelerinin beklentilerine uygun 
davranışlar sergileme eğilimi gösterebilmektedirler. Örneğin; Leibenstein (1950:189), bazı tüketicilerin 
sadece diğer tüketiciler satın alıyor diye bir ürüne ilgi duyup o ürünü satın alabileceklerini belirtmektedir. 
Tüketicilerin bu davranışında diğer tüketicilerle ilişkide kalabilme dürtüsü dışında o tüketicilerin onaylarını 
alabilme isteklerinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin sosyal onay ihtiyaçları 
nedeniyle lüks tüketim yapabildikleri gibi yeni ürünleri satın alma eğilimi gösterdikleri de söylenilebilir. 

West’e göre  (2013) sosyal onay ihtiyacı yüksek olan bireyler; diğer bireylerin düşünceleriyle ilgili aşırı kaygı 
gösteren, değer duygularının sosyal onaya dayalı olduğu, övgü beklentisinde olan, mükemmeliyetçi, 
yardımsever ve reddetmekte zorlanan bireylerdir. Sosyal onay ihtiyacı düşük bireylerin ise başka bireylerin 
düşüncelerinden çabuk etkilenmeyen, onaylamadıkları fikirleri reddedebilen ve özgüvenleri daha yüksek 
bireyler oldukları söylenilebilir.  

Sosyal onay ihtiyacı, tüketicilerde başkalarına kendilerini beğendirmek ve onları şaşırtmak gibi isteklerin 
oluşmasına sebep olabilmektedir. Tüketici yenilikçiliğinin sosyal yenilikçilik boyutunda olan tüketiciler, 
farklı olmak ve kendilerini diğer tüketicilerden farklı gösterecek şeyleri denemek istemektedirler (Erciş ve 
Türk, 2014:78). Yeni ürünleri satın almak tüketiciler için statü kazanma, prestij elde etme veya ait olma 
duygularını kazandıran bir süreç olarak değerlendirilebilmektedir. Nitekim sosyal onay ihtiyacıyla ilgili ele 
alınan değişkenlerin bazıları mükemmeliyetçilik, sosyal kaygı, mutluluk ve benlik şeklinde sıralanabilir 
(Karaşar ve Öğülmüş, 2016a).  Bu bağlamda tüketiciler duygusal amaçlarını karşılayan ve tatmin olmalarını 
sağlayan yenilikçi eğilimler gösterebilmektedirler ve lüks ürünler satın alarak eğlence ve heyecan yaşamak 
istemektedirler (Venkatraman ve Price, 1990).  

Bu araştırmada tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri; Karaşar ve Öğülmüş (2016b) tarafından 
kültürümüze uygun olacak şekilde geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik analizi yapılan Sosyal Onay İhtiyacı 
Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçek, 3 alt boyuttan oluşmaktadır (Karaşar ve Öğülmüş, 2016b: 95): 

• Başkalarının Yargılarına Duyarlılık: Bireylerin başka bireyler tarafından onay ve takdir beklentilerini ve 
önem derecesini ifade etmektedir.  

• Sosyal Geri Çekilme: Başkaları tarafından onaylanmama ve reddedilme korkusunu, başkalarının 
beklentilerine göre karar alma çabasını ve olumsuz yönlerin gizlenilmesini ifade etmektedir. 

• Olumlu İzlenim Bırakma: Başkaları tarafından onaylanılmadığında ve eleştiri alınıldığında kendini 
değersiz hissetme duygusunu ifade etmektedir.  

2.3. Y ve Z Kuşağı Tüketicilerinde Tüketici Yenilikçiliği 

Tüketici profilini belirleyebilmenin en belirgin faktörlerinden birinin tüketicilerin demografik özellikleri 
olduğu söylenilebilir. Demografik özelliklerden biri olan yaş faktörü ise, işletmelerin tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarını anlayabilmeleri ve isabetli pazar bölümlendirme yapabilmeleri açısından önem taşımaktadır. 
Araştırmacılar, belirli yaş aralıklarını ele alarak benzer özellikler gösteren tüketicileri 
tanımlayabilmektedirler. Bu noktada kuşaklar ve gösterdikleri özellikler ön plana çıkmaktadır. Kuşak, 25-30 
yıllık yaş kümelerinden oluşan kişilerin oluşturduğu gruplar olarak tanımlanabilir (TDK, 2019). Aynı kuşağa 
mensup olan bireyler; benzer tarihsel olayları yaşamış, benzer sosyo-ekonomik süreçlere şahitlik etmiş, 
yaşadıkları dönemin tüketim alışkanlıklarına ilişkin benzer beklentileri olan tüketiciler olarak 
değerlendirilebilirler. Her kuşak, kendine özgü karakteristik özellikler taşımaktadır ve benzer alışkanlıklara 
sahiptir.  

Bu çalışmada, Y ve Z kuşağına mensup tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri ile tüketici yenilikçilik 
düzeyleri arasındaki ilişki ele alınacaktır. Kuşak sınıflandırmasına göre Y kuşağına mensup tüketiciler 1980-
1999 yılları arasında doğan tüketicilerden oluşmaktadır; Z kuşağına mensup tüketiciler ise 2000 yılı ve 
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sonrasında doğan tüketicilerden oluşmaktadır (DeVaney, 2015: 11). Y kuşağı; kendisinden önceki kuşağa 
göre teknoloji alanında daha üstün, dolayısıyla teknoloji tutkunu, özgürlüklerine düşkün, kitlesel 
tüketimden ziyade kişiye özel olanı seven ve girişimci ruhu olan tüketicilerden oluşmaktadır (Yaşa ve 
Bozyiğit, 2012: 33). Z kuşağı ise teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte tüketim kararlarında tüm 
kuşakları etkileyebilecek güce sahip, teknolojiye bağımlı, aceleci, internet ortamına hâkim ve anlık tüketim 
yapan tüketicilerden oluşmaktadır (Altıntuğ, 2012: 206). Y kuşağının teknolojiyle büyüyen, Z kuşağının ise 
teknolojinin içine doğan nesiller oldukları söylenilebilir. Her iki kuşaktan olan tüketiciler için, günümüzün 
ve geleceğin önemli tüketici profillerini oluşturdukları söylenilebilir.  

Tüketici yenilikçiliği ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında elde edilen sonuçlar açısından farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Örneğin Akdoğan vd. (2018), Goldsmith vd. (1999), Vandecasteele ve Geuens (2010), 
tüketici yenilikçiliği ve yaş arasında ilişki olmadığını tespit edilmişlerdir. Steenkamp vd. (1999) ise yapmış 
oldukları araştırma ile yaş arttıkça tüketici yenilikçiliğinin azaldığını tespit etmişlerdir. Yapılan başka bir 
çalışmada yaş ile gelir düzeyinin yeni ürüne uyum sağlama süreci arasında güçlü bir ilişki olduğu, yaş 
arttıkça yenilikçi eğilimin azaldığının tespit edildiği görülmektedir (Im vd., 2003). Im, vd. (2007) yapmış 
oldukları araştırmada yaş faktörünün kişisel yenilikçilik üzerinde etkisi olduğunu görmüşlerdir. Eryiğit ve 
Kavak (2008), 18-30 yaş arası gelecek odaklı kadın tüketicilerin yeniliği benimsememe olasılıklarının geç 
benimseme olasılıklarından daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Kavak vd. (2016), yapmış oldukları 
araştırma ile 18-24 yaş aralığındaki tüketiciler ile 31-35 yaş aralığındaki tüketicilerin yenilikçilik düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğunu, 18-24 yaş aralığındaki tüketicilerin hedonik güdülerinin 31-35 ve 40 
yaş üzeri olan tüketicilerden daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmalarda elde edilen bu 
bulgular ışığında tüketici yenilikçiliğinin kuşaklar arasında farklılaştığı düşünülmektedir. Nitekim yenilikçi 
tüketiciler; genellikle cesur, teknoloji odaklı, hedonik güdülerden etkilenen, markaya ve statüye önem veren, 
parasal kaygısı düşük genç tüketicilerden oluşmaktadır (Kavak vd., 2017: 186). Bu çalışmada, sosyal onay 
ihtiyacı ve tüketici yenilikçiliği arasındaki ilişki Y ve Z kuşağı tüketiciler açısından değerlendirilecektir. Z 
kuşağı tüketicilerinin, sosyal onay ihtiyaçlarının ve tüketici yenilikçiliği düzeylerinin kendilerinden önceki 
nesil olan Y kuşağına göre daha yüksek düzeyde olduğu düşünülmektedir. Bu duruma Z kuşağının online 
ortama hakimiyetinin ve sosyal medya ile önceki nesile göre çok daha erken tanışmış olmalarının sebep 
olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Z kuşağı, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği ve sosyal hayatlara 
sirayet ettiği dönemde doğmuş tüketicilerden oluşmaktadır, yeniliklere çok alışkındırlar ve karşılaştıkları bu 
yeniliklerden de çabuk sıkılabilmektedirler. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yenilikçi tüketiciler, yeni olan ürünleri deneme ve satın alma konusunda çok istekli olabilmektedirler. Bu 
tüketiciler denedikleri ürünlerin diğer tüketicilere tanıtılmasında etkin ve kritik bir rol üstlenmektedirler 
(Köker ve Maden, 2017: 838). Ayrıca yenilikçi tüketiciler, pazara açılacak yeni bir ürüne ilişkin diğer 
tüketicilerin istek ve beklentilerine dair önemli doneler verebilmektedirler. Bu nedenle tüketici yenilikçiliğini 
etkileyen faktörlerin tespit edilmesi; işletmelerin tüketicileri daha iyi tanıyarak onların istek ve ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılamalarında, isabetli pazar seçiminde, doğru pazar bölümlendirmede ve açıldıkları 
pazarda süreklilik kazanabilmelerinde önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, sosyal onay 
ihtiyacının ve tüketicilerin demografik özelliklerinin tüketici yenilikçiliği ile ilişkisini tespit etmek, 
işletmelere bu doğrultuda öneriler sunmak ve ilgili literatüre katkıda bulunmaktır. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Tüketici yenilikçiliği, deneyime açıklık gibi kişisel özelliklerle ilişkili bir kavramdır (Kılıçer ve Odabaşı, 
2010). Sosyal bir varlık olan bireylerin etkili ilişkiler geliştirebilmeleri için sosyal onaya ihtiyaçları 
bulunmaktadır (Karaşar ve Öğülmüş, 2016b). Clark ve Goldsmith (2006), yapmış oldukları araştırmada 
tüketici yenilikçiliğinin, kişilerarası etkileşime duyarlılık ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla 
kişilerarası etkileşimin önemli bir parçasını oluşturan sosyal onay ihtiyacının tüketici yenilikçiliğini 
etkilediği düşünülmektedir. Bu bağlamda;  

H1:Sosyal onay ihtiyacı ve tüketici yenilikçiliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
H1a: Başkalarının yargılarına duyarlılık, işlevsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
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Sosyal Onay İhtiyacı 
• Başkalarının Yargılarına 
Duyarlılık 
• Sosyal Geri Çekilme 
• Olumlu İzlenim Bırakma 

Demografik Özellikler 
Cinsiyet 
Eğitim Düzeyi 
Gelir Durumu 

Tüketici Yenilikçiliği 
• İşlevsel Yenilikçilik 
• Hedonik Yenilikçilik 
• Sosyal Yenilikçilik 
• Bilişsel Yenilikçilik 

H1b. Sosyal geri çekilme, işlevsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1c. Olumlu izlenim bırakma, işlevsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1d. Başkalarının yargılarına duyarlılık, hedonik yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1e. Sosyal geri çekilme, hedonik yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1f. Olumlu izlenim bırakma, hedonik yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1g. Başkalarının yargılarına duyarlılık, sosyal yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1h. Sosyal geri çekilme, sosyal yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1ı. Olumlu izlenim bırakma, sosyal yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1i. Başkalarının yargılarına duyarlılık,  bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1j. Sosyal geri çekilme, bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
H1k. Olumlu izlenim bırakma, bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir. 
Tüketicilerin yaşı, yaşadığı bölge gibi demografik özellikleri ile kişilik, sosyo-ekonomik ve kültürel 
özellikleri yeniliği benimseme düzeylerini etkilemektedir (Daghfous vd., 1999: 314; Kumar, 2014: 6). Bu 
doğrultuda; 
H2: Tüketici yenilikçiliği ile tüketicilerin demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
H2a: Y ve Z kuşağı tüketicilerinin yenilikçilik düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H2b: Tüketici yenilikçiliği cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H2c: Tüketici yenilikçiliği eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H2d: Tüketici yenilikçiliği gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Etkili ve yakın ilişkiler kurulabilmesi için hissedilen sosyal onay ihtiyaç düzeyleri bireyler arasında 
farklılıklar göstermektedir (Karaşar ve Öğülmüş, 2016b). Masterson (1971) sosyal onay ihtiyaç düzeylerinin 
cinsiyete göre farklılaştığını belirtmektedir. Twenge ve Campbell (2008) ise Y kuşağı tüketicilerinin sosyal 
onay ihtiyaç düzeylerinin düşük olduğunu belirtmektedirler. Bu bağlamda;  
H3: Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri ile tüketicilerin demografik özellikleri arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır. 
H3a: Y ve Z kuşağı tüketicilerinin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H3b: Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H3c: Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H3d: Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Bu hipotezler doğrultusunda araştırmanın modeli şekil 1’deki gibidir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
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3.3. Araştırmanın Örneklemi 

18 Ocak- 20 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara ve Samsun’da uygulanan anketler, kolayda örneklem 
yoluyla seçilmiş tüketiciler üzerinde yapılmıştır. 1980 ve sonrası doğumlu oluşan tüketicilerden öğrencilere, 
akademisyenlere ve çalışanlara; Ankara’daki Etimesgut ilçesinde yer alan lise öğrencilerine ve 
öğretmenlerine yüz yüze anket yapılarak elde edilen cevaplar online ortama aktarılmıştır. Lise ve üniversite 
öğrencilerinden edinilen mail adreslerine, anket formunun dijital ortamda oluşturulan anket linki 
postalanarak kullanıcıların doldurulması sağlanmıştır Ayrıca anket formu online olarak çeşitli sosyal medya 
platformlarında paylaşılmıştır. Online ve yüz yüze yapılan anketler ile toplamda 426 tüketiciye ulaşılmış, 
hatalı doldurulan, tüm sorulara aynı cevapları veren ve yarım bırakılan anketlerin elenmesi sonucu toplam 
402 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

3.4. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

Bu çalışmada, anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde Vandecasteele ve 
Geuens’in (2010) tarafından oluşturulan Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 20 
ifadeden oluşmaktadır ve Bülbül ve Özoğlu (2014) tarafından Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirliği 
onaylanmıştır. Anket formunun ikinci bölümü Karaşar ve Öğülmüş (2016b) tarafından kültürümüze uygun 
olacak şekilde geliştirilen Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 25 ifadeden oluşmaktadır. 
Ölçeklerde yer alan ifadeler 5’li Likert ölçeğinde sorulmuştur. Likert ölçeğinde değerlendirme (1) Kesinlikle 
Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim Yok, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 
Anket formunun son bölümü tüketicilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına ve gelir düzeylerine 
ait bilgilerin olduğu kişisel bilgiler kısmından oluşmaktadır. 

3.5. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sonuçları 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği’nin ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği’nin geçerliğini incelemek için 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapısal eşitli modeli türü olan doğrulayıcı faktör analizi, gözlenen 
ve gizli değişkenler arasındaki ilişkileri belirleme fırsatı sunmaktadır.  Ölçme araçlarının yapı geçerliğinin 
belirlenmesinde bu analiz önemli bir yere sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi ölçme aracının faktör yapısının 
eldeki veriler ile ne derece uyumlu olduğu hakkında bilgi vermektedir (Kline, 2011). Doğrulayıcı faktör 
analizinde test edilen modelin uyum düzeyini belirlemek için uyum iyiliği değerleri hesaplanmaktadır.  

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan, standardize edilmiş 
tahmin sonuçlarına göre, modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve modele ait değerlerin uyum 
kriterlerini karşıladığı anlaşılmıştır. Bu ölçek, dört faktörlü yapısı ile eldeki veriler ile genel olarak iyi 
düzeyde uyum gösterdiği ve dört faktörlü yapısının doğrulandığı anlaşılmıştır. DFA sonucunda sosyal, 
işlevsel, hedonik ve bilişsel yenilikçilik faktörlerinde bulunan maddelerin faktör yükleri sırasıyla 0,67-0,83; 
0,53-0,88; 0,82-0,91 ve 0,63-0,91 arasında değişen değerler almıştır. Modelde gösterilen tüm yol katsayıları 
p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği’nin iç tutarlılık ile ilişkili güvenirlik düzeyini incelemek için 
Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Alfa katsayısının 0,70 ve daha yüksek bulunması ölçeğin 
güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2005). Sosyal, işlevsel, hedonik ve 
bilişsel yenilikçilik faktörleri için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları sırası ile 0,88; 0,86; 0,94 ve 0,92’dir. Bu 
değerler ölçeğin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçları, ölçeğin orijinal yapısını koruduğunu göstermiştir. Katılımcılardan elde edilen 
verilerin ölçeğin yapısı ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Güvenirlik analizi sonuçları ise ölçek faktörlerine ait 
puanların güvenirliğinin yeterli düzede olduğunu işaret etmiştir. 

Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanan, standardize edilmiş tahmin 
sonuçlarına göre, modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve modele ait değerlerin uyum kriterlerini 
karşıladığı anlaşılmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısının eldeki veriler ile genel olarak iyi düzeyde uyum 
gösterdiği ve üç faktörlü yapısının doğrulandığı anlaşılmıştır. DFA sonucunda başkalarının duygularına 
duyarlılık, sosyal geri çekilme ve olumlu izlenim bırakma faktörlerinde bulunan maddelerin faktör yükleri 
sırasıyla 0,67-0,85; 0,63-0,82 ve 0,71-0,89 arasında değişen değerler almıştır. Modelde gösterilen tüm yol 
katsayıları p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği’nin iç tutarlılık ile ilişkili güvenirlik düzeyini incelemek için Cronbach Alfa 
katsayısı kullanılmıştır. Alfa katsayısının 0,70 ve daha yüksek bulunması ölçeğin güvenirliğinin yeterli 
düzeyde olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2005). Başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri 
çekilme ve olumlu izlenim bırakma faktörleri için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları sırası ile 0,94; 0,91 ve 
0,94’dür. Bu değerler ölçeğin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin orijinal yapısını koruduğunu göstermiştir. Eldeki verilerin 
ölçeğin yapısı ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Güvenirlik analizi sonuçları ise ölçek faktörlerine ait 
puanların güvenirliğinin yeterli düzede olduğunu işaret etmiştir. 

3.6. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı ölçeklerinden 
alınan puanları; kuşak, cinsiyet, gelir düzeyi ve eğitim durumu değişkenlerine göre karşılaştırmak için 
parametrik analizler uygulanmıştır.  

Parametrik analiz teknikleri uygulanmadan önce karşılanması gereken varsayımlar kontrol edilmiştir. Bu 
doğrultuda öncelikle veri setinde normal dağılımı güçleştiren uç değerlerin olup olmadığı araştırılmıştır. 
Kutu grafikleri oluşturularak bu durum incelenmiştir. Elde edilen grafikler veri setinde uç değerlerin 
bulunmadığını göstermiştir. Bir sonraki adımda kullanılan ölçeklerden elde edilen puanlara ait çarpıklık ve 
basıklık değerleri hesaplanarak normal dağılım varsayımı kontrol edilmiştir. Bu değerlerin ±2 aralığında 
bulunması normal dağılım için yeterli görülmektedir (George ve Mallery, 2010). Hesaplanan değerlerin 
belirtilen aralıkta yer aldığı, normal dağılım varsayımının karşılandığı anlaşılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Ölçeklerden Elde Edilen Puanlara Ait Betimsel Bilgiler 

Değişken N in aks 𝑋𝑋�  Ss 
Çarpıklık   Basıklık 
Değer Std. Hata   Değer Std. Hata 

Sosyal Yenilikçilik 402 1,00 5,00 2,65 1,20 0,39 0,12 
 

-0,94 0,24 

İşlevsel Yenilikçilik 402 1,00 5,00 2,97 1,12 0,08 0,12 
 

-0,96 0,24 

Hedonik Yenilikçilik 402 1,00 5,00 3,02 1,40 -0,07 0,12 
 

-1,47 0,24 
Bilişsel Yenilikçilik 402 1,00 5,00 2,98 1,28 -0,10 0,12 

 
-1,24 0,24 

Yenilikçilik toplam 402 1,00 5,00 2,90 1,06 0,12 0,12 
 

-1,14 0,24 

Başkalarının Duygularına 
Duyarlılık 

402 1,00 5,00 2,93 1,23 0,08 0,12 
 

-1,34 0,24 

Sosyal Geri Çekilme 402 1,000 5,000 2,22 1,08 0,95 0,12 
 

-0,02 0,24 

Olumlu İzlenim Bırakma 402 1,000 5,000 2,39 1,20 0,76 0,12 
 

-0,51 0,24 

Sosyal onay ihtiyacı toplam 402 1,00 5,00 2,53 1,07 0,59 0,12   -0,61 0,24 

Varyansların homojenliği varsayımı Levene F testi ile incelenmiştir. Varyansların homojen olmadığı 
durumlarda, tek yönlü varyans analizinde, Welch Testi kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Varyans 
analizinde farkın kaynağını belirlemek için Tamhane ve Scheffe çoklu karşılaştırma testleri (Post-hoc) 
kullanılmıştır. SPSS 25.0 kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan parametrik analiz 
teknikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Bağımlı, Bağımsız Değişkenler ve Kullanılan Testler 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Kullanılan Test 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve 
Sosyal Onay İhtiyacı ölçeklerinden elde 
edilen puanlar 

Cinsiyet 
Bağımsız örneklem t testi  

Kuşak 

Eğitim durumu 
Tek yönlü varyans analizi 

Aylık bireysel gelir 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda, Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı ölçeklerinden 
elde edilen puanlar arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda elde edilen 0 ile ±0,30 arasındaki katsayılar düşük, ±0,31 ile ±0,70 arasındaki katsayılar orta ve 
±0,71 ile ±1 arasındaki katsayılar ise yüksek ilişkileri göstermektedir (Büyüköztürk, 2006). 

Araştırma kapsamında, sosyal onay ihtiyacının tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkisini belirlemek için 
doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizine dâhil edilen değişkenler arasında 
çoklu bağlantının olup olmadığını belirlemek için VIF (Variance Inflation Factor) değerleri hesaplanmış ve 
incelenmiştir. VIF değerinin 10 ve daha yüksek olması veriler arasında çoklu bağlantının olduğunu 
göstermektedir (Çokluk, vd., 2012). Bu araştırmada elde edilen VIF değerleri (2,20<VIF<5,09) değişkenler 
arasında çoklu bağlantının olmadığını göstermiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olup 
olmadığını belirlemek için ise saçılma diyagramı matrisi oluşturulmuş ve incelenmiştir. Diyagramda 
gözlenen ikili ilişkilerin her birinin doğrusal olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, verilerin regresyon 
analizine uygun olduğu anlaşılmıştır. 

3.7. Bulgular 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı ölçeklerinden elde edilen puanlar arasındaki 
ilişkilere ait Pearson Korelasyon Katsayıları Tablo 3’deki gibidir. 

Tablo 3. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlar 
Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları 

  Değişkenler  𝑋𝑋� Ss 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Sosyal Yenilikçilik 2,65 1,20 1 
      

2. İşlevsel Yenilikçilik 2,97 1,12 ,611** 1 
     

3. Hedonik Yenilikçilik 3,02 1,40 ,665** ,595** 1 
    

4. Bilişsel Yenilikçilik 2,98 1,28 ,549** ,688** ,632** 1 
   

5. 
Başkalarının Duygularına 
Duyarlılık 

2,93 1,23 ,680** ,635** ,786** ,662** 1 
  

6. Sosyal Geri Çekilme 2,22 1,08 ,590** ,498** ,454** ,422** ,660** 1 
 

7. Olumlu İzlenim Bırakma 2,39 1,20 ,632** ,492** ,574** ,475** ,737** ,870** 1 
N=402; **p<0,01 

Tablo incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık puanları ile sosyal yenilikçilik (r=0,680; p<0,01), 
işlevsel yenilikçilik (r=0,635; p<0,01), hedonik yenilikçilik (r=0,786; p<0,01) ve bilişsel yenilikçilik (r=0,662; 
p<0,01) puanları arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunduğu 
anlaşılmaktadır.  

Sosyal geri çekilme puanları ile sosyal yenilikçilik (r=0,590; p<0,01), işlevsel yenilikçilik (r=0,498; p<0,01), 
hedonik yenilikçilik (r=0,454; p<0,01) ve bilişsel yenilikçilik (r=0,422; p<0,01) puanları arasında orta düzeyde 
pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Olumlu izlenim bırakma puanları ile sosyal yenilikçilik (r=0,632; p<0,01), işlevsel yenilikçilik (r=0,492; 
p<0,01), hedonik yenilikçilik (r=0,474; p<0,01) ve bilişsel yenilikçilik (r=0,475; p<0,01) puanları arasında orta 
düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda H1 hipotezi (Sosyal onay ihtiyacı ve tüketici yenilikçiliği arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır.) desteklenmiştir. 

Sosyal onay ihtiyacının işlevsel yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek için uygulanan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4. Sosyal Onay İhtiyacının İşlevsel Yenilikçilik Üzerindeki Etkisini Belirlemek İçin Uygulanan 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 1,19 0,11   10,42 0,00 

Başkalarının Duygularına Duyarlılık 0,53 0,05 0,59 10,34 0,00 

Sosyal Geri Çekilme 0,25 0,08 0,24 3,11 0,00 

Olumlu İzlenim Bırakma -0,14 0,08 -0,15 -1,73 0,08 

R=0,647  R2=0,418 F=95,47 p<0,001 

Bağımlı Değişken: İşlevsel yenilikçilik 

Tablo 4 incelendiğinde, sosyal onay ihtiyacı bileşenlerinin işlevsel yenilikçilik üzerindeki etkisini test etmek 
için geliştirilen regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur R=0,647; R2=0,418; p<0,001. Sosyal 
onay ihtiyacı bileşenleri işlevsel yenilikçilikteki toplam varyansın %42’sini açıklamaktadır. Yol katsayılarına 
ait anlamlılık değerleri incelendiğinde, sosyal onay ihtiyacı bileşenlerinden sadece başkalarının duygularına 
duyarlılık (β=0,59; p<0,01) ve sosyal geri çekilme (β=0,24; p<0,01) bileşenlerinin işlevsel yenilikçiliğin anlamlı 
yordayıcıları olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların başkalarının duygularına duyarlılık ve sosyal geri 
çekilme algısı arttıkça işlevsel yenilikçilik algıları da artış göstermektedir. Bu doğrultuda H1a (Başkalarının 
yargılarına duyarlılık, işlevsel yenilikçilik üzerinde etkilidir.) ve H1b (Sosyal geri çekilme, işlevsel 
yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezleri desteklenmiştir. H1c (Olumlu izlenim bırakma, işlevsel 
yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezi desteklenmemiştir. 

Sosyal onay ihtiyacının hedonik yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek için uygulanan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5. Sosyal Onay İhtiyacının Hedonik Yenilikçilik Üzerindeki Etkisini Belirlemek İçin Uygulanan 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 0,50 0,11   4,46 0,00 

Başkalarının Duygularına Duyarlılık 0,92 0,05 0,80 17,90 0,00 

Sosyal Geri Çekilme -0,32 0,08 -0,25 -4,08 0,00 

Olumlu İzlenim Bırakma 0,23 0,08 0,20 2,92 0,00 

R=0,796  R2=0,633 F=229,22 p<0,001 

Bağımlı Değişken: Hedonik yenilikçilik 

Tablo incelendiğinde, sosyal onay ihtiyacı bileşenlerinin hedonik yenilikçilik üzerindeki etkisini test etmek 
için geliştirilen regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur R=0,796; R2=0,633; p<0,001. Sosyal 
onay ihtiyacı bileşenleri hedonik yenilikçilikteki toplam varyansın %63’ünü açıklamaktadır. Yol 
katsayılarına ait anlamlılık değerleri incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık (β=0,80; p<0,01), 
sosyal geri çekilme (β=-0,25; p<0,01) ve olumlu izlenim bırakma (β=0,20; p<0,01) bileşenlerinin hedonik 
yenilikçiliğin anlamlı yordayıcıları olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların başkalarının duygularına 
duyarlılık ve olumlu izlenim bırakma algıları arttıkça hedonik yenilikçilik algıları artmakta, sosyal geri 
çekilme algıları arttıkça hedonik yenilikçilik algıları azalmaktadır. Bu doğrultuda H1d (Başkalarının 
yargılarına duyarlılık, hedonik yenilikçilik üzerinde etkilidir.), H1e (Sosyal geri çekilme, hedonik yenilikçilik 
üzerinde etkilidir.), H1f (Olumlu izlenim bırakma, hedonik yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezleri 
desteklenmiştir. 

Sosyal onay ihtiyacının sosyal yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek için uygulanan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Sosyal Onay İhtiyacının Sosyal Yenilikçilik Üzerindeki Etkisini Belirlemek İçin Uygulanan 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 0,58 0,11   5,10 0,00 

Başkalarının Duygularına Duyarlılık 0,45 0,05 0,46 8,87 0,00 

Sosyal Geri Çekilme 0,14 0,08 0,13 1,82 0,07 

Olumlu İzlenim Bırakma 0,18 0,08 0,18 2,22 0,03 

R=0,710  R2=0,504 F=134,84 p<0,001 

Bağımlı Değişken: Sosyal yenilikçilik 

Tablo incelendiğinde, sosyal onay ihtiyacı bileşenlerinin sosyal yenilikçilik üzerindeki etkisini test etmek için 
geliştirilen regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur R=0,710; R2=0,504; p<0,001. Sosyal onay 
ihtiyacı bileşenleri sosyal yenilikçilikteki toplam varyansın %50’sini açıklamaktadır. Yol katsayılarına ait 
anlamlılık değerleri incelendiğinde, sadece başkalarının duygularına duyarlılık (β=0,46; p<0,01) ve olumlu 
izlenim bırakma (β=0,18; p<0,05) bileşenlerinin sosyal yenilikçiliğin anlamlı yordayıcıları olduğu 
anlaşılmaktadır. Katılımcıların başkalarının duygularına duyarlılık ve olumlu izlenim bırakma algısı arttıkça 
tüketici yenilikçiliği ile ilgili sosyal yenilikçilik algıları da artış göstermektedir. Bu doğrultuda H1g 
(Başkalarının yargılarına duyarlılık, sosyal yenilikçilik üzerinde etkilidir.) ve  H1ı (Olumlu izlenim bırakma, 
sosyal yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezleri desteklenmiş; H1h (Sosyal geri çekilme, sosyal yenilikçilik 
üzerinde etkilidir.) hipotezi desteklenmemiştir. 

Sosyal onay ihtiyacının sosyal yenilikçilik üzerindeki etkisini belirlemek için uygulanan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Sosyal Onay İhtiyacının Sosyal Yenilikçilik Üzerindeki Etkisini Belirlemek İçin Uygulanan 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 0,97 0,13   7,57 0,00 

Başkalarının Duygularına Duyarlılık 0,71 0,06 0,68 12,29 0,00 

Sosyal Geri Çekilme -0,02 0,09 -0,02 -0,23 0,82 

Olumlu İzlenim Bırakma -0,01 0,09 -0,01 -0,16 0,87 

R=0,663  R2=0,439 F=103,85 p<0,001 

Bağımlı Değişken: Bilişsel yenilikçilik 

Tablo incelendiğinde, sosyal onay ihtiyacı bileşenlerinin bilişsel yenilikçilik üzerindeki etkisini test etmek 
için geliştirilen regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur R=0,663; R2=0,439; p<0,001. Sosyal 
onay ihtiyacı bileşenleri bilişsel yenilikçilikteki toplam varyansın %44’ünü açıklamaktadır. Yol katsayılarına 
ait anlamlılık değerleri incelendiğinde, sadece başkalarının duygularına duyarlılık bileşeninin bilişsel 
yenilikçiliğin anlamlı yordayıcısı olduğu anlaşılmaktadır (β=0,68; p<0,01). Katılımcıların başkalarının 
duygularına yönelik duyarlılık algısı arttıkça bilişsel yenilikçilik algıları da artış göstermektedir. Bu 
doğrultuda, H1i (Başkalarının yargılarına duyarlılık,  bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezi 
desteklenmiştir. H1j (Sosyal geri çekilme, bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir.) ve H1k (Olumlu izlenim 
bırakma, bilişsel yenilikçilik üzerinde etkilidir.) hipotezleri desteklenmemiştir. 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği puanlarının Y ve Z kuşaklarına göre karşılaştırılması Tablo 8’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 8. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği Puanlarının Y ve Z Kuşaklarına Göre Karşılaştırılması 

Değişken Kuşak N 𝑋𝑋�  Ss t p Cohen d 

Sosyal Yenilikçilik 
Z Kuşağı 187 3,23 1,09 

10,15 0,00 1,02 
Y Kuşağı 215 2,14 1,06 

İşlevsel Yenilikçilik 
Z Kuşağı 187 3,52 0,97 

10,38 0,00 1,04 
Y Kuşağı 215 2,49 1,02 

Hedonik Yenilikçilik 
Z Kuşağı 187 3,96 0,97 

16,20 0,00 1,62 
Y Kuşağı 215 2,20 1,18 

Bilişsel Yenilikçilik 
Z Kuşağı 187 3,77 0,88 

14,21 0,00 1,42 
Y Kuşağı 215 2,29 1,17 

Tüketici Yenilikçiliği toplam 
Z Kuşağı 187 3,62 0,76 

16,34 0,00 1,63 
Y Kuşağı 215 2,28 0,87 

Tablo incelendiğinde, sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan 
ortalamalarında Y ve Z kuşaklarına bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Z kuşağında yer alan 
katılımcıların; sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği puan ortalamaları 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H2a (Y ve Z kuşağı tüketicilerinin yenilikçilik düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir.) 
hipotezi desteklenmiştir. 
Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması Tablo 9’da 
sunulmuştur. 

Tablo 9. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Değişken Cinsiyet N  𝑋𝑋� Ss t p Cohen d 

Sosyal Yenilikçilik 
Kadın 189 2,72 1,16 

1,14 0,26 0,11 
Erkek 213 2,58 1,24 

İşlevsel Yenilikçilik 
Kadın 189 2,98 1,09 

0,16 0,88 0,02 
Erkek 213 2,96 1,15 

Hedonik Yenilikçilik 
Kadın 189 3,32 1,34 

4,15 0,00 0,42 
Erkek 213 2,75 1,39 

Bilişsel Yenilikçilik 
Kadın 189 3,00 1,28 

0,34 0,73 0,03 
Erkek 213 2,96 1,28 

Yenilikçilik toplam 
Kadın 189 3,01 1,05 

1,82 0,07 0,18 
Erkek 213 2,81 1,06 

Tablo incelendiğinde, sosyal, işlevsel, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan 
ortalamalarında cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Bununla birlikte, katılımcıların 
hedonik yenilikçilik puan ortalamalarında cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). 
Kadınların hedonik yenilikçilik puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H2b (Tüketici yenilikçiliği cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.) 
desteklenmemiştir. 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği puanlarının eğitim durumuna göre karşılaştırılması Tablo 10’da 
sunulmuştur. 
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Tablo 10. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği Puanlarının Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Değişken   Eğitim durumu N  𝑋𝑋� Ss F p η2 Post-hoc 

Sosyal Yenilikçilik 

1. İlköğretim 33 2,90 1,40 

13,20 0,00 0,09 1>4, 2>4, 3>4 
2. Lise 189 2,93 1,14 

3. Lisans 131 2,47 1,17 

4. Lisansüstü 49 1,85 0,95 

İşlevsel Yenilikçilik 

1. İlköğretim 33 2,56 1,36 

7,32 0,00 0,05 2>4, 2>1 
2. Lise 189 3,19 1,08 

3. Lisans 131 2,93 1,06 

4. Lisansüstü 49 2,49 1,05 

Hedonik 
Yenilikçilik 

1. İlköğretim 33 2,61 1,29 

30,18 0,00 0,19 
2>1, 2>3, 2>4; 3>4, 
1>4,  

2. Lise 189 3,55 1,26 

3. Lisans 131 2,85 1,39 

4. Lisansüstü 49 1,72 0,86 

Bilişsel Yenilikçilik 

1. İlköğretim 33 2,09 1,30 

21,81 0,00 0,14 2>1, 2>4; 3>1, 3>4; 
2. Lise 189 3,42 1,15 

3. Lisans 131 2,84 1,25 

4. Lisansüstü 49 2,23 1,11 

Yenilikçilik toplam 

1. İlköğretim 33 2,54 1,06 

22,90 0,00 0,15 2>1, 2>3, 2>4; 3>4 
2. Lise 189 3,27 0,96 

3. Lisans 131 2,77 1,07 

4. Lisansüstü 49 2,07 0,75 

Tablo incelendiğinde, sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan 
ortalamalarında eğitim durumuna bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Genel olarak, lisansüstü 
mezunu katılımcıların; sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam 
puan ortalamaları en düşük, lise mezunu katılımcıların; sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel 
tüketici yenilikçiliği toplam puan ortalamaları ise en yüksek bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H2c (Tüketici yenilikçiliği eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.) 
hipotezi desteklenmiştir. 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği puanlarının aylık bireysel gelire göre karşılaştırılması Tablo 11’de 
sunulmuştur. 

Tablo 11. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği Puanlarının Aylık Bireysel Gelire Göre Karşılaştırılması 

Değişken   
Aylık bireysel 
gelir 

N  𝑿𝑿� Ss F p η2 Post-hoc 

Sosyal 
Yenilikçilik 

1. 2000 TL’den az 149 3,00 1,10 

7,48 0,00 0,07 1>4, 1>5 

2. 2001-5000 TL 116 2,55 1,19 

3. 5001-8000 TL 81 2,54 1,22 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,99 1,05 

5. 11000 TL üzeri 23 2,15 1,32 

İşlevsel 
Yenilikçilik 

1. 2000 TL’den az 149 3,12 1,12 
3,07 0,02 0,03 1>4, 1>5 

2. 2001-5000 TL 116 3,00 1,10 
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3. 5001-8000 TL 81 2,96 1,07 

4. 8001 – 11000 TL 33 2,55 1,01 

5. 11000 TL üzeri 23 2,48 1,31 

Hedonik 
Yenilikçilik 

1. 2000 TL’den az 149 3,57 1,21 

16,43 0,00 0,14 1>4, 1>5 

2. 2001-5000 TL 116 2,90 1,36 

3. 5001-8000 TL 81 2,92 1,43 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,82 1,06 

5. 11000 TL üzeri 23 2,19 1,43 

Bilişsel 
Yenilikçilik 

1. 2000 TL’den az 149 3,19 1,25 

4,40 0,00 0,04 1>4, 1>5 

2. 2001-5000 TL 116 3,07 1,33 

3. 5001-8000 TL 81 2,83 1,21 

4. 8001 – 11000 TL 33 2,32 1,05 

5. 11000 TL üzeri 23 2,57 1,38 

Yenilikçilik 
toplam 

1. 2000 TL’den az 149 3,22 0,96 

9,90 0,00 0,09 1>4, 1>5; 2>4; 3>4; 

2. 2001-5000 TL 116 2,88 1,06 

3. 5001-8000 TL 81 2,81 1,08 

4. 8001 – 11000 TL 33 2,17 0,75 

5. 11000 TL üzeri 23 2,35 1,25 

Tablo incelendiğinde, sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan 
ortalamalarında aylık bireysel gelire bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Genel olarak, aylık 
bireysel gelirinin ”2000 TL’den az” olduğunu belirten katılımcıların; sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel 
yenilikçilik ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan ortalamaları en yüksek, aylık bireysel gelirinin “8001 – 
11000 TL” ve “11000 TL üzeri” olduğunu belirten katılımcıların; sosyal, işlevsel, hedonik, bilişsel yenilikçilik 
ve genel tüketici yenilikçiliği toplam puan ortalamaları ise en düşük bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H2d (Tüketici yenilikçiliği gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.) hipotezi 
desteklenmiştir. 
Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının Y ve Z kuşaklarına göre karşılaştırılması Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının Y ve Z Kuşaklarına Göre Karşılaştırılması 

Değişken Kuşak N 𝑋𝑋�  Ss t p Cohen d 

Başkalarının Duygularına Duyarlılık 
Z Kuşağı 187 3,76 0,89 

16,33 0,00 1,63 
Y Kuşağı 215 2,20 1,01 

Sosyal Geri Çekilme 
Z Kuşağı 187 2,70 1,20 

9,12 0,00 0,91 
Y Kuşağı 215 1,80 0,75 

Olumlu İzlenim Bırakma 
Z Kuşağı 187 3,06 1,23 

12,29 0,00 1,23 
Y Kuşağı 215 1,81 0,80 

Sosyal onay ihtiyacı toplam 
Z Kuşağı 187 3,20 0,99 

14,35 0,00 1,44 
Y Kuşağı 215 1,95 0,76 

Tablo incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve 
genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamalarında Y ve Z kuşaklarına bağlı anlamlı bir farklılık 
gözlenmiştir (p<0,05). Z kuşağında yer alan katılımcıların; başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri 
çekilme, olumlu izlenim bırakma ve genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamaları anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H3a (Y ve Z kuşağı tüketicilerinin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.) hipotezi desteklenmiştir. 
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Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması Tablo 13’de sunulmuştur. 

Tablo 13. Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Değişken Cinsiyet N  𝑋𝑋� Ss t p Cohen d 

Başkalarının Duygularına 
Duyarlılık 

Kadın 189 3,04 1,23 
1,74 0,08 0,17 

Erkek 213 2,83 1,22 

Sosyal Geri Çekilme 
Kadın 189 2,15 1,08 

-1,31 0,19 0,13 
Erkek 213 2,29 1,09 

Olumlu İzlenim Bırakma 
Kadın 189 2,49 1,22 

1,58 0,11 0,16 
Erkek 213 2,30 1,17 

Sosyal onay ihtiyacı toplam 
Kadın 189 2,58 1,08 

0,86 0,39 0,09 
Erkek 213 2,49 1,06 

Tablo incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve 
genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamalarında cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir 
(p>0,05). Araştırmaya katılımı sağlanan kadın ve erkeklerin başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri 
çekilme, olumlu izlenim bırakma ve genel sosyal onay ihtiyacına yönelik algıları birbirine yakın 
bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H3b (Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.) hipotezi desteklenmemiştir. 

Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının eğitim durumuna göre karşılaştırılması Tablo 14’de sunulmuştur. 

Tablo 14. Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Değişken   Eğitim durumu N 𝑋𝑋�  Ss F p η2 Post-hoc 

Başkalarının 
Duygularına 
Duyarlılık 

1. İlköğretim 33 2,61 1,17 

31,53 0,00 0,19 
2>1, 2>3, 2>4; 3>4, 
1>4,  

2. Lise 189 3,40 1,10 

3. Lisans 131 2,76 1,21 

4. Lisansüstü 49 1,76 0,80 

Sosyal Geri 
Çekilme 

1. İlköğretim 33 2,46 1,30 

12,22 0,00 0,08 1>4; 2>4 
2. Lise 189 2,49 1,12 

3. Lisans 131 1,99 0,91 

4. Lisansüstü 49 1,64 0,84 

Olumlu İzlenim 
Bırakma 

1. İlköğretim 33 2,55 1,21 

20,18 0,00 0,13 2>3, 2>4; 1>4; 3>4 
2. Lise 189 2,78 1,24 

3. Lisans 131 2,11 0,98 

4. Lisansüstü 49 1,54 0,87 

Sosyal onay ihtiyacı 
toplam 

1. İlköğretim 33 2,54 1,15 

24,76 0,00 0,16 2>3, 2>4; 1>4; 3>4 
2. Lise 189 2,91 1,03 

3. Lisans 131 2,31 0,95 

4. Lisansüstü 49 1,65 0,80 

Tablo incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve 
genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamalarında eğitim durumuna bağlı anlamlı bir farklılık 
gözlenmiştir (p<0,05). Genel olarak, ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların; başkalarının duygularına 
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duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan 
ortalamaları daha yüksek, lisansüstü mezunu katılımcıların; başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri 
çekilme, olumlu izlenim bırakma ve genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamaları ise daha düşük 
bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H3c (Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.) hipotezi desteklenmiştir. 

Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının aylık bireysel gelir durumuna göre karşılaştırılması Tablo 15’de 
sunulmuştur. 

Tablo 15. Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği Puanlarının Aylık Bireysel Gelir Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Değişken   
Aylık bireysel 
gelir 

N 𝑋𝑋�  Ss F p η2 Post-hoc 

Başkalarının 
Duygularına 
Duyarlılık 

1. 2000 TL’den az 149 3,42 1,04 

17,63 0,00 0,15 
1>4, 1>5; 2>4, 2>5; 
3>4; 

2. 2001-5000 TL 116 2,87 1,22 

3. 5001-8000 TL 81 2,76 1,24 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,84 0,84 

5. 11000 TL üzeri 23 2,16 1,33 

Sosyal Geri 
Çekilme 

1. 2000 TL’den az 149 2,46 1,09 

5,60 0,00 0,05 1>4, 2>4 

2. 2001-5000 TL 116 2,24 1,12 

3. 5001-8000 TL 81 2,10 1,02 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,56 0,63 

5. 11000 TL üzeri 23 2,01 1,18 

Olumlu 
İzlenim 
Bırakma 

1. 2000 TL’den az 149 2,77 1,15 

9,81 0,00 0,09 1>5, 1>4; 2>4 

2. 2001-5000 TL 116 2,38 1,25 

3. 5001-8000 TL 81 2,19 1,09 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,58 0,78 

5. 11000 TL üzeri 23 1,89 1,22 

Sosyal onay 
ihtiyacı 
toplam 

1. 2000 TL’den az 149 2,90 0,95 

13,04 0,00 0,12 1>4, 1>5; 2>4; 3>4; 

2. 2001-5000 TL 116 2,51 1,11 

3. 5001-8000 TL 81 2,37 1,03 

4. 8001 – 11000 TL 33 1,67 0,70 

5. 11000 TL üzeri 23 2,02 1,19 

Tablo incelendiğinde, başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve 
genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamalarında aylık bireysel gelir durumuna bağlı anlamlı bir 
farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Genel olarak, aylık gelirinin “2000 TL’den az” ve “2001-5000 TL” olduğunu 
belirten katılımcıların; başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim bırakma ve 
genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamaları daha yüksek, aylık gelirinin “8001 – 11000 TL” 
olduğunu belirten katılımcıların; başkalarının duygularına duyarlılık, sosyal geri çekilme, olumlu izlenim 
bırakma ve genel sosyal onay ihtiyacı toplam puan ortalamaları ise daha düşük bulunmuştur. 

Bu doğrultuda H3d (Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeyleri gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.) hipotezi desteklenmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Tüketicilerin, içinde yaşadıkları topluma kendilerini ait hissedebilmeleri ve bu toplumda kabul 
görebilmeleri için çeşitli norm ve davranış kurallarına uymaları gerekmektedir. Günümüz tüketim 
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toplumlarında bu durum kimi zaman tüketicilerin tükettikleri ürünler aracılığıyla elde edilmektedir. 
Tüketiciler, tükettikleri ürünlerin sembolik anlamları ile yaşadıkları toplum tarafından daha çok kabul 
görebilmekte, statü ve prestij kazanabilmektedirler. Özellikle teknoloji ve onun getirdiği olanaklar ile çok 
fazla etkileşim halinde olan tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeylerinin yenilikçi eğilimlerini etkileme 
şeklinin, pazara yeni bir ürün sunacak olan işletmelerin hedef pazarlarını tanımalarını kolaylaştıracak 
önemli ölçütlerden biri olduğu düşünülmektedir.  Nitekim tüketicilerin yenilikçi eğilimlerinin başarılı bir 
şekilde tespit edilmesi pazara sunulacak yeni ürünün başarısını artıracaktır (Goldsmith vd., 1998: 350). 
Tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç düzeylerinin yenilikçi eğilimleri üzerindeki etkisinin, Y ve Z kuşağına 
mensup olanların karşılaştırılması yapılarak ele alındığı bu çalışmada, tüketicilerin sosyal onay ihtiyaç 
düzeylerinin yenilikçi eğilimleri üzerinde etkisi olduğu, sosyal onay ihtiyaç düzeyi arttıkça tüketici yenilikçi 
eğiliminin arttığı görülmüştür. Tüketicilerin, yeni ürün kullanarak çevreleri tarafından daha kolay kabul 
görebildiklerini düşündükleri söylenilebilir.  

Bu çalışmada, Z kuşağına mensup tüketicilerin, Y kuşağına mensup tüketicilere göre sosyal onay 
ihtiyaçlarının ve yenilikçi eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Im vd. (2003), 
Leung (1998), Steenkamp vd. (1999), yapmış oldukları araştırmada genç tüketicilerin daha yenilikçi 
olduğunu tespit etmişlerdir. Y ve Z kuşağına mensup tüketicilerin, teknolojinin hızlı gelişimine ve getirdiği 
toplumsal değişimlere uyum sağlayabilme şekilleri ve tüketim alışkanlıkları açısından farklılıklar gösterdiği 
söylenilebilir. Z kuşağındaki tüketicilerin, teknolojinin ve getirdiği yeniliklerin içine doğduklarından 
yeniliklere daha açık oldukları ve yenilik anlamında beklentilerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca Z kuşağındaki tüketicilerin en büyüğünün 19 yaşında ve çoğunluğu henüz ergenlik sürecinde 
olmalarının ve Y kuşağındaki tüketicilerin ise iş hayatına atılmış ve yetişkin olmalarının sosyal onay ihtiyaç 
düzeylerinin farklılaşma sebepleri arasında olduğu söylenilebilir. Dolayısıyla yeni ürünler için potansiyel 
alıcıların belirlenebilmesi için tüketici yenilikçiğinin davranışsal bir pazar bölümlendirmesi sunması yeterli 
değildir (Akdoğan ve Karaaslan, 2013: 15). Bu nedenle tüketicilerin yenilikçi eğilimlerini etkileyen psikolojik 
faktörlerin ve kuşaklar arasındaki farklılaşmalarının ele alınması pazar bölümlendirme ve isabetli hedef 
pazar belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Tüketici yenilikçiliği ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde kadın tüketicilerin hedonik yenilikçi 
eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre daha yüksek 
hedonik güdülerle satın alım yaptığı görülmektedir (Scherhorn, vd., 1990; Arnold ve Reynolds, 2003). Bu 
nedenle kadın tüketicilerin hedonik yenilikçi eğilimi gösterdikleri söylenilebilir. Araştırmada elde edilen bir 
diğer sonuca göre, lisansüstü eğitim seviyesinde olan tüketicilerin en düşük, lise eğitim seviyesindeki 
tüketicilerin en yüksek yenilikçi eğilim gösterdikleri, düşük gelirli tüketicilerin yüksek yenilikçi eğilim 
gösterdikleri görülmektedir. Tüketici yenilikçiği ile ilgili yapılan çalışmalarda tüketicilerin eğitim seviyesi ve 
gelir durumları ile ilgili farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Im vd. (2003), Özçiftçi (2015), Shih ve 
Venkatesh (2004) yüksek geliri olanların daha yenilikçi olduğunu belirtirlerken, Sttenkamp vd. (1999) ise 
yenilikçilik ve gelir durumu arasında bir ilişki olmadığını belirtmektedirler. Midgley ve Dowling (1993) ve 
Steenkamp vd. (1999)  daha eğitimli tüketicilerin daha yüksek yenilikçi eğilim gösterdiğini tespit etmişlerdir. 
Bu araştırmada ise düşük eğitim seviyesi ve düşük gelir durumu olan tüketicilerin sosyal onay ihtiyaçlarının 
daha yüksek oluşunun yenilikçi eğilimlerini etkilediği düşünülmektedir.   

İşletmelerin başarılı strateji geliştirmelerinin yolu, hedef kitleyi doğru tespit edebilmekten ve pazar 
bölümlendirmeyi isabetli yapabilmekten geçmektedir. Bu anlamda işletmelerin, günümüzün ve geleceğin 
tüketicilerinin önemli bir kısmını oluşturan Y ve Z kuşağı tüketicilerini yakından tanınmaları ve bu 
tüketicilerin yeni üründen beklentilerini tespit etmeleri gerekmektedir. Toplum tarafından kabul görme ve 
onay alma ihtiyaç düzeyinin tespiti ve pazara sunulan yeni ürünün bu ihtiyacı ne düzeyde tatmin ettiğinin 
belirlenmesinin, günümüz tüketim toplumlarında etkili işletmeler olabilmek için önemli doneler içerdiği 
düşünülmektedir. Nitekim günümüzde ürünler, fonksiyonel faydalarından ziyade taşıdıkları sembolik 
anlamlar nedeniyle tüketiciler için toplumda kabul görme araçları haline dönüşmeye başlamışlardır.  

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında aşağıda verilen öneriler geliştirilmiştir: 

- Pazara sunulacak yeni bir ürün söz konusu olduğunda yenilikçi tüketicilerin tespit edilmesinin, bu 
ürünün hedef pazardaki başarısını artıracağı düşünülmektedir. Nitekim yenilikçi eğilimi yüksek olan 
tüketiciler, yeni ürünleri daha çok takip etmektedirler ve yenilikleri daha kolay benimsemektedirler. 
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Dolayısıyla yenilikçi eğilimi olan tüketiciler çevrelerine referans olma açısından diğer tüketicilere göre daha 
erken hareket etmektedirler.  
- Tüketicilerin yenilikçi eğilim düzeylerinin ve bunu etkileyen özelliklerin tespit edilmesi, işletmelerin 
hedef kitlelerinin yeni ürün ile hangi özelliğinin ön plana çıkartılacağı açısından önem taşımaktadır. Sosyal 
onay ihtiyacı yüksek tüketiciler için pazara sunulacak yeni ürünün kendini gösterme, statü veya prestij 
kazandırma, olumlu izlenim bırakma gibi özelliklerinin ön plana çıkartılması, işletmelerin başarılı olmasını 
sağlayacaktır.  
- Örneklem bakımından Ankara ve Samsun şehirlerini kapsaması ve sadece Y ve Z kuşağından olan 
tüketicilerle yürütülmüş olması bu araştırmanın kısıtı olarak değerlendirilmektedir.  Sosyal onay ihtiyacı ve 
tüketici yenilikçiliği arasındaki ilişkinin her yaştaki tüketiciler için ve farklı bölgelerden farklı şehirlerden 
olan tüketicilerle ele alınmasının işletmeler ve uygulayıcılar açısından daha aydınlatıcı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca tüketici yenilikçiliğini etkileyen farklı psikolojik faktörlerin ele alınarak 
araştırılmasının ve sektör bazında tüketicilerin yenilikçi eğilimlerinin tespit edilmesinin pazar 
bölümlendirmede işletmelere kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.  
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edilmiştir. Etkin Piyasa Hipotezi bir yatırımcının finansal varlıklarından kazandığı getirinin bu 
yatırımcının aktif veya pasif bir yatırım yöneticisi olup olmadığı ile ilgisi olmadığını 
savunmaktadır. Etkin Piyasa Hipotezi finansal varlıkların fiyatının geçmiş fiyat endekslerine ve 
varlıklara ait olan diğer bilgiler üzerine yapılan çalışmalar aracılığı ile tahmin edilemeyeceğini 
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Purpose - The aim of this study is to test the Efficient Market Hypothesis and to show its validity 
in Standard & Poors 500 index.  

Design/Methodology/Approach - Dickey-Fuller Unit Root Test, Phillips Perron Test and ARMA 
Test and ARCH and GARCH Model were used in this study. 

Findings - As a result of the study, assumptions of both random walk hypothesis and Efficient 
Market Hypothesis are rejected. 

Discussion - The efficient market hypothesis was tested by taking into consideration the series of 
daily yield data date between 31-12-2009 and 31-12-2018 of the shares of the S & P 500 index. The 
Efficient Market Hypothesis argues that an investor's return on its financial asset is not dealing 
with whether this investor is an active or passive investor. The Effective Market Hypothesis argues 
that the price of financial assets cannot be estimated by studying past price indices and other 
studies on assets.  

1. GİRİŞ

Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) kavramı finansal varlık fiyatlarının bu finansal varlıkla ilgili tüm bilgileri 
yansıttığını varsaymaktadır. EPH’ne göre aktif bir yatırımcı finansal piyasalarda nasıl sürekli karlı işlemler 
yapamayacaksa, pasif yatırımcılar da yaptıkları alım ve satım hamleleri ile bir aktif yatırımcının sağladığı 
kadar kârı elde edebilme olanağına sahiptir (Harder, 2008). Bu durumda EPH piyasanın herhangi birisi 
tarafından alt edilebilmesinin olanaklı olmadığını savunmaktadır. Piyasada oluşan varlık fiyatları çoğunlukla 
doğrudur. 

Hisse senedinin piyasaya çıktıktan sonraki fiyatını arz ve talep oluşturmaktadır. Arz ve talebin etkileşmesi ile 
bir taraftaki satıcının satmak istediği ve diğer taraftaki alıcının almak istediği para değeri düzeyinde fiyat 
oluşmakta ve fiyat hisse senedinin ederi olarak belirlenmektedir. Hisse senedinin satış fiyatı o ana kadar 
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içerdiği bilgiyi ve geleceğe ait varsayımları içermektedir. Finansal varlığı satın almak isteyen yatırımcı, hisse 
senedinin değerinin ne olacağı ve gelecekteki kâr payı getirilerini tahmin ederek bu varlığı alıp almamaya 
karar verir. Hisse senedinin riskini, hisse senedini piyasaya arz eden kurumun gelecekteki pazar değerini ve 
ne kadar kâr elde edeceğini tahmin yürütecektir. Bu bakış açısı ile piyasa etkindir. Yatırımcı hisselerin değer 
kazanacağını düşünüyor ise hisse senedini alacak, hisse senedinin değer kaybedeceğini düşünüyor ise satış 
pozisyonu alacak, eğer hisse senedi fiyatında bir değişme olmayacağını düşünüyor ise hiçbir alım veya satım 
işlemi yapmayacaktır (Barnes, 2016). Sadece hisse senedi için geçerli olmayan bu alım satım kararları 
piyasadaki diğer mal ve hizmetler içinde geçerlidir. Bu durumda değerinin altında satışı yapılan bir 
gayrimenkulün hemen alıcısı ile buluşacağı değerlendirilmektedir. Çünkü gayrimenkulün yeni alıcısı 
değerinin altında satın aldığı konutu bir süre sonra yüksek kar elde ederek satmayı düşünerek almıştır. 
Değerinin altında varlıklar alım kararını değerinin üzerinde seyreden fiyatlar ise satım kararını 
doğurmaktadır. 

EPH finansal varlıklara ait anlık fiyatların o varlıklarla ilgili her türlü bilgiyi yansıttığını varsayarken bunun 
tersini savunan diğer çalışmalarda mevcuttur ve anomali olarak adlandırılmaktadır. 

Bu çalışmada da S&P 500 indeksindeki hisse senetlerinin 2010-2018 yılları arasındaki günlük getiri 
verilerinden oluşan seri dikkate alınarak etkin piyasa hipotezi test edilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1 Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı 

Etkin piyasa hipotezinin temeli “Rassal Yürüyüş” yani “Random Walk” teorisine dayanmaktadır. Her ne 
kadar rassal yürüyüş hipotezi adı ile anılmasada bu konudaki ilk ampirik çalışma Louis Bachelier (1901) 
tarafından yapılan “The Theory of Speculation” isimli çalışma olarak kabul edilmektedir. Mal/ürün piyasası 
üzerine yapılan araştırmada fiyatların bir patern izlemediği görülmüştür. O yıllarda çalışma çok fikir yandaşı 
toplamamış ve ilgi görmemiştir.  

Rassal yürüyüş hipotezi Maurice Kendall (1953) tarafından Kraliyet istatistik Derneğinin toplantısında 
sunulan UK hisse senedi ve temel madde fiyatlarının davranışı üzerine yapılan bir çalışma ile ortaya 
konulmuştur. Rassal yürüyüş veya rastgele seyir hipotezine göre birbirini izleyen günlere ait fiyat değişimleri 
sistematik bir yol izlememektedir. Bunun anlamı hisse senetlerinde fiyat artışlarını fiyat azalışlarının izlemesi 
gibi sistematik bir eğilim olmamasıdır (Brealey, Myers, Allen, Mohanty, 2003).  

Rassal yürüyüş hipotezine göre, bir hisse senedinin fiyatı kümülatif tesadüfi sayılar serisinin davranışlarına 
benzer şekilde öngörülebilecek yapıda olmadığı gibi fiyat hareketleri üzerinde yapılan çalışmalar ile 
gelecekteki fiyat hareketlerinin tahmin edilmesinde kullanılması olanaklı değildir (Bildik, 2000). 

Rassal yürüyüş hipotezinin ortaya atılmasından uzun yıllar sonra; Paul Samuelson (1965) ve Eugene Fama 
(1965) bu konuya ilgi duyup yeni çalışmalar yapmışlardır. Birbirinden bağımsız olan bu iki çalışma da hisse 
senedi fiyatlarındaki rassal yürüyüşü araştırmaktadır. "Etkin" pazar, önemli tüm güncel bilgilere neredeyse 
tüm katılımcıların serbestçe ulaşabildiği, çok sayıda katılımcının olduğu rekabetçi piyasalardır. Bu 
katılımcılardan her biri varlıkların gelecekteki piyasa değerlerini tahmin etmeye ve rasyonel kar 
maksimizasyonu sağlamaya çalışmaktadır (Fama, 1965). Bu çalışmaların ardından Etkin piyasa hipotezi adı 
altında ilk çalışma yine Fama (1970) tarafından ortaya konmuştur.  

Etkin piyasa hipotezi başlıca üç varsayımı kabul etmektedir (Barone, 2003). Birinci varsayım yatırımcıların 
rasyonel olduğu varsayımıdır. İkinci varsayım ise yatırımcıların tam bilgiye sahip olabileceğini söylemektedir. 
Son varsayım ise yatırımcıların faydalarını maksimize etmeyi beklediklerini kabul etmektedir. 

Etkin Piyasa Hipotezinin geçerliliğinde pazarın işleyişi ve yatırımcının davranışları ile ilgili de varsayımlar 
bulunmaktadır. Bu varsayımlar Thaler (1987) tarafından;  

• Yatırımcının temel amacı, nihai zenginliğin faydasını artırmak olduğu,  

• Yatırımcının risk ve getiri temeline dayalı seçimler yaptığı,  

• Yatırımcıların risk ve getiri beklentilerinin homojen olduğu,   

https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Brealey%22
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• Piyasada bilginin serbestçe hareket edebildiği ve tüm rasyonel bireyler tarafından bilgiye kolayca 
ulaşılabildiği şeklinde sıralanmıştır. 

Bu teoriye göre piyasada hisse senedi fiyatı oluşurken menkul kıymetle ilgili tüm bilgiler fiyat oluşumuna 
zaten yansımakta olup geleceğe yönelik tahminler için yansıyan bilgilerin kullanılmayacağı anlatılır. Varlık 
fiyatlarının tüm bilgiyi yansıtması durumu piyasaların etkin işlemesi anlamına gelmektedir. Hisse senedi 
fiyatlarının piyasada tüm bilgiyi zaten ve tamamen yansıtması sonucunda bilgileri kullanarak piyasa 
ortalamasının üzerinde ekstra bir getiri elde ederek piyasayı alt etmek mümkün değildir. 

Etkin Piyasa Hipotezi mükemmel piyasaların davranışlarını açıklayan bir teori olmakla birlikte bu piyasanın 
özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Aydın, Başar ve Coşkun, 2010): 

• Menkul kıymet fiyatları dengededir. Menkul kıymetler adil olarak fiyatlandırılmıştır.  

• Beklenen getiriler tahmini getirilere eşittir. 

• Herhangi bir zamanda, menkul kıymet fiyatları menkul kıymetler ve işletmelerle ilgili tüm bilgileri 
yansıtmaktadır. Piyasaya yeni bilgiler geldiğinde menkul kıymet fiyatları değişmektedir.  

• Menkul kıymetler adil fiyatlandırıldığından yatırımcılar yanlış fiyatlandırılmış menkul kıymetleri 
bulmak için zaman harcamazlar. 

Fama (1970) piyasa etkinliğini üç kategoriye ayırmıştır: Bu üç kategori (1) Zayıf Formda Piyasa Etkinliği, (2) 
Yarı Güçlü Formda Piyasa Etkinliği ve (3) Güçlü Formda Piyasa Etkinliği olarak sıralanmaktadır.  

Zayıf formda piyasa etkinliğine göre yatırımcı geçmiş fiyat hareketlerine çalışarak gelecekteki fiyat 
oluşumlarını tahmin edemez. Fiyatlar tesadüfi değişim göstermekte hiçbir ardışık basamakta birbirini takip 
eden bir patern izlememektedir. Piyasada rastgele yürüyüş olduğu için geçmiş fiyat bilgileri geleceğe yönelik 
bir ışık tutmakta yetersiz kalacaktır. Zayıf formda etkinliğin testi rassal yürüyüş modelinin testine 
dönüşmekle birlikte Fama (1970) çalışmasında rassal yürüyüşün test edilmesinde üç farklı analiz yöntemi 
kullanmıştır. Bunlar “Serisel Korelasyon”, “Run Testi” ve “Filtre Kuralı Testi”dir (Kıyılar ve Akkaya, 2016). 
Ayrıca zaman serileri kullanılarak test edilmesi de olanaklıdır.  

Yarı güçlü formda etkinlik ise zayıf formdaki etkinlik unsuru olan geçmiş fiyat bilgilerine ek olarak halka açık 
tüm bilgileri de yansıtmaktadır. Halka açık tüm bilgiler mali tablolar, temettü ödemeleri ve şirketlerin 
birleşme, devir, F/K(fiyat/kazanç) oranlarına ilişkin ve ilaveten politik ve makro ekonomik olaylara yönelik 
bilgilerin tamamını içermektedir (Eken ve Adalı, 2008). Yarı güçlü formdaki etkinlik testleri zayıf formun 
testinde kullanılan serisel korelasyon, run testi ve filtre kuralı etkinlik testlerini de içermektedir. Amaç, hisse 
senedi fiyatlarının kamuya açıklanan bilgiye göre ne hızla ayarlandığını ve kamuya açıklanan herhangi bir 
bilgiye bağlı bir alım satım sistemi ile normalin üstünde kar elde edilip edilmeyeceğini tespit etmektedir. 
Ayrıca olay çalışması yöntemi bu tipte etkinliğin test edilmesi için kullanılan en yaygın yöntemdir. Piyasada 
oluşmuş bir haberin hisse senedinde yarattığı değişimi irdelemek için kullanılmaktadır (Kıyılar ve Akkaya, 
2016). “Hisse Senedi Bölünmeleri Testi”, “Yıllık Kazanç Duyuruları Testi” ve “Aracı Kurum Önerileri Testi” 
bu tipte etkinliğin test edilmesinde kullanılmaktadır.  

Güçlü formda etkinlik ise geçmiş fiyat bilgileri ve halka açık bilgilere ek olarak içerden gelen bilgiyi yani 
ayrıcalıklı bilgiyi yansıtıyor olduğunu savunmaktadır. Güçlü formda etkin piyasa hipotezine göre iç bilgiye 
sahip olanlar bile pazarı alt edemezler (Malkiel, 1994). Güçlü formda etkinliğin test edilmesine olanak 
sağlayan bir teknik olmamakla birlikte bunun sebebi içeriden edinilen bilgi sahiplerine ulaşmanın tam olarak 
olanaklı olmamasıdır. Ancak yarı güçteki etkinliği test etmede kullanılan normal üstü getirinin izlenmesi bir 
yöntem olarak kullanılabilmektedir (Kıyılar ve Akkaya, 2016). “İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine Yönelik 
Testler” ve “Yatırım Fonları ve Büyük Portföylerin Yöneticilerine Yönelik Testler” güçlü formdaki etkinliğin 
test edilmesinde kullanılabilir. 
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Grafik 1: Etkin Piyasa Hipotezinde Etkinlik Tipleri 

Kaynak: Kratz, Oliver S.(1999) Frontier Emerging Equity Markets Securities Price Behavior and Valuation, 
Kluwe Academic Publishers.America.S.20 

Şekil 1’de görüldüğü üzere yarı güçte tip etkinlik aynı zamanda zayıf form etkinlik kriterlerini de içermekte, 
güçlü form etkinlik ise yarı güçlü ve zayıf tip etkinliği de kapsamakta olduğu görülmektedir.  

2.2. Etkin Piyasa Hipotezi Üzerine Çalışmalar 

Finansal piyasaların etkinliği konusunda literatürde çok sayıda araştırma mevcuttur. Etkinlik tipini ölçmede 
birçok test geliştirilmiş ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Bazı çalışmalar etkin piyasayı kabul ederken bazı 
çalışmalarda bu hipotezi reddeden sonuçlara rastlanmaktadır.  

Deng (2007) çalışmasında etkin piyasa hipotezinin borsa gerçeklerine uygunluğunun çok uzak olduğu ve 
bilimsel içeriğinin sıfıra yakın olduğu sonucuna varmıştır.  

Harvey (1993) gelişmekte olan ülkelerdeki 20 hisse senedi piyasasını inceleyen çalışmasında getirileri tahmin 
etmek için hem dünya hem de yerel bilgi değişkenleri kullanılabileceğini ve etkinliğin düşük olmasından yola 
çıkarak bu ülkelere yatırım yapılmasını önermiştir. 

Kasman ve Kırkulak (2007) geleneksel birim kök ve yapısal kırılmalı birim kök testlerini kullanmış ve senet 
fiyatlarında zayıf formda etkin piyasa hipotezini araştırarak piyasanın etkin olduğunu, diğer bir ifadeyle 
rassal yürüyüş gösterdiğini tespit etmiştir. 

Kılıç ve Buğan (2016) çalışmalarında etkin piyasa hipotezinin testi için BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 
endekslerini kullanmıştır. İlk olarak Harvey’in doğrusallık testi uygulanmıştır. Lineer bir davranış tespit 
edilmemiş, ardından Kapetanios vd. (2003) ve Kruse (2011) tarafından uygulanan lineer olmayan birim kök 
testi uygulanmış ve Kapetanios vd. (2003) sonucunda EPH kabul edilmiş ancak Kruse (2011) testi EPH’ni red 
etmiştir. 

Balaban (1995) Menkul Kıymetler Borsası’nın Ocak 1988-Ağustos 1994 dönemi için Endeks bilgi etkinliğini 
test etmiş zayıf form ve yarı güçlü formda etkinlik red edilmiştir. 

Ma ve Barnes (2001) araştırmalarında Shanghai ve Shenzhen borsalarında etkinlik düzeyi üzerine 
çalışmışlardır. 1990–1998 dönemi günlük, haftalık ve aylık frekanslar ile incelenmiştir. Etkinlik seri 
korelasyon, Run testi ve varyans oran testleri kullanılarak test edilmiştir.  

Çevik ve Erdoğan (2011) çalışmalarında 2003-2007 aralığında Türkiye’de bankacılık sektörünün durumunu 
araştırılmıştır.  Araştırma sonuçları, araştırılan sektörün zayıf formda etkin olmadığını ortaya koymuştur. 
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Zeren, Kara ve Arı (2013) çalışmalarında ulusal hisse senedi piyasasının zayıf formda etkinliğini rassal 
yürüyüş modeli çerçevesinde İMKB 100 indeksini esas alarak 30 yıllık veriyi Lanne vd. (2002) ile Saikkonen 
ve Lutkepohl (2002) tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılarak analiz etmişlerdir. 
İMKB 100 endeksinin durağan olmadığı bulgusuna ulaşılmış ve Türk hisse senedi piyasasının etkin olduğu 
gösterilmiştir. 

Demireli, Akkaya ve İbaş (2010)’ın S&P 500 endeksine ait haftalık getiri serilerini test ettikleri çalışmalarının 
sonucu hisse senetlerinin rassal yürüyüş hipotezine uygun davrandığını diğer bir deyişle endekste yer alan 
hisse senetlerinin fiyatlarının önceki dönem fiyatlarından bağımsız hareket ettiği tahmininde bulunmuşlardır. 

Awad ve Daraghma (2009) yaptıkları araştırmada, Filistin Borsası’nda işlem gören 35 hisse senedinde zayıf 
etkinliği, günlük getirilere göre parametrik ve parametrik olmayan testler ile ölçmüştür. Araştırmanın 
sonucunda   borsanın zayıf formda dahi etkin olmadığı tespit edilmiştir. 

Kian-Ping vd. (2003), Malezya’daki Kuala Lumpur borsasında etkinlik varlığını saptamak amacı ile 1990-2002 
döneminde günlük kapanış değerleri verilerine Hinich ve Patterson (1995)'un Windowed Test prosedürünü 
uygulamışlardır. Sonuç olarak araştırılan borsanın zayıf formda etkin davrandığı belirlenmiştir. 

2.3. Anomaliler  

Etkin piyasanın varlığı ile ilgili tüm teoriler Fama gibi düşünmemekte, Fama’nın piyasa hipotezini 
eleştirmektedir. Örneğin, etkin piyasa hipotezi fiyatların öngörüsünde kullanılan teknik ve temel analiz 
yaklaşımlarını geçersiz sayar. Davranışsal finans alanında ise piyasalarda bazı anomaliler olduğunu tespit 
eden akademik çalışmalar etkin piyasalar hipotezi eleştirilmektedir. Etkin piyasalar hipotezinin savunduğu 
geçmişe ait veriler, halka açık bilgiler ve iç bilgiler bilinmesi piyasaların geleceğini tahmin etmekte ve 
piyasalarda alım satım yaparak üstün kar elde etmekte kullanılamayacağı şeklindeki varsayımın aksine 
davranışsal finans yaklaşımları, psikolojik nedenlerle yatırımcıların her zaman rasyonel olamayacaklarını 
savunur. Bu nedenle piyasalarda fiyatlanmanın belli bir patern izleyebileceği düşüncesi savunulur. Haftanın 
günleri etkisi, Ocak ayı anomalisi, ay içi anomalisi, tatil öncesi anomalisi, düşük fiyatlı hisse senedi anomalisi 
ve firma büyüklüğü anomalisi bilinen anomalilerden bazılarıdır. Tablo 1’de anomaliye ait bazı tanımlar 
sunulmuştur. 

Tablo 1: Finansal Piyasa Anomali Tanımları 

SANTOS, Ana C., 2011 
Fayda maksimizasyonu ile çelişen karar ve seçim 
kalıpları. 

BRAV, Alon; HEATON, John B., 2002  
 

Finansal bir anomali, geleneksel etkin piyasa hipotezi 
ve arbitraj fiyatlama modeli ile bağdaşmayan belli bir 
fiyat davranışının belgelenmiş bir modelidir. 

DENG, Min., 2007 
Anomali, beklenmedik olaya işaret eder ve 
yatırımcıların mevsimsel anormallikler gibi anormal 
getiri elde etmeleri için fırsatlar yaratabilir. 

SZYSZKA, Adam., 2007 
Geleneksel finansal ekonomi çerçevesinde 
açıklanması zor olan gözlemlere anomali denir. 

KANTOLINSKIY M.I., 2010 
Piyasadaki etkin pazar hipotez modeline kıyasla daha 
yüksek gelir elde edebilen kararlı yapılandırmalar. 

BLOOMFIELD, Robert, 2010 Paradigma ile çelişen gözlemlerdir. 

Kaynak: Kartašova, Jekaterina &Vicoskaitė, Ina, (2013)  

Etkin piyasa hipotezini dışlayan ve bazı normları izleyerek piyasada yüksek getiri kazanılacağını savunan 
akademik çalışmalar ve teoriler vardır. Günlere, aylara, bazı tatil günlerine ilişkin anomaliler döneme ait 
anomalilerdir. Dönemsel olmayan anomalilerden bazıları firma büyüklüğü etkisi, Piyasa değeri / Defter değeri 
oranı, Fiyat / Kazanç oranı etkisi, Fiyat /Satış oranı etkisi, Fiyat / Nakit akım oranı etkisi, Temettü verimi etkisi 
ve Önceki getiri etkisidir. Teknik anomaliler ise hareketli ortalamalar ve Destek – Direnç hesaplamalarıdır 
(Turaboğlu ve Topaloğlu, 2017). Bu anomaliler bazı araştırmalarda belirgin bir şekilde görülse de tam 
güvenilir olduğu söylenemez. Anomaliler bir kez meydana gelebilir ve sonra yok olabilir veya tekrar tekrar 
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meydana gelebilir. Araştırmalarda kullanılan farklı dönemlere ait veriler farklı bulgular ile sonuçlanabilir.  Bu 
üstün kazançların her piyasada mutlaka var olacağı ve süreklilik arz edeceği anlamına gelmez ve güvenilirlik 
arz etmez.  

2.3.1. Dönemsel Anomaliler 
Döneme ait anomaliler yani dönemsel anomaliler belli bir dönem öncesi ve sonrası oluşan anomalilerdir. 
Mevsimsel anomaliler haftanın bazı günlerine ait veya özel tatil günlere ait olan ve bu zaman aralıklarında 
yapılan alım satım işlemlerinden olağan üstü kar elde etmenin mümkün olduğunu varsayar.  
Hafta sonu etkisi, Pazartesi günü fiyatlardaki düşme ile ilgili bir anomalidir. Cuma ve Pazartesi günkü kapanış 
fiyatları karşılaştırldığında Pazartesi günkü kapanış fiyatının daha düşük olduğu iddia eder (Smirlock ve 
Starks, 1986). 
Ocak ayı etkisi döneme ait en çok test edilen anomalilerden biridir.  Bu anomali Ocak ayında menkul kıymet 
piyasasında alımların arttığı ve talebin artmasının doğal bir etkisi oluşarak hisse senedi fiyatlarında da bir 
artış olduğunu açıklamaktadır. Haugen ve Lakonishok (1988) The Incredible January Effect isimli kitap 
çalışmalarında Ocak ayı etkisinin yanı sıra haftanın bazı günleri etkisin varlığınıda göstermiştir (Haugen ve 
Lakonishok, 1988). Ocak ayında hisse senetlerinin fiyatlarının artmasının nedeni araştıracılar tarafından 
“Vergi Kaybı Hipotezi” olarak gösterilir. Aralık ayında elindeki hisseleri satan yatırımcılar hisse senedinde 
fiyatların düşmesine neden olur. Bir sonraki ay yani Ocak ayında ise tekrar alış pozisyonuna geçerek hisse 
fiyatlarında artmaya neden olur. Aralık ayında ise genel olarak fiyatlarda düşüş sebebiyle oluşan kayıplarını 
vergiden düşme yoluna gitmektedirler (Çinko, 2008).   
Haftanın bazı günleri etkisini araştıran dünyanın çeşitli ülkelerinin endekslerinin kullanıldığı ve etkin piyasa 
anomalisi üzerine yapılan çalışmalar da mevcuttur. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki endekslerin kullanılarak 
yapıldığı etkin piyasa anomalisini tespit etmek isteyen çalışmalar mevcuttur. Jaffe ve Westerfield (1985) dört 
farklı ülke endekslerini kullanarak yaptığı çalışmasında Avustralya ve Japonya’da Salı günleri getiri azalışını 
tespit etmişlerdir. Amerika, İngiltere ve Japonya için haftanın günü etkisini tespit edilmiştir (Jaffe ve 
Westerfield, 1985). Agrawal & Tandon (1994) Avrupa, Asya, Avustralya ve kuzey ve güney Amerika’da 18 
ülke endekslerini dahil ettikleri çalışmalarında 9 ülke için Pazartesi günleri düşük getiri ve 8 ülke için Salı 
günü etkisini ve Lüksemburg hariç tüm ülkelerde Cuma günleri pozitif bir getiri etkisini ortaya koymuşlardır 
(Agrawal ve Tandon, 1994). Keim NYSE ve AMEX hisse senedi piyasası verilerini kullanan çalışmasında Ocak 
ayındaki günlük anormal getiri dağılımlarının, geriye kalan on bir aya göre büyük araçlara sahip olduğu ve 
Ocak ayında anormal getirisinin de firma büyüklüğü arasındaki ilişkinin her zaman olumsuz olduğu ve 
herhangi bir aydan daha belirgin olduğu kanıtlanmıştır (Keim, 1983). 

2.3.2. Dönemsel Olmayan Anomaliler 
Belli bir zaman veya zaman dilimi ile ilgili olmayan anomaliler firma büyüklüğü etkisi, Piyasa değeri / Defter 
değeri oranı, Fiyat /Kazanç Oranı etkisi, Fiyat / Nakit akım oranı etkisi, Temettü verimi etkisi ve Önceki getiri 
etkisidir. 
Firma büyüklüğü etkisinin tespiti için Banz (1981) araştırmasında NYSE ortak stoklarının getirisi ile toplam 
piyasa değeri ilişkisine bakılmıştır. Araştırmada daha küçük boyutlu işletmelerin ortalama olarak büyük 
ölçekli işletmelerin üzerinde risk ayarlı getirileri olduğu bulunmuştur. Ayrıca boyut etkisinin piyasa değerin 
ile doğrusal olmadığını asıl etkinin çok küçük firmalar için gerçekleşirken, ortalama büyüklük ve büyük 
firmalar arasında çok az fark olduğunu tespit etmiştir.   
Piyasa değeri / Defter değeri oranı şirketin değerlemesinde kullanılan bir orandır. Bir hissenin piyasa fiyatı ile 
hisse başına düşen öz sermayenin oranıdır. Değerin düşük olması işletmenin piyasa değerinden düşük olduğu 
sonucunu vermektedir.   
Aksu ve Önder (2000) firma büyüklüğü ve piyasa-defter değerleri ile hisse senedine ait getiriler arasındaki 
ilişkiyi araştırmıştır. Hem boyut hem de piyasa- defter değerinin getiri ile ilişkili olduğunu belirlemiştir.  
Taner ve Kayalıdere (2002) üretim sektöründe işletme büyüklüğü değişkenini kullanarak 1995-2000 yılları 
arasını kapsayacak şekilde verileri kullanmış ve bu portföylerin aşırı getiri elde edilemeyeceğini tespit 
etmiştir. Sonuç olarak Borsa İstanbul’da firma büyüklüğü anomalisinden söz edilemeyeceği sonucuna 
ulaşmıştır.  
Goodman ve Peavy (1983) Fiyat / Kazanç oranı düşük işletmelerin hisselerinin getirisinin daha yüksek 
olduğunu tespit etmiştir.  
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Basu (1977) NYSE endüstri işletmelerine ait 14 yıllık veri ile yaptığı çalışmasında hisse senedi yatırım 
performansı ve fiyat kazanç oranı ilişkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda düşük Fiyat–Kazanç rasyosuna 
sahip olan işletmelerin hisselerinden meydana gelen portföylerin, yüksek Fiyat– Kazanç rasyosuna sahip 
meydana gelenin üzerine getiri sağladığı ortaya konmuştur. 

2.3.3. Teknik Anomaliler 
Teknik anomaliler hareketli ortalamalar ve destek & dirençler olarak sınıflandırılabilir. Teknik analiz piyasada 
oluşmuş verileri inceleyerek belli bir patern bulmaya çalışır. Teknik analiz ile piyasanın belli trendler izlendiği 
varsayılarak gelecekte oluşacak fiyat iniş ve çıkışları tahmin edilir. Tahminler yapılarak destek ve direnç 
noktaları belirlenirken alım satım kararları şekillenir. Teknik analizde fiyat oluşumları veya geleceğe dair 
öngörülerde istatistiksel rakam ve analizler yapılır ancak bu iniş ve çıkışların sebepleri üzerinde durulmaz. 
Teknik analiz daha çok kısa süreli karar verme tekniği olarak anılırken yardımcı bir analiz yöntemi olan temel 
analizi de buna destek verebilir. 

2.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı Etkin Piyasa Hipotezini test ederek Standart&Poors 500 endeksinde geçerliliğini 
araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada S&P 500 indeksindeki hisse senetlerinin 31-12-2009 ile 31-12-2018 tarihleri 
arasındaki günlük getiri verilerinden oluşan seri dikkate alınarak etkin piyasa hipotezi test edilmiştir. Etkin 
Piyasa Hipotezi bir yatırımcının finansal varlıklarından kazandığı getirinin bu yatırımcının aktif veya pasif 
bir yatırım yöneticisi olup olmadığı ile ilgisi olmadığını ve finansal varlıkların fiyatının geçmiş fiyat 
endekslerine ve varlıklara ait olan diğer bilgiler üzerine yapılan çalışmalar aracılığı ile tahmin edilemeyeceğini 
savunmaktadır. Araştırmanın önemi belirlenen tarih aralığında ARCH ve GARCH yöntemlerinin 
kullanımıyla S&P 500 indeksinde etkin piyasa hipotezini test ederek hipotezin varsayımlarının geçerliliğini 
incelemeyi amaçlamış olmasıdır. 

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve BULGULAR  
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Bu çalışmada rassal yürüyüş hipotezi test edilmiş ve EPH’nin varlığı araştırılmıştır.  Amerika’da faaliyet 
gösteren değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerine ait verileri içeren S&P 500 endeks verileri 
www.yahoofinance.com web sitesinden derlenmiştir. S&P 500 endeksinde 31-12-2009 ile 31-12-2018 tarihleri 
arasındaki günlük kapanışlar dikkate alınarak kapanış fiyatlarının bir patern izleyip izlemediği yani rassal 
yürüyüş hipotezinin varlığı test edilmiştir. Günlük logaritmik getiri serisi aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanmıştır.  

( , )
( , )

( , 1)

ln( )D T
D T

D T

P
R

P −

=  

Grafik 2: S&P 500 2010-2018 Kapanış Fiyat Grafiği ve Getiri Grafiği 

 
Zaman serilerinde önce birim kök olup olmadığı tespit edilmelidir. Stokastik zaman serilerinde serinin 
durağan olup olmaması önem taşır. Seri durağan değil ise araştırma sonucu sadece alınan dönem için geçerli 
olacak ve bir genelleme yapılamayacaktır. Durağan olmamanın belirleyicileri zaman serisinin ortalamasının 
tanımlanamaz olması, varyansının sonsuz olması, herhangi bir şokun ortadan kalkmaması ya da zaman 
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serilerinin izlediği seyrin değişmesidir (Özarı, 2013). Serinin durağan olması rassal yürüyüşün olmadığı yani 
EMH’nin geçerli olmadığını, serinin durağan olmaması EMH’nin geçerli olduğunu gösterecek kanıtlardır. 

Literatürde durağanlık tespiti için en çok kullanılan birim kök ve durağanlık inceleyen testler Dickey-Fuller 
testleri (DF/ADF), Philips-Perron birim kök testi (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin birim kök testi 
(KPSS)’dir.  

Bu çalışmada Dickey-Fuller Birim Kök Testi, Phillips Perron testi ve ARMA testi ve ARCH ve GARCH modeli 
kullanılmıştır. 2265 güne ait kapanış fiyatlarının dahil edildiği çalışmada veri setine ait tamamlayıcı 
istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.   

Tablo 2: Tamamlayıcı İstatistikler 

 
Kapanış 
Fiyatları R 

 Kapanış 
Fiyatları R 

Ortalama 1856.456 0.000358 Basıklık 1.955039 7.585938 
Medyan 1904.010 0.000535 Jarque-Bera 120.7813 2070.667 

Maksimum 2930.750 0.048403 Olasılık 0.000000 0.000000 
Minimum 1022.580 -0.068958 Toplam 4204873. 0.810083 

Standart Sapma 520.7487 0.009468 Standart Sapma Toplamı 6.14E+08 0.202857 
Çarpıklık 0.216713 -0.479509 Gözlem Sayısı 2265 2264 

3.2 Dickey-Fuller Birim Kök Testi 

Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen Dickey-Fuller Birim Kök Testi ilk kez “Distribution of the 
Estimators for Autoregressive Time-Series with a Unit Root” adlı makale ile duyurulmuştur. Bu test ile zaman 
serilerinde birim kök varlığı- serinin durağan olup olmadığı- araştırılmaktadır. Hata terimi varsayımsal olarak 
ortalaması sıfır, eş-varyanslı (homoskedastic) ve ardışık bağımlı olmayan beyaz gürültü (white noise) 
terimidir ve beyaz gürültü olan bir hata terimi doğası gereği stokastik veya rassal yürüyüş modeline örnek 
teşkil etmektedir (myistatistik.com, 2019). 

Dickey-Fuller birim kök testi aşağıdaki şekilde modellenmiştir (realtstatistics.com, 2019; Hanedar, 2019): 

 
ԑi’ stokastik hata terimi olmak üzere, yukarıdaki eşitliğin bir birim kökü olup olmadığını belirlemek için yi-1 
farkı her iki taraftan çıkarılır. 

 

 
Delta fark sembolü olarak kullanıldığında Δyi = yi – yi-1 ve  β = φ – 1, eşitliği lineer regresyon eşitliği ve H0 
ve H1 hipotezleri sırasıyla aşağıda sunulmuştur.  

 
H0: β = 0 (veya φ = 1), H1: β < 0 (veya to φ < 1) 

(φ –1)=0 veya β =0 durumunda yi serisi birim kök içermektedir. Ancak I φ I < 1 durumunda seri durağan olur. 
Burada Dickey ve Fuller’ın Monte Carlo uygulamasında ortaya çıkarılan ‘‘T’’ (tau) istatistiği kullanılmaktadır 
(Hanedar, 2019). Hesaplanan tau değeri kritik değerler (Dickey-Fuller tablosu) tablosundaki kritik değerden 
düşükse, anlamlı bir sonuç elde edilir; Aksi halde, bir birim kökün varlığı ve zaman serilerinin durağan 
olmadığı hipotezini kabul edilir (realstatistics.com, 2019). 

Dickey-Fuller’in ortaya koyduğu üç denklem türü bulunmaktadır;  

Sabitsiz trendsiz Dickey-Fuller denklemi : Δyi = β1 yi-1 + εi 

Sabitli trendsiz Dickey-Fuller denklemi : Δyi = β0 + β1 yi-1 + εi 

Sabitli trendli Dickey-Fuller denklemi: Δyi = β0 + β1 yi-1 + β2 i+ εi 

https://i2.wp.com/www.real-statistics.com/wp-content/uploads/2016/04/image271z.png
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3.3 Phillips Perron Testi 

Dickey-Fuller Testi hata terimlerinin istatistiki olarak bağımsız olduklarını ve sabit varyansa sahip olduklarını 
varsayarken Genişletilmiş Dickey Fuller testi, modele gecikmeli değerler ekleyerek Dickey- Fuller testini 
otokorelasyon problemine karşı düzeltmiş ve sonrasında Phillips ve Perron (1988) Dickey-Fuller’ ın hata 
terimleri ile ilgili varsayımını genişletmişlerdir (Peter, 1988). PP testi ile ADF testlerinin önemli bir farklılığı 
PP’nin hata terimlerindeki içsel bağlantının (serial correlation) ve heteroskedastisite sorununu çözmüş 
olmasıdır (Zivot ve Wang, 2006). Aşağıda görülen regresyon denklemleri ile; 

Yt=a0*+ a1* yt-1 + µt 

Yt= a0• + a1• yt-1 +a1• (t-T/2) + µt 

“T gözlem sayısını µ t hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup bu hata teriminin beklenen ortalaması 
sıfıra eşittir. Yukarıda bahsedildiği üzere hata terimleri arasında içsel bağlantının (serial correlation) olmadığı 
veya homojenlik varsayımı gerekli değildir. Bu açıdan bakıldığında Dickey-Fuller testinin bağımsızlık ve 
homojenite varsayımları Phillips-Perron testinde terk edilmiş hata terimlerinin zayıf bağımlılığı ve heterojen 
dağılımı kabul edilmiştir” (Enders, 2014).  

PP Testinde kurumuş hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H0: Seri birim kök içermektedir (Rassal yürüyüş modeline uygundur.) 

H1: Seri birim kök içermemektedir (Durağan bir seridir.) 

3.4 Korelogram Çizimi   

Bir zaman serisinin rassal olup olmadığı yani otokorelasyon olup olmadığını test etmek için kullanılır. Eğer 
zaman serisi rastgele bir seyir izliyor ise AC (otokorelasyon) sıfıra yakın değerler alır. Bazen zaman serileri bir 
gün veya belli bir dönem gecikmeli korelasyon barıdırıyor olabilir. Korelasyonun ne kadar geriye uzandığını 
görebilmek için otokorelasyon fonksiyonu (ACF) değerleri elde edilir. Gecikmesi k olan ACF şeklinde 
tanımlanır (Gujerati, 2006). 

0

k
k

γ

γ
ρ

−
−

−=  

 kρ
−

 = k gecikmesindeki kovaryans / varyans 

kρ
−

’nın k gecikme uzunluğuna göre çizimine korelogram adı verilmektedir. 

3.5 Otoregresif Hareketli Ortalama Modeli ARMA  

Bazı zaman serileri sadece AR veya sadece MA ile ifade edilebilirken bazı zaman serileri Otoregresif ve ve 
hareketli ortalama modellerinin bileşimi olan ARMA ile ifade edilir. AR ve MA bileşenleri p ve q’uncu 
dereceden olmak üzere ARMA (p,q) olarak tanımlanabilir. p ve q ‘nun kaç gecikmeli olarak hesaplanacağı 
korelogram testinden elde edilecek sonuca göre belirlenebilir. 

 Bu modelin, bir zaman serisinin herhangi bir t dönemine ait xt gözlem değeri, ondan önceki belirli sayıda xt-
1 , xt-2, …xt-p gözlem değerlerinin ve at , at-1 , at-2 , … at-q hata terimlerinin doğrusal birleşiminden meydana 
gelen bir ARMA (p, q) modelinin genel ifadesi aşağıdaki şekilde yazılabilir (Bircan ve Karagöz, 2003; Carnot, 
Koen ve Tissot, 2005).  

xt = φ1 x t-1 + φ2 x t-2 + … + φp x t-p + at - θ1 at-1 - θ2 at -2- … -  θq at-q 

xt -( φ1 x t-1 + φ2 x t-2 + … + φp x t-p) = at - θ1 at-1 - θ2 at -2- … -  θq at-q  

3.6. Veri Seti ve Bulgular 

Bu çalışmada S&P 500 endeksinde yer alan 31-12-2009 ile 31-12-2018 tarihleri arasındaki günlük kapanışlar 
dikkate alınarak hesaplanmış getirilerin bir patern izleyip izlemediği yani rassal yürüyüş hipotezinin varlığı 
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sırası ile ADF birim kök testi, PP Testi, korelogram, ARMA, ARCH ve GARCH testleri kullanılarak 
araştırılmıştır.  

Tablo 3: Dickey-Fuller Birim Kök Testi Raporu 

Null Hypothesis: R has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=26) 

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -49.60344  0.0001 
Test critical values: 1% level  -2.565984  

 5% level  -1.940964  
 10% level  -1.616605  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller test istatistiksel sonucuna göre t istatistik değeri (t∝) -49,60 bulunmuştur. 
Hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

HO: Seri birim kök içermektedir (Rassal yürüyüş modeline uygundur). 

H1: Seri birim kök içermemektedir (Durağan bir seridir ve rassal yürüyüş modeline uygun değildir) 
şeklindedir. 

Kritik test sonuçlarının %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde kritik test sonuçları ile karşılaştırıldığında t ∝ 
değeri kritik değerlere göre daha küçük olduğundan HO hipotezi reddedilerek serinin durağan olduğu 
saptanmıştır. Daha açık bir ifade ile H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 4: Phillips Perron Testi 

Null Hypothesis: R has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 23 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat Prob.* 
Phillips-Perron test statistic -50.25481 0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.565984  
 5% level  -1.940964  
 10% level  -1.616605  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Aynı zaman serisinin bir patern izleyip izlemediği yani rassal yürüyüş hipotezinin varlığı Phillips Perron Testi 
birim kök testi ile sınanmıştır. PP Test raporu Tablo 4’te sunulmuştur. 

Phillips Perron Testi sonuçlarına bakıldığında bulunan değerler istatistiksel olarak anlamlı çıkmış olup 
(p=0.0001) serinin durağan olduğu sonucuna varılmıştır. Daha açık bir ifade ile rassal yürüyüş modeline 
uygun değildir.  

ARMA modeli kurulmadan önce durağanlık bağımsız çizime dayanan korelogram yardımı ile bakılarak 
sonuçlar Tablo-5’de sunulmuştur: 
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Tablo 5: Bağımsız Çizime Dayanan Durağanlık Testi 

 
Tablo 5’den de anlaşıldığı üzere beşinci satırda otokorelasyon ve kısmi korelasyon dikkate alınmış ve ARMA 
(5,5) uygulanmış olup elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.  

Veriler ARMA modeli ile test edilmiş ve AR değerlerin geçmişe bağımlı olduğu ve MA’nın gecikmeli hata 
terimlerinin şimdiki değerini etkilediği görülmektedir. ARMA modelinde ise AR(5) ve MA(5) katsayıları 
anlamlı çıkmış olup sonuçlar EPH ‘nin bu zaman serisi için geçerli olmadığı sonucu bulunmuştur.  

Tablo 6: ARMA Testi Sonuçları  

Dependent Variable: R   
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) 
Date: 01/03/19   Time: 08:59  
Sample: 1/04/2010 12/31/2018  
Included observations: 2264  
Convergence achieved after 29 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
Variable Coeffici

ent 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000356 0.000196 1.816020 0.0695 
AR(5) -

0.845865 
0.052522 -16.10497 0.0000 

MA(5) 0.790705 0.058852 13.43556 0.0000 

ARCH modeli kurulmadan önce kurulan ARMA (5,5) modelinde ARCH etkisi olup olmadığı sınamalıdır. 
ARCH testinde boş hipotez p. dereceden ARCH etkisinin olmadığını iddia eder (Uğurlu,2004). Çalışmada 
kurulan model için p=1,2,3,4,8,12 ve 24 için ARCH etkisi sınanmıştır. Tablo-7‘de sonuçlar görülmektedir. Tüm 
testlerde H0 hipotezi reddedilmiş ve ARMA (5,5) modelinde ARCH etkisi olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 7: ARCH Testi Sonuçları 

ARCH LM Stat  

 R F statistic Prob F Prob K2 

ARCH(1)LM Stat 130.6562 138.5394 0 0 

ARCH(2)LM Stat 369.1169 220.2553 0 0 

ARCH(3)LM Stat 392.3865 157.9810 0 0 

ARCH(4)LM Stat 394.6174 119.2600 0 0 

ARCH(8)LM Stat 426.4324 65.46585 0 0 

ARCH(12)LM Stat 431.2281 44.19003 0 0 

ARCH(24)LM Stat 453.9427 23.45677 0 0 

Note: *** denotes rejection of null hypothesis at the 1% level 

HO =ARCH etkisi yoktur. 
H1= ARCH etkisi vardır.  
Modelin artıkları kullanılarak GARCH (1,1) modeli kurulacaktır. GARCH; modelin varyansını kendi 
artıklarının karesi ve gecikmeli artıklarının karesine bağlı olduğunu öne sürer (Cihangir Kurt ve Ugurlu,2007). 
Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH(p,q) modeli genel olarak aşağıda görülmektedir.  

 
Burada ω>0, α1≥0 ve β1≥0 olmalıdır. Ayrıca model negatif olmama kısıtı olarak adlandırılan 

1 1
1q q

i ji j
α β

= =
+ <∑ ∑   

Kısıtını da sağlamalıdır (Ugurlu et. al, 2014). Aşağıda kurulan GARCH (1,1) modelinin sonuçları 
görülmektedir. Görüldüğü gibi tüm katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır ve kısıtları sağlamaktadır.  

Table 5: Estimated Coefficients of GARCH Models 

GARCH(1,1) 
 Value p 

Ortalama Denklemi 
C 0.000714 0.0000 

AR(5) -0.745117 0.0000 
MA(5) 0.712951 0.0000 

Varyans Denklemi 
C = ω 3.40E-06 0.0000 

RESID(-1)^2 = α 0.156355 0.0000 
GARCH(-1)= β 0.808133 0.0000 

GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1) 
AIC -6.792857 
SIC -6.777657 

DW-stat 2.086299 
N=2259 

F-statistic          Prob F 
ARCH(1)LM Stat 0.019689 0.8884 
ARCH(2)LM Stat 0.943891 0.3893 
ARCH(3)LM Stat 0.813159 0.4865 
ARCH(4)LM Stat 0.778460 0.5391 
ARCH(8)LM Stat 0.546626 0.8218 

ARCH(12)LM Stat 0.839222 0.6098 
ARCH(24)LM Stat 0.730939 0.8238 
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Model kurulduktan sonra varyans modelinin ARCH etkisini giderip gidermediğinin anlaşılması için ARCH 
testleri yapılır. Testlerin sonucunda ARCH etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. Yukarıdaki denklemde 
ω>0, α≥0, β≥0 ve α + β< 1 olması durumunda GARCH (1,1) zayıf durağan olarak anılır (Frimpong Joseph 
Magnus, 2008). 

4. SONUÇ 

Bu çalışmanın temel amacı Rassal Yürüyüş ve Etkin Piyasa Hipotezinin Standart & Poors 500 endeksinde 
geçerliliğinin belli bir zaman serisi için test edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amacın yerine getirilebilmesi 
doğrultusunda, çalışmada S&P 500 indeksindeki hisse senetlerinin 31-12-2009 ile 31-12-2018 tarihleri 
arasındaki günlük getiri verilerinden oluşan seri dikkate alınarak rassal yürüyüş ve etkin piyasa hipotezi test 
edilmiştir.  

Etkin Piyasa Hipotezi bir yatırımcının finansal varlıklarından kazandığı getirinin bu yatırımcının aktif veya 
pasif bir yatırım yöneticisi olup olmadığı ile ilgisi olmadığını savunmaktadır. Etkin Piyasa Hipotezi finansal 
varlıkların fiyatının geçmiş fiyat endekslerine ve varlıklara ait olan diğer bilgiler üzerine yapılan çalışmalar 
aracılığı ile tahmin edilemeyeceğini savunmaktadır. 

Etkin piyasanın varlığı ile ilgili tüm teoriler Fama gibi düşünmemekte, Fama’nın piyasa hipotezini 
eleştirmektedir. Örneğin, etkin piyasa hipotezi fiyatların öngörüsünde kullanılan teknik ve temel analiz 
yaklaşımlarını geçersiz sayar. Davranışsal finans alanında ise piyasalarda bazı anomaliler olduğunu tespit 
eden akademik çalışmalar etkin piyasalar hipotezi eleştirilmektedir. Anomaliler dönemsel, dönemsel olmayan 
ve teknik anomaliler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Etkin piyasa hipotezinin temeli rassal yürüyüş hipotezine dayanmaktadır. Böylelikle bu çalışma etkin piyasa 
hipotezini test ederken aynı zamanda da rassal yürüyüşün var olup olmadığını test etme özelliğine sahiptir. 
S&P 500 endeksinde belirlenen zaman serisini oluşturan 31-12-2009 ile 31-12-2018 tarihleri arasındaki günlük 
kapanışlardan elde edilen getiri oranları dikkate alınarak serinin bir patern izleyip izlemediği araştırılmıştır.  

Augmented Dickey-Fuller ve Phillips Perron Testi sonucuna göre araştırılan zaman serisinde birim kök tespit 
edilmemiş ve seri durağan bulunmuştur. ARMA testi uygulaması öncesi Korelogram çizileri dikkate alınarak 
model oluşturulmuştur.   

Zaman serisi ARMA modeli ile test edilmiş ve AR değerlerin geçmişe bağımlı olduğu ve MA’nın gecikmeli 
hata terimlerinin şimdiki değerini etkilediği görülmektedir. ARMA modelinde ise AR (5) ve MA (5) katsayıları 
anlamlı çıkmış olup sonuçlar Rassal Yürüyüş hipotezini reddetmekte ve EPH ‘nin bu zaman serisi için geçerli 
olmadığı sonucunu vermektedir. 

Modelin artıkları kullanılarak GARCH (1,1) modeli kurulmuş ve tüm katsayılar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunarak kısıtları sağladığı görülmektedir. Model kurulduktan sonra varyans modelinin ARCH etkisini 
giderip gidermediğinin anlaşılması için ARCH testleri tekrarlanmış ve sonucunda ARCH etkisinin ortadan 
kalktığı görülmüştür. 

Çalışmanın temel kısıtı doğası gereği belli bir zaman serisini içermesi ve farklı zaman serilerinde farklı 
sonuçlar elde edilebilecek olmasıdır. Aynı zamanda çalışmanın sadece S&P 500 endeksindeki veriler baz 
alarak yürütülmüş olması başka endekslere ait verilere de aynı sonuçların genellenebileceğini 
göstermediğinden bu durum da diğer bir kısıt olarak kabul edilebilir. 

Müteakip çalışmalarda araştırmacıların farklı endekslerde etkin piyasa hipotezinin varlığını araştırmaları ve 
farklı zaman serilerinde araştırma yapmaları sonucun etkinliğini artıracaktır ayrıca farklı endeksler ve farklı 
zaman serileriyle yapılabilecek karşılaştırmalı çalışmaların da yapılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Amaç - Bu çalışma, TRA2( Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) bölgesinde yer alan konaklama işletmeleri 
çalışanlarının kişilik yapılarını belirlemek ve kişilik ile iş doyumu arasında ilişki olup olmadığını 
tespit etmeye yöneliktir.  

Yöntem - Verilerin analizi için AMOS 22 ve SPSS 15.0 kullanılmış. Katılımcıların ait demografik 
bilgiler frekans ve yüzde tablosu olarak;  faktör ortalama ve standart sapmaları betimsel analiz 
tablosu şeklinde, ölçekler arasındaki ilişki ise yol analizinden faydalanılarak sunulmuştur. 

Bulgular - Ölçeklerin betimsel analiz sonuçlarına göre; gelişime açıklık, sorumluluk, dışa 
dönüklük ve nevrotiklik (duygusal dengesizlik) kişilik boyutları puanlarının orta düzeyde; 
uyumluluk kişilik özelliği boyutu puanının orta-yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırma 
sonuçlarına göre;  gelişime açıklık kişilik özelliğinin iş doyumu üzerinde pozitif yönlü, 
nevrotiklik( duygusal dengesizlik) kişilik özelliğinin iş doyumu üzerinde negatif yönlü etkisi 
olduğu görülmüştür. Gelişime açıklık kişilik özelliğinin puanlarının artması iş doyumu 
puanlarının artmasına neden olur.  Nevrotiklik(duygusal dengesizlik) puanları arttıkça iş doyumu 
puanları azalmaktadır. Öz disiplin, dışa dönüklük ve uyumluluk kişilik özelliği boyutlarının iş 
doyumu üzerinde anlamlı etkisi yoktur. 

Tartışma - Konaklama hizmeti sunan işletme çalışanlarının kişilik özelliklerinin belirlenerek, 
kişilik özelliğine uygun yerlerde çalıştırılması, müşteri memnuniyeti ve işletmelerin devamlılıkları 
acısından hayati öneme sahiptir.  Bu çalışmada kişilik özellikleri konaklama hizmeti sunan işletme 
çalışanlarının iş doyum düzeylerini etkilediği görülmüştür. Konaklama işletmesi çalışanlarının 
hizmet etme isteği olan, müşterilere hizmet sunmaktan hoşlanan, işini severek yapan kişilik 
özelliği taşıyan bireylerden oluşturulması önerilir. 
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Purpose - This study aims to determine the personality structures of the employees of the 
accomodation enterprises located in the TRA2( Igdır, Kars, Ağrı, Ardahan)  region and to 
determine whether there is  relationship between personality and jop satisfaction.  

Design/methodology/approach - AMOS 22 and SPSS 15.0 have been used for data analysis. 
Demographic information of the participants as frequency and percentage table; factor averages 
and standard deviations in descriptive analysis table the relationship between the scales are 
presented using the path analysis. 

Findings - According to the descriptive analysis results; openness to development, responsibility, 
extroversion and neuroticism (emotional imbalance) personality dimensions scores are moderate; 
The compatibility personality trait dimension score is  medium-high. According to the results of 
the research; openness to development personality trait had a positive effect on job satisfaction 
and neuroticism (emotional imbalance) personality trait had a negative effect on job satisfaction. 
The increase in personality trait scores leads to an increase in job satisfaction scores. Job 
satisfaction scores decrease as neuroticism (emotional imbalance) scores increase. Self-discipline, 
extraversion and compliance dimensions haven’t a significant effect on jop satisfaction. 

Discussion-Determining the personality characteristics of business employees providing 
accommodation services, working in places appropriate to personality characteristics, is vital for 
customer satisfaction and continuity of businesses. In this study, it has senen that personality traits 
affect job satisfaction levels of business employees providing accommodation services. It is 
recommended that the accommodation employees are formed by individuals who have a desire to 
serve, who like to serve customers, and who like do their job. 
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GİRİŞ 

Kişilik kavramı gelişimi ve kişilik psikolojisinin bilimsel bir disiplin olmasının başlangıcı olarak 1930’lu 
yıllar kabul edilir  (Yelboğa, 2006:138). Kişilik psikolojisinin konusu her yönüyle insandır;  ilaveten insanın 
farklılıkları ve benzerlikleriyle de ilgilenir. Kişilik psikologları insanlar arasında çok az farklılıklar olduğunu 
kabul eder ve bu farklılıklar ile ilgili çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar,  insan davranış farklılıkları nedenleri 
üzerinedir. Niçin bazı insanlar kolay arkadaş olabiliyorken, bazıları ise arkadaşlık kurmakta zorlanmakta 
veya bazılarının içe kapanık bazılarının oldukça dışadönük olduğunu ve niçin bazıları daha kolay 
tükenebiliyorken bazı kişiler  ise daha mücadeleci olabilmektedirler. (Hogan, 2009:15).  

İnsanın örgüt içerisindeki öneminin anlaşılması ile beraber onu anlamak için araştırmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Konaklama işletmelerinde makineleşme oranı azdır. Çoğu iş çalışanlar tarafından 
yapılmaktadır.  Hizmet sunan bu işletmeler için çalışanların rolleri oldukça önemlidir. Çünkü üretim ve 
tüketim aynı anda gerçekleşirken;  çalışan ile müşteri yoğun temas halindedir.  Çalışanın tutumu, davranışı 
ve kişiliği sunduğu hizmeti de etkilemektedir. Çalışanların kişilik özelliklerinin işteki başarıyı önemli 
derecede etkilediğinin anlaşılması ile örgütlerde doğru çalışanın doğru işte çalıştırılması olayı önemli hale 
gelmiştir. Bu durum kişilik yapılarının çalışanın iş başarısına ve motivasyonuna etkisini ortaya koymaya 
yönelik çeşitli araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. 1976’da Holland tarafından yapılan araştırmada 
kişilik özelliklerinin iş seçimini ve işe uyumu etkilediği görülmüştür.  İşe uygun kişilik yapısı hizmet etme 
isteğini artırarak ve kişilerin iş doyumlarını yükselterek, işe adapte olmalarını kolaylaştırır (Robbins ve 
Judge, 2015:151-152). 

İşletmelerin verimlilik durumunu etkileyen iş doyumu kavramı ise, genel bir ifade ile bireylerin işlerinden 
hoşlanma durumlarıdır. İş doyumunu işletme politikaları, iş ortamı koşulları ve yükselebilme fırsatları gibi 
destek hizmetlerle, organizasyon ile bireyin uyumu sonucunda olumlu davranış ve tutumlarla anlaşılabilen 
psikolojik bir anlaşmadır  (Price ve Müller, 1981:545). 

Hizmet işletmesi olarak nitelendirilen konaklama işletmelerinde, çalışanın müşteriye hizmet sunarken 
takındığı tavır hem işletme için hem de müşteri için oldukça önem arz eder. Çalışanın kişilik özelliği tavrına 
ve davranışına yansır. Hizmet sunma pozisyonunda olan çalışanın tutumu ve davranışı müşteri 
memnuniyeti ve hizmet kalitesini etkiler. Bu sebeple yaptığı işle özdeşleşen bu çalışanların kişilik 
özelliklerine uygun pozisyonlarda çalıştırılması önemlidir. Daha sosyal, konuşkan, girişken, yardımsever ve 
güler yüzlü çalışanlar işletmelerin başarısını artıracak ve müşteri devamlılığını sağlayacak en önemli 
yardımcılarıdır. 

Müşteriyle birebir iletişim kuran konaklama işletmelerinde hizmet veren çalışanların, müşteri istek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için sundukları hizmeti sunma şekli ve çalışanın davranışları, hizmeti sunanın 
kişiliğinden etkilenir. Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, çalışanın yaptığı işten memnun olmasına da 
bağlıdır. Konaklama işletmesi misafirlerine hizmet sunan çalışanın kişilik özelliğinin yaptığı işe uygun 
olması sunulan hizmetin kalitesini artırır.  

Konaklama işletmeleri çalışanlarının kişilik özelliklerinin iş doyum düzeylerine etkileri ile ilgili kapsamlı 
çalışmaların azlığı bu araştırmanın yapılması için gereklilik olmuştur. Araştırma TRA2 illeri konaklama 
işletmeleri çalışanlarını kapsamaktadır. Turizm sektöründe konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin 
kişilik yapıları ve iş doyum düzeyleri tespit edilerek, aralarındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada kişilik 
özelliklerinin iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiş, elde edilen sonuçlar neticesinde bazı 
öneriler sunulmuştur. 

1. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI 

Allport kişiliği “Bireyin kendisini tanıyarak, çevresine karşı uyumunu belirleyen psiko-fiziksel bileşkelerin 
dinamik olarak düzenlendiği bir sistemdir ”şeklinde tanımlamıştır (Allport, 1937:48). Başka bir tanıma göre 
ise kişilik bireylerin yaşama biçimidir (Dubrin, 1994:56). Kişilik anne karnında başlayıp, bireyin hayatta 
kaldığı sürece devam eden o insanı ilgilendiren her şeydir. Herhangi birine kişiliksiz ifadesi kullanılamaz. 
Çünkü kişinin hoşumuza gitmeyen veya olumsuz görülen davranışları da kişiliğin bir parçasıdır (Eroğlu, 
1998:139).  
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1920’li yıllar beş faktör kişilik modeli ile yapılan çalışmaların ortaya çıktığı ilk yıllardır. 1936 yılında Allport 
ve Odbert bireylerin kişilik özelliklerini tanımlayan 18.000 İngilizce sözcük oluşturmuşlardır. Ancak 
oluşturulan bu sözcükler kişilik farklılıklarını belirlemek için yeterli bulunmamıştır (Shaye, 2009:12). 1960’lı 
yıllarda beş boyutlu kişilik modeli ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ardından 1980 ve 1990’lı yıllarda bu konu 
ile ilgili çalışmalar daha çok yapılmıştır (Bolat, 2008:91). 1985’te Costa ve McCrae insan toplulukları üzerine 
yaptıkları çalışmalar ile faktör adını verdikleri bir ölçüm aracı belirlenmiştir. Ardından Goldberg, Norman, 
Tupes ve Christal tarafından yapılan çalışmalar bu beş faktör ölçüm aracını destekler niteliktedir (Goldberg, 
1993:31). Bu ölçüm aracıyla yapılan çalışmalar son 20 yılda oldukça artmıştır. Farlı kültürler üzerinde 
yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçların tutarlılığı bu ölçüm aracının güvenirliğini artırmıştır (Solmuş, 
2006). Paunonen ve çalışma grubu (1992)’de Kanada, Finlandiya, Polonya ve Almanya’da çalışmalar yapmış 
ve bu ölçüm modelini destekleyen veriler elde etmişlerdir (Somer vd, 2004:7).  

 Cattel (1940) tarafından 171 kişilik sıfatının 35 kişilik sıfatına  düşürdüğü beş faktör kişilik özellikleri  
(OCEAN) boyutları aşıdaki gibidir (Costa vd., 1991).  
 (Extraversion) Dışadönüklük-İçedönüklük  
 (Neuroticism), Duygusal Denge /Nevrotiklik (duygusal dengesizlik) 
 Agreeableness),Uyumluluk 
 (Conscientiousness)Sorumluluk/Disiplinlik- Amaçsızlık), 
  (Openness) Deneyime/Gelişime Açıklık-Deneyime Kapalılık’tır.  

 
1.1 Dışadönüklük  

Dışadönüklük sosyal, girişken konuşkan, faal gibi sözcüklerle açıklanmaya çalışılır. Dışadönük kişiler, 
kalabalık ve büyük gruplar içerisinde olmaktan hoşlanırlar. İçe dönük kişiler ise kapalıdırlar ve yalnız 
çalışmaktan hoşlanırlar (Charles, 2001:517). Dışadönük kişiler çevreleriyle kolaylıkla ilişki kurabilen neşeli 
ve sempatik kişilerdir. Barry ve Stewart (1997) dışadönüklerin sosyalleşmek için çaba gösterdiklerini ve iş ile 
ilgili beklentilerin üstüne çıkma eğiliminde olduklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaktan hoşlanan bu tipler, 
çevresindeki kişilerin motivasyonunu arttırmak için çabalar ve işi eğlenceli hale getirmek isterler (Mushonga 
ve Torrance, 2008:187).  

Bu tipler pozitif duyguları ön planda olan, girişken ve sosyal davranışlara isteklidirler. Aksi tipteki kişiler 
düşük dışadönük veya içedönükler sesiz ve kapalı tiplerdir. Bu boyutun puanı yüksek olanları, eğlenmekten 
hoşlanan, konuşkan, eğlenceli, komik, sevecen ve sosyal kişilerdir. İçedönük kişiler ise çekingen, sınırlı, 
ketum, kendi halinde ve yalnızlığı seven tiplerdir. Yapılan çalışmalar dışadönüklerin daha çok 
arkadaşlarının olduğunu ortaya koymuştur ( Burger, 2006). McCrae ve Costa (1992)’nın geliştirdiği kişilik 
envanterinde dışadönüklük; sıcakkanlı, toplumu seven, heyecan arayan ve pozitif duygular alt ölçekleriyle 
temsil edilmektedir. Bazı araştırmacılar ise bu boyutu yumuşak başlılık/uzlaşılabilirlik faktörünün merkezinde 
gördüklerini ifade ederler. Türk dili üzerinde Somer’in yaptığı çalışmalarda bu faktör dışadönüklük olarak 
ifade edilmiştir (Somer, 1998).   

1.2. Duygusal Dengesizlik/Nevrotiklik 

Duygusal bir denge oluşturamayan bu kişilik boyutu, genel manada kaygılı, gergin, güven duymada 
zorlanan ve korumacı bireylerin kişilik özellikleridir (McDonald, 1995:527). Bu boyut duygusal denge, 
duygusallık ya da nevrotiklik olarak nitelendirilmektedir.  

Barrick ve Mount (1991), bu kişilik boyutunun ortak özelliklerini kaygılı, gergin, depresif, asabi, üzgün, 
güvensizlik duyma faktörleriyle birlikte ifade etmektedirler (Barrick ve Mount 1991:4). Kaygı, asabilik, 
kırılgan cesaret, düşünmeden hareket, alınganlık, nevrotikliğin (duygusal dengesizliğin) alt boyutudur. 
Duygusal dengesizliğin temelinde negatif duygular, gerçeği yansıtmayan düşünceler ve savunma 
mekanizmalarında yetersizlik vardır. Bu tip kişiler bazı kişilere önemsiz gibi gelen olaylara aşırı tepki 
verebilirler. Nevrotiklik düzeyi düşük olanlar genellikle, rahat, sakin, sabırlı, stresle baş edebilen, kolayca 
üzülmeyen, istikrarlı, soğukkanlı, güvenilir, özgüveni yüksektirler. Nevrotiklik düzeyi yüksek olanlar ise, 
sinirli, asabi, kaygılı, içine kapanık, endişeli, özgüveni düşük, öfkeli, depresif, karamsar, telaşlı, konsantre 
olamayan ve olumsuz duygularla yüklüdürler (Toy, 2007; Mete, 2006; Çınar, 2011). 
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1.3.  Uyumluluk  

Bu kişilik boyutunun özellikleri arasında güven veren, anlayışlı, saygılı, merhametli, anlaşılması kolay, kalbi 
açık gibi özellikler yer alır (Costa vd.,1991). Bu kişilik boyutunun genel özellikleri, düşünceli, arkadaş canlısı, 
uzlaşma taraftarı bireyleri işaret eder. Yine bu boyutun özellikleri arasında sempatik, sıcakkanlı, kibar, 
saygılı, önce başka insanları gözeten, alttan alma vardır (Digman, 1990:422-424). Yapılan araştırmalar kişisel 
ihtiyaçlar, dürtüleri ve duyguları ifade edici davranışları kontrol da tutma isteğinin, uyumluluk/yumuşak 
başlılık boyutuyla ilgili olduğunu açığa çıkarmıştır (York ve John, 1992). Bu ilişki çocukluk döneminde 
belirgin bir şekilde görülmektedir. Çocukluk döneminde iyi bir aile-çocuk ilişkisi beraberinde sıcak, şefkatli 
ve güvenli bir çocukluğu geliştirebilir. Fakat bu boyutun kavramsal bağlantısının daha ileriki yaşlarda 
olduğu ifade edilmektedir (Costa ve McCrae, 1985). 

1.4. Sorumluluk /Özdisiplin 

Sorumluluk faktörünü tanımlayan sözcükler tertipli, tedbirli, titiz, kontrollü davranma ve olumlu olma gibi 
yönleri vardır. Bu faktörün negatif yönünde ise, düşüncesiz, dikkatsiz, özentisiz gibi sıfatları barındırır 
(Johnson ve Ostendorf, 1993). Başarıyı sağlamak için mücadele, özdisiplini, yetenek ve kararlılığı kapsayan 
sorumluluk bilinci yüksek bireyler amaçlarına yönelik çalışırlar. Bunlara paralel olarak bu boyutun 
performansla yakından ilgili olma ihtimali yüksektir (Chamorro ve Premuzic, 2005:22). 

1.5.Açıklık ( Deneyime Açıklık, Gelişime Açıklık) 

Bu boyutun özelliklerini taşıyan bireyler özgün, açık, konuşkan, dışadönük, hayal gücü yüksek, 
yaratıcıdırlar (Jonh vd, 1994; Martinez ve John, 1998). Kurallar konusunda esnek olan açıklık özelliği taşıyan 
kişi, geleneksellikten uzaktır. Bu özellikteki bireyler, yeni deneyimlere açık, mizahi bakış açısına sahip, genel 
olarak bağımsız ve özgündür. Bu kişilik özelliğinin tersi, özgünlükten uzak, geleneklere bağlı, ilkelere sadık 
özelliklerdir (Dede, 2009:61). Bu boyutun özelliklerini taşıyan kişi kültürlü, meraklı, orijinal fikirleri olan, 
zeki, sanata yatkın, hayal gücü kuvvetlidir (Zel, 2007:501). Bu boyuttan yüksek puan alan bireyler, analitik 
bir düşünce yapısına sahip, çevreye duyarlı, okumaktan hoşlanan, yeniliğe açık, yaratıcıdırlar. Puanı düşük 
olanlar ise, geleneklere bağlı, yeniliklere karşı fazla istekli olmayan ilgi alanı kısıtlı olan bireylerdir (Somer 
vd.,  2004:61). 

2. İŞ DOYUMU KAVRAMI 

Belli bir ücret karşılığında ve bir zaman aralığında çalışanların bir organizasyon bünyesinde mal ve hizmet 
üretmesine “iş” denir. Tatmin ise duygusal bir kavram olarak ifade edilir ve çalışana yön veren, çalışanı 
devam ve haz konusunda etkileyen bir tepkidir. Çalışanların mal ve hizmet üretimi esnasında örgüt 
içerisinde yaşadıkları deneyimleri, hüzünleri, sevinçleri, kazandıkları, mutlulukları bireyin işe karşı birtakım 
tutumlar oluşturmasına neden olur. İş doyumu da tüm bu tutumların sonucunda ortaya çıkan ve bireyin 
fiziksel ve ruhsal açıdan iyi oluşunu ifade eden davranışlardır (Oshagbemi, 2000:88). İşgörenin statü, ücret, 
beğenilme gibi hedeflerine ulaşabilmek için zekâ, eğitim, deneyim, çaba gibi örgüte sağladığı bireysel 
katkılarının dengesine iş doyumu denir. Çalışanın işten kazandıkları ile verdiklerinin arasındaki fark, iş 
doyumunun en önemli bir belirleyicisidir (Luthans, 1989:176). 

İş doyumu çalışanın iş ortamı çevresinden edindiklerini, iş çevresine hatta iş dışındaki yaşamına da 
yansıttığı bir duygudur (Cribbin, 1972:155). İş doyumu kişinin işini yaparken aldığı bireysel zevki çevresine 
yansıttığı tutum ve davranışlardır (Pool ve Pool, 2007:357). 

İş doyumunu, işle ilgili beklenti ve işe devam edilirken elde edilenlerin oluşturduğu bir fonksiyondur 
şeklinde ifade edebiliriz. Çalışanın işinden elde ettiği ile sunduğu arasındaki uyum yüksekse iş doyum 
düzeyi de yüksek olur. 

3.  BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK BOYUTLARI İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Bireylerin diğer bireylere tepki vermek veya iletişime geçmek için kullandığı yöntemlerin hepsi kişilik 
olarak kabul edilmektedir. Kişilik araştırmalarının en heyecan verici kısmı, beş büyük kişilik tipi olarak 
nitelendirilen kişilik özelliklerinden hangisi bizi anlatıyor kısmıdır (Costa ve Mccrea, 1992; Digman, 1990; 
Goldberg, 1990). Çevreleriyle kolaylıkla iletişim kurabilen, neşeli ve sempatik kişiler olarak kabul edilen 
dışadönükler; sosyalleşme çabası gösteren ve iş yapma hevesi yüksek olan kişilerdir (Mushonga ve 
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Torrance, 2008: 187).  Sosyal, girişken, konuşkan (Charles, 2001: 517) kişilik özellikleri taşıyan dışadönüklük 
faktörü ile kişinin işinden aldığı bireysel zevkin ölçüsünü ve işine takındığı tutum ve davranışları ifade eden 
(Pool ve Pool, 2007:357) iş doyumu kavramı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu bulgulayan çalışmalar 
mevcuttur. Dışadönüklük boyutunun iş doyumunu olumlu yönde etkilediği ve işte kalma eğilimini artırdığı 
görülmüştür (Zodeck ve Mosier, 1990; Day ve Bedeian, 1995; Demirci, 2003; Nikolau ve Robertson, 2001). 

Büyük beşli olarak nitelendirilen kişilik özellikleri ile iş doyumu arasında doğal bir ilişkinin olduğunu ifade 
eden yazarlar, büyük beş kişilik modeli ile örgütlerdeki iş performansı, iş doyumu ve liderlik gibi pek çok 
farklı konuyla ilgili araştırmalar yapmışlardır (Judge vd., 2002). Beş büyük kişilik faktörlerinden biri olan 
nevrotiklik kişilik boyutunun ortak özellikleri kaygılı, gergin, depresif, asabi, üzgün, güvensizlik duyma gibi 
özelliklerdir (Barrick ve Mount 1991:4). Yapılan çalışmalarda Nevrotiklik boyutu ile iş doyumu arasında ters 
bir korelasyon vardır (Judge vd., 2002; Troysen vd., 2003; Demirci, 2003; Demirkan, 2006;  Watson ve Clark, 
1992).  

Düzenli, tedbirli, titiz sözcükleri ile ifade edilen sorumluluk boyutunu Katz ( 2010) çalışmasında iş doyumu 
seviyeleri ile ilişkisini anlamlı ve pozitif yönlü bulmuştur. Tanoff ve Oregon (1999) yaptıkları çalışmaya göre 
iş doyumu ile sorumluluk, uyumluluk ve dışadönüklük boyutları arasında pozitif bir ilişkisinin olduğu 
görülmüştür. Negatif duygular ile iş doyumu arasında negatif bir ilişki, pozitif duygular ile iş doyumu 
arasında ise pozitif bir ilişki vardır (Judge vd., 2008). Sorumluluk boyutunun iş doyumu ile ilişkilidir ve bu 
ilişki olumlu yöndedir (Organ ve Lingl, 1995; Judge vd., 2002). 

Meraklı, orijinal fikirleri olan, zeki, sanata yatkın, hayal gücü kuvvetli (Zel, 2007:501) kişilik özellikleri 
taşıyan açıklık/ gelişime açıklık boyutunu iş doyumu ile ilişkilendiren çalışmalar mevcuttur. Judge ve Cable 
(1997) çalışmalarında;  gelişime açıklık boyutundan yüksek puan alan bireylerin daha yenilikçi örgütlere 
meyilli oldukları, yumuşak başlılık boyutundan yüksek puan alan bireylerin ise destekleyici ve takım ruhu 
olan kültürleri tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. Gelişime açıklık boyutu iş doyumunu olumlu yönde 
etkilediği görülmüştür (Demirci, 2003; Demirkıran, 2006). Ayrıca, negatif duygular ile iş doyumu arasında 
negatif bir ilişki, pozitif duygular ile iş doyumu arasında ise pozitif bir ilişki görülmüştür (Judge vd., 2008).  

Digman uyumluluk boyutunun özelliklerini sempatik, sıcakkanlı, kibar, saygılı ve anlayışlı olarak 
sıralamıştır ( Digman, 1990:24). Uyumluk ve iş doyumu arasındaki ilişkilerle ilgili bazı çalışmalara göre; 
uyumluluk boyutları iç tatmin düzeyini artırır (Çetin, 2014). İş doyumu ile uyumluluk boyutu arasında 
pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür (Tanoff ve Oregon, 1999).  

İş doyumu araştırmalarının genel hedefi iş doyumu ve iş doyumsuzluğunun nedenlerine odaklanır. Bu 
nedenlerden biri de kişilik kavramıdır. Kişiliğin iş doyumu üzerindeki etkisini kanıtlayan birçok araştırma 
vardır. Sevimli ve İşcan (2005)’e göre, kişilik ile iş doyumu arasında ilişki vardır. Gergin, sinirli ve çevresine 
uyum sağlamakta zorlanan ve hayata olumsuz bakan bireyler, daha kolay iş doyumsuzluğu yaşarlar. Kişilik 
özellikleri ve iş doyumu ile ilgili çalışmalarda kişilik özelliklerinin iş doyumunu etkilediği görülmüştür 
(Şeçmen, 2001; Uyan, 2002). 

 4.  YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Konaklama işletmelerinde sunulan hizmetin özelliğinden dolayı, bu işletmelerin en değerli sermayesi 
insandır. İnsanı etkin ve verimli kullanarak sunulan hizmetin kalitesini arttırma oldukça önemlidir. Hizmeti 
sunan insanın takındığı tavır ve davranışlar müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini etkiler. Müşteri 
beklentilerine cevap verebilmek, onları iyi ağırlamak ve mutlu göndermek için çalışan seçimine önem 
verilmelidir. Çalışanların kişilik özellikleri davranışlarına yansır.  

Bu araştırma konaklama işletmesi çalışanlarının kişilik özelliklerini ve önemini tespit etmeye yöneliktir. İş 
doyumu ise bireyin beklentileri ile iş ortamından edindiklerinin bir göstergesidir. Kişilik özelliğine uygun 
işte çalışan ve beklentilerine ulaşabilen çalışanda iş doyumu düzeyi yüksek olur. Bunun tam tersi durumun 
yaşanması ise yapılan işi etkileyecek ve bireyin motivasyonunu düşürerek iş yapma isteğini azaltacaktır. Bu 
çalışmada TRA2 illerinde bulunan konaklama işletmelerinde çalışanların iş doyum düzeylerini belirlemek 
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de amaçlanmaktadır. İlaveten Kişilik yapıları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiler belirlenmeye 
çalışılacaktır.  
4.2. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma örneklemini TRA2 Bölgesi illeri konaklama işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır. TRA2 bölgesi 
illeri Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan’ı kapsamaktadır. Araştırmada, tüm konaklama işletme çalışanlarına 
ulaşılamadığı için; yargısal (amaca göre) örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Örneğin araştırmacı tarafından 
seçildiği ve örneklem araştırmacının araştırma konusuna uygun olduğu kabul edilir (Gürbüz ve Şahin,  
2014: 130). Yapılan anketlerden 268’i analize uygun bulunmuştur.  

4.3. Araştırmanın Hipotezleri 

“Beş faktör kişilik özellikleri ve TRA2 illeri konaklama işletmeleri çalışanlarının kişilik özelliklerinin iş 
doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi” konulu bu çalışmada, çalışanların beş faktör kişilik özellikleri boyutları 
ile iş doyum düzeylerini tespit etmeğe yönelik araştırmanın ilişkisel modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
                                   Şekil.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeline kavramlar arasındaki ilişkiler bölümünde ele alınan çalışmalar doğrultusunda 
hipotezler oluşturulmuştur.  

Araştırmanın modeli doğrultusunda oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1: Dışadönüklük faktörü iş doyumunu anlamlı yönde etkiler 

H2: Nevrotiklik faktörü iş doyumunu anlamlı yönde etkiler. 

H3: Sorumluluk faktörü iş doyumunu anlamlı yönde etkiler.  

H4: Gelişime açıklık faktörü iş doyumunu anlamlı yönde etkiler. 

H5: Uyumluluk faktörü iş doyumunu anlamlı yönde etkiler. 

4.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada kullanılan ölçekler, Demografik özellikler, Beş boyutlu kişilik ve İş doyumu ölçeğidir. 
Konaklama işletmesi çalışanlarının kişilik özelliklerini tespit etmek için Benet-Martinez ve John tarafından 
1998’de geliştirilen Beş faktör kişilik ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçek sorularından 9 soru gelişime 
açıklık özelliğinde, 7 soru sorumluluk özelliğinde, 6 soru dışadönüklük özelliğinde, 7 soru uyumluluk kişilik 
özelliğinde ve 7 soru ise nevrotiklik kişilik özelliğinde olmak üzere toplam 36 maddeden oluşan soru formu 
kullanılmıştır. 

Araştırmada yapılan analizler ile bilgilerin toplanması için kullanılan ölçeklerin geçerlikleri ve 
güvenilirlikleri incelenmiştir. Bunun için her iki ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 
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TRA2 illeri konaklama işletmelerinde çalışanların kişilik özelliklerinin iş doyumu düzeyleri üzerindeki 
etkisini belirlemek için yol analizinden yararlanılmıştır. Model uyumları uygun olan ölçekler için güvenirlik 
analizleri (Cronbach Alpha ve madde toplam korelasyonu) yapılmıştır. Güvenirliği değerini tespit etmek 
için en çok kullanılan analiz türü Cronbach’s Alpha katsayısıdır (Özdamar, 2004:622, Kalaycı, 2010:405). 
Güvenirlik çalışması aşamasında ilk yapılan işlem ölçek ve alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayılarına 
bakılmıştır. Alpha katsayısının 0,70’in üzerinde olması durumu iç tutarlılığın yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Güvenilirlik analizi yapılırken madde toplam korelasyon analizi de yapılır. Bu analiz ölçeği oluşturan soru 
maddelerinden alınan puanlar ile ölçeğin toplam puanları arasındaki ilişkiyi gösterir. Madde toplam 
korelasyonu puanlarının pozitif ve yüksek olması maddelerin benzer davranışlar gösterdiğini ve ölçeğin iç 
tutarlılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Eğer madde toplam korelasyonu 0,30 ve üzerinde ise maddeler 
bireyleri iyi ayırt etmektedir. Daha düşük oranlar zorunlu hallerde kullanılır (Büyüköztürk, 2011). 

Beş Faktör kişilik ölçeğine Amos 22 programı ile ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Uygulama 
sonucunda elde edilen faktör yükleri Şekil 2’de Kişilik Ölçeği Diyaframında,  güvenirlik değerleri ise Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Beş Faktör Kişilik Özellikler Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Alt Boyutlarının Alpha Katsayıları 

 

Cronbach Alpha Katsayısı 

Gelişime Açıklık 0,77 

0,84 

Öz Disiplin 0,74 

Dışa Dönüklük 0,73 

Uyumluluk 0,72 

Nevrotiklik* 0,77 

*: Ölçek güvenirliği için ters kodlanmıştır  

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre Beş Faktör Kişilik ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,84; alt boyutların 
Alpha katsayıları sırasıyla 0,77 – 0,74 – 0,73 – 0,72 – 0,77 olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 2. Kişilik Özellikleri Ölçeği DFA Diyaframı 

İş Doyumu Ölçeği Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri Şekil 3 İş Doyumu Ölçeği 
Diyaframında, güvenirlik analizi ise Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. İş Doyumu Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler Alt Boyutların Alpha Katsayıları Cronbach Alpha Katsayısı 

İçsel Doyum 0,87 
0,89 

Dışsal Doyum 0,79 

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre Minnesota iş doyumu ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,89; alt 
boyutların Alpha katsayıları sırasıyla 0,87 ve 0,79 olarak tespit edilmiştir.  

İş doyumu ölçeği Doğrulayıcı Faktör Ölçeği Diyaframı Şekil 3’de görülmektedir. 
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Şekil 3. İş Doyumu Ölçeği DFA Diyaframı 

4.5 Bulgular 

Verilerin analizi sonucunda elde edilen sonuçlar bu bölümde istatistiki tablolar şeklinde sunulmuştur. 

4.5.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Anket formunu dolduran konaklama işletmesi çalışanlarının istatistik analizleri sonucunda elde edilen 
bilgilere göre; 268 katılımcının çoğunluğu % 75,7 erkektir. Yaş aralığı olarak % 94’ü 18-40 yaş grubunda, 
%6’sı 40 yaş üzerindedir. Katılımcıların %29,5’i resepsiyon, %36,9’u kat hizmetleri, %20,9’u servis, %12,7’si 
mutfak departmanında görev yapmaktadır. Çalışanların  %69’u evli değildir. Lise eğitimi almış çalışan 
grubu fazladır. TRA2 bölgesi çalışanlarının elde ettikleri aylık gelir düşük oranlardadır, sadece %3.7’si 
2000Tl ve üzeri ücret alabilmektedirler. Yine çalışanlarının %75’i turizm ile ilgili bir eğitim derecesine sahip 
değildirler. 

4.5.2 Betimsel Analiz Sonuçları 

 Ölçeklerin betimsel analizi sonucunda elde edilen istatistikler aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3. Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri 

Ölçek ve Alt Boyut 

Madde 

Sayısı Min. Maks. X SS Skewness 

BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ (FFPI) 

24 1 5 3,30 0,64 -0,25 

Gelişime açıklık 7 1 5 3,38 0,87 -0,52 

Öz disiplin/sorumluluk 3 1 5 2,79 1,19 0,03 

Dışa dönüklük 4 1 5 3,33 1,01 -0,53 

Uyumluluk 4 1 5 3,69 0,96 -0,58 

Nevrotiklik/duygusal dengesizlik 6 1 5 3,30 0,95 -0,61 

İŞ DOYUMU (MJS) 14 1 5 3,60 0,78 -0,43 

İçsel doyum 9 1 5 3,60 0,84 -0,56 

Dışsal doyum 5 1 5 3,59 0,91 -0,44 

Betimsel analiz sonuçlarına göre; gelişime açıklık, öz disiplin, dışa dönüklük ve nevrotiklik kişilik özelliği 
boyutlarının puanları orta düzeyde; uyumluluk kişilik boyutunun puanı ise orta-yüksek düzeydedir.  

Çalışanların iş doyumu düzeyi puanlarının orta-yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Kişilik özellikleri ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkileri tespit etmek için yol analizinden 
faydalanılmıştır. 

Tablo 4. Yol Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken  

Bağımlı 
Değişken 

B 
(SE) β t R2 

Açıklık  İş Doyumu 
0,33 
(0,10) 

0,35 3,24** 

0,12 

Sorumluluk  İş Doyumu 
-0,00 
(0,07) 

0,00 -0,02 

Dışa Dönüklük  İş Doyumu 
0,13 
(0,11) 

0,13 1,21 

Uyumluluk  İş Doyumu 
0,07 
(0,09) 

0,07 0,77 

Nevrotiklik  İş Doyumu 
-0,27 
(0,09) 

-0,33 -2,84** 

X²/sd RMSEA SRMR GFI NNFI CFI  
1,39 0,04 0,06 0,90 0,914 0,93  

   *: p<0,05 **p<0,01 

Kişilik özellikleri alt boyutlarından gelişime açıklık özelliği taşıyan çalışanların iş doyumu düzeyleri 
üzerindeki etkisi (β=0,35; t=3,24; p<0,01) pozitif yönlüdür. Nevrotiklik özelliği boyutunun ise iş doyumu 
üzerindeki etkisi (β=-0,33; t=-2,84; p<0,01)  negatif yönlü ve anlamlıdır. Gelişime açıklık özelliği puanlarının 
yükselmesi iş doyumu puanları da yükseltmektedir. Nevrotiklik kişilik özelliği puanlarının artması iş 
doyumu puanlarının azalmasına neden olur. Öz disiplin (β=0,00; t=-0,02; p>0,05), dışa dönüklük (β=0,13; 
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t=1,21; p>0,05) ve uyumluluk (β=0,07; t=0,77; p>0,05)  kişilik özelliklerinin iş doyumu üzerinde anlamlı etkisi 
bulunmamaktadır (Tablo 5). 

Sonuç  

Kişilik Özellikleri Ölçeğinin betimsel analizi sonuçlarına göre; nevrotiklik, özdisiplin, gelişime açıklık, 
dışadönüklük kişilik özelliği puanlarının orta düzeyde; uyumluluk kişilik özelliği boyutunun puanının ise 
ortanın üstünde olduğu görülmüştür. Ölçek ve alt boyutlarının puanlarının normal dağılım gösterdiği tespit 
edilmiştir. Betimsel analiz sonuçlarından elde edilen puanlara göre; beş faktör kişilik özelliği boyutlarının 
puanları uç noktalarda değil, beş kişilik özelliği boyutlarından dördünün puanının orta düzeyde olduğu 
görülmüştür. Uyumluluk kişilik özelliğini boyutunun ise ortalamanın üstünde olduğu ve baskın olduğu 
bulgulanmıştır. Uyumluluk alt boyutu kişilik özelliği taşıyan çalışanların genel özellikleri kolay bağışlayan,  
başkalarını fazla irdelemeyen, genelde etrafındaki insanlara karşı saygılı olan ve başkaları ile iş birliği 
yapmayı seven kişilerdir. Bu araştırmaya katılan TRA2 illeri çalışanlarının kişilik özellikleri boyutlarından 
baskın olan uyumluluk kişilik özelliğidir.  

İş Doyumu Ölçeği betimsel analiz sonuçlarından elde edilen puanların orta-yüksek düzeyde olduğu 
görülmüştür. Bu sonuç bize konaklama işletmesi çalışanlarının genel iş doyumları ve  alt boyutlarından içsel 
ve dışsal doyum puanlarının yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca iş doyum ölçek ve alt boyut puanlarının 
normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. İş doyumu puanlarının yüksek olması konaklama işletmesi 
çalışanlarının işten beklentileri ile işletmenin çalışanlara sunduklarının birbirini karşıladığı anlamına gelir. 
Yani çalışan işinden, aldığı maaştan, çalışma koşullarından, iş çevresinden memnundur şeklinde 
yorumlayabiliriz.  

Kişilik özellerinin iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan yol analizi sonuçlarına göre;  
gelişime açıklık kişilik özelliği boyutunun iş doyumu üzerindeki etkisi anlamlıdır.  Literatür incelendiğinde, 
gelişime açıklık kişilik özelliği boyutunun iş doyumunu olumlu yönde etkilediği ile ilgili çalışmalar 
mevcuttur. Demirci (2003) ve Demirkıran (2006)’nın çalışmalarında elde ettiği sonuçlar bu araştırmadan elde 
edilen bu sonucunu destekler niteliktedir. Gelişime açıklık kişilik özelliği boyutunun taşıdığı özellikler 
şeffaf, konuşkan, dışadönük, hayal gücü yüksek ve yaratıcılıktır.  Gelişime açıklık kişilik özelliğine sahip 
TRA2 illeri konaklama işletmesi çalışanlarının işlerini yapmaktan zevk aldıklarını söyleyebiliriz. Kişilik 
özellikleri boyutlarından özdisiplin, dışadönüklük, uyumluluk ile iş doyumu arasında herhangi anlamlı bir 
ilişki tespit edilmemiştir. 

Araştırma kapsamında nevrotik (duygusal dengesizlik) ile iş doyumu arasında anlamlı ve negatif bir ilişki 
saptanmıştır. Bu nedenle bununla ilgili olan hipotez desteklenmiştir. Duygusal dengesizlik/Nevrotiklik 
kişilik özelliği boyutunun genel manada endişeli, gergin, kaygılı, güven duymada zorlanan, korumacı kişilik 
özellikleri mevcuttur. Yani nevrotiklik kişilik özelliğine sahip TRA2 (Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan) konaklama 
işletmesi çalışanlarının yaptıkları işi severek ve isteyerek yapmadıklarını bu durumun da iş doyumlarını 
azalttığını söyleyebiliriz. Nevrotikliğin iş doyumunu negatif yönlü etkilediği ile ilgili yapılmış çalışmalar 
vardır. Bunlar, beş faktör kişilik özelliklerinden Nevrotiklik iş doyumunu olumsuz olarak etkiler ve ters bir 
ilişki vardır (Watson ve Clark, 1992; Judge vd., 2001; Demirci, 2003; Demirkıran,2006; Troysen vd., 2003). 
Tanoff ve Oregon (1999) yaptıkları çalışmaya göre, duygusal dengesizlik kişilik boyutu ile iş tatmini 
arasında negatif bir ilişki vardır. Hizmet ağırlıklı konaklama işletmesi çalışanlarının olumlu duygu ve 
düşünceye sahip bireyler olması hizmetin kalitesini ve çalışanın performansını artırıcı olduğunu destekleyen 
çalışmalar mevcuttur. 

Anket formunu dolduran konaklama işletmesi çalışanlarının istatistik analiz  sonucunda elde edilen bilgilere 
göre; 268 katılımcının çoğunluğu % 75,7 erkektir. Yaş aralığı olarak % 94’ü 18-40 yaş grubunda, %6’sı 40 yaş 
üzerindedir. Katılımcıların %29,5’i resepsiyon, %36,9’u kat hizmetleri, %20,9’u servis, %12,7’si mutfak 
departmanında görev yapmaktadır. Çalışanların  %69’u evli değildir. Lise eğitimi almış çalışan grubu 
fazladır. TRA2 bölgesi çalışanlarının elde ettikleri aylık gelir düşük oranlardadır, sadece %3.7’si 2000Tl ve 
üzeri ücret alabilmektedirler. Yine çalışanların %75’i turizm ile ilgili bir eğitim derecesine sahip değildirler. 

Sonuç olarak konaklama işletmesi çalışanları yaptıkları işin kalitesini etkileyecek kadar önemli 
yardımcılardır. İşletmeler devamlılıklarını sağlamak ve büyüyebilmek için iyi çalışana ihtiyaç duyar. 
Konaklama işletmeleri için doğru ve iyi çalışanı belirlemek oldukça önemlidir. Doğru kişiyi uygun işte 
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çalıştırmak için çalışanın yaptığı işin kişilik özelliğine uygun olması gerekir. Hizmet sunan bu işletmeler için 
güler yüzlü, sosyal, girişken, yardımsever, kolay pes etmeyen, işini severek yapan çalışanların varlığı bu 
işletme müşterilerinin memnuniyet düzeyini artıracak ve işletme imajına olumlu katkılar sağlayacaktır.  
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1. INTRODUCTION

This paper has investigated the effect of teamwork on employee performance in some selected private banks 
in Mogadishu-Somalia. A team is a word and concept well known to everyone. Teams have existed for many 
years, they are the subject of countless books, and have been celebrated across different countries and 
civilizations (Katzenbach & Smith, 1993). The concept of teamwork is as old as human beings, and many 
firms practice it in their different divisions “e.g. manufacturing and marketing processes”. Furthermore, 
there are different types of teams such as management teams, production teams, marketing teams; sales 
teams, virtual teams or even sometimes we can describe the entire organization as a team. Collaboration is 
commonly acknowledged as a helpful force for teamwork in any firm since it helps workmates to work 
together towards achieving the organizational performance-related goals. Teams assist its members to 
inspire each other and to surge advantages from cooperative of working together as a team. Besides, 
working together with other individuals also allows coworkers to better recognize the significance of 
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Purpose – This study was intended to examine the effect of teamwork on employee performance 
in some selected private banks in Mogadishu-Somalia. Therefore, the research has the following 
specific objectives: To assess the effect of team members’ trust, cohesiveness, spirit or “esprit de 
corps”, and knowledge sharing on employee performance in the study’s selected private banks in 
Mogadishu-Somalia, namely; Dahabshiil, Premier, and Amal banks. 

Design/methodology/approach - This study adopted a descriptive research design to describe the 
characteristics and behaviors of the selected target population. The target population of this study 
was 500 respondents with a sample size of 222 employees who work at the study’s selected 
private banks. The research data was collected using a structured survey as the research 
instrument of this study. To assess the internal consistency of the research data reliability and 
validity tests were conducted via SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Furthermore, the 
data of this study was analyzed utilizing model summary, analysis of variance (ANOVA), 
coefficient of determination (R2) and regression coefficients to determine the effect of teamwork on 
employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. 

Findings - The current study used teamwork measures such as trust, cohesiveness, spirit, and 
knowledge sharing among team members while determining the effect of these independent 
variables on employee performance. Hence, this study found that all teamwork measures of the 
study which are; trust, cohesiveness, spirit or “esprit de corps”, and knowledge sharing among 
members of the team have a positive and significant impact on employee performance of the 
study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. 

Discussion - From the study data analysis, interpretations, and findings, the researchers drew 
study conclusions proposing that the private banks in Mogadishu-Somali should create an 
environment that assists teamwork to enhance trust, cohesiveness, spirit, and knowledge sharing 
among their teams since this, in turn, will increase the performance of their employees as the 
findings of this study indicate.  
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teamwork on their performance. Thus, firms should encourage an outlook and attitude of teamwork to gain 
its benefits (Agarwal & Adjirackor, 2016). 

1.1. Problem Statement of the Study 

There is inadequate research support to proof the effect of teamwork on employee performance within firms, 
and the subject did not attract sufficient research interest. This might be seen from a rarely obtainable 
empirical study on this topic. Furthermore, the common independent variables or teamwork measures that 
the previous research scholars used to foresee the effect of teamwork on employee performance, ranges from 
interpersonal skills to communication without focusing the capabilities or abilities of the team members, 
team members’ spirit/esprit de corps, recognition and reward as teamwork measures that can better forecast 
the effect of teamwork on employee performance (Arinze et al., 2018). 

Furthermore, Khan & Mashikhi, (2017) conducted a study to investigate the impact of teamwork on 
employees’ performance of Oman banking sector and they argued that, as result of the rise in local and 
global banks in the region, it has become hard for the banks to attract and retain their customers. For this 
reason, currently, the banking sector is striving to increase their human capital or employee performance to 
achieve maximum efficiency and retain their customers whether internal “employees” or external 
“buyers/consumers”. 

In the context of Somalia as far as the researchers of this study are concerned, there is no research about the 
effect of teamwork on employee performance —specifically in the private banking sector in Mogadishu-
Somalia. Therefore, this recognizable gap encouraged the researchers of the current study to carry out this 
investigation to highlight how teamwork measures such as team members’ trust, team members’ spirit, team 
members’ cohesiveness, and team members’ knowledge sharing affect the employee performance in the 
study's selected private banks in Mogadishu-Somalia. 

1.2. Objectives of the Study 

The main objective of the study was to examine the effect of teamwork on employee performance in some 

selected private banks in Mogadishu-Somalia.  

The specific objectives of the research were as follows: 

1. To examine the effect of team members’ trust on employee performance in Mogadishu private banks, 
Somalia. 

2. To investigate the effect of team members’ cohesiveness on employee performance in Mogadishu 
private banks, Somalia. 

3. To analyze the effect of team members’ spirit “esprit de corps” on employee performance in 
Mogadishu private banks, Somalia. 

4. To highlight the effect of team members’ knowledge sharing on employee performance in Mogadishu 
private banks, Somalia. 

 
1.3. Research Hypotheses 
 
To guide the objectives of the research and to strengthen the analysis, the hypotheses of this study were 
formulated as the following: 
 

HO1: Team members’ trust has no significant effect on employee performance in Mogadishu private 
banks, Somalia. 

H11: Team members’ trust has a significant effect on employee performance in Mogadishu private 
banks, Somalia. 
 

HO2: Team members’ cohesiveness has no significant effect on employee performance in Mogadishu 
private banks, Somalia. 

H12: Team members’ cohesiveness has a significant effect on employee performance in Mogadishu 
private banks, Somalia. 
 

HO3: Team members’ spirit “esprit de corps” has no significant effect on employee performance in 
Mogadishu private banks, Somalia. 
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H13: Team members’ spirit “esprit de corps” has a significant effect on employee performance in 
Mogadishu private banks, Somalia. 
 

HO4: Team members’ knowledge sharing has no significant effect on employee performance in 
Mogadishu private banks, Somalia. 

H14: Team members’ knowledge sharing has a significant effect on employee performance in 
Mogadishu private banks, Somalia. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Organizations around the globe are realizing the importance of teamwork and how it leads to high 
performance within their organizations. Firms whether they are public or private, large or small, service or 
manufacturing use different resources such as capital resources, physical resources, and most importantly 
human resources, to achieve their performance goals and objectives. Human resource managers are 
responsible for looking after the employees of the firm by motivating, training and developing, solving their 
problems and helping them build a better relationship not only with the employer but also among 
themselves as a team. Human resources are the best assets that every organization has to use to accomplish 
their business goals. Team members have different skills such as technical, interpersonal, problem-solving, 
and decision-making skills; these skills are complementary to each other. If all members of the team have the 
same ideas, opinions, skills or knowledge they would not be innovation in the organizations anymore. Thus, 
employees need to appreciate their diversity, whether their different skills, culture, views, etc., because if 
they do so, this could help them to work together brilliantly and this in return enhances their performance 
and the firm’s performance as a whole. Therefore, organizations need to create an atmosphere that fosters 
teamwork to enjoy the greater benefits of their teams. According to Agarwal and Adjirackor, (2016) 
companies may be able to increase their employee performance by enhancing the capacity of their teams, 
which in return will increase the performance level of their employees. 

Kemanci (2018) writes that the effect of teamwork in enhancing employee performance in the era of 
increased competition cannot be overstressed. Teamwork improves the efficiency and effectiveness of the 
teams. It provides the team the spirit of possessions and it also allows them to put their greatest effort in 
accomplishing organizational performance-related goals. Additionally, teamwork brings about different 
skills and talents, which in turn inspires and helps individual development within the team. 

Manzoor et al., (2011) conducted a study to assess the impact of teamwork on employee performance of the 
Higher Education Department of Khyber Pakhtoon Khawa, Peshawar Province of Pakistan. In their study, 
the scholars used numerous teamwork measures such as team members’ spirit, team members’ trust, and 
recognition and reward to foresee the effect of these teamwork measures or independent variables have on 
employee performance. Besides, as a study instrument, the researchers of this study employed self-
administered surveys, which was distributed to four government degree colleges of boys and girls located in 
Peshawar and Kohat region. Furthermore, the scholars used a mixed of regression and correlation analyses 
to explain and analyze research data. Correlation analysis was aimed to determine the association between 
the variables of the study, whereas the regression analysis was executed to examine the effect of teamwork 
on employee performance of Higher Education Department of Khyber Pakhtoon Khawa. The researchers 
concluded their study that, there is a strong proof which indicates, teamwork measures which are; team 
members’ spirit, team members’ trust, and recognition and rewards have a positive and significant influence 
on employee performance of Higher Education Department of Khyber Pakhtoon Khawa (KPK), Peshawar 
Province of Pakistan. 

Khan & Mashikhi (2017) carried out a study on the same subject, the main objective of the research was to 
determine the effect of teamwork on employee performance of Oman banking sector. The data of the study 
gathered from one hundred twenty (120) employees who are working at a bank in Oman. Furthermore, the 
researchers of this study used various statistical tests such as correlation and regression analyses. The former 
analysis was meant to examine the relationship between teamwork and employee performance, while the 
latter analysis was intended to prove if the teamwork measure or independent variable, which in this case 
was team members’ knowledge sharing effects on employee performance. Lastly, based on the research data 
analysis, the investigators of the study discovered that the teamwork has a significant positive effect on 
employee performance of the study’s selected bank. 
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The current study used various teamwork measures or independent variables to discover the effect of 
teamwork on employee performance of the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia, these 
measures included; team members’ trust, team members’ cohesiveness, team members’ spirit/esprit de 
corps and team members’ knowledge sharing.  

Furthermore, to determine how these independent variables or teamwork measures affect the dependent 
variable, the researchers of this study designed a conceptual framework or research model based on the 
previous literature on the subject and the researchers’ understanding of the matter. Therefore, in this study 
the impact of teamwork on employee performance can be conceptualized as follows: 

 

 

 

 

 

Figure 1.1. Conceptual Framework of The Study 

3. METHODOLOGY 

3.1. Research Design 

This study adopted a quantitative research method to investigate the effect of teamwork on employee 
performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. This methodology was chosen 
since it can quantitatively identify and summarizes the features of the collected research data. 

3.2. Research Population 

The target population of this study comprised of 500 respondents with a sample size of 222 employees who 
work at the study’s selected private banks, namely; Dahabshiil Bank, Premier Bank, and Amal Bank in 
Mogadishu-Somalia. 

3.2.1. Sample Size and Sample Technique 

The sample size of 222 respondents was drawn from the target population, which are the employees of the 
selected private banks. The respondents of this study include; junior employees, officers, managers, and 
directors of the study’s selected private banks. Additionally, the researchers used Slovin’s formula to 
calculate the study sample size. 

  n = N / 1 + N ( α) 2   

Independent Variable (IV) 

Teamwork 

Dependent Variable (DV) 

Employee Performance  

Team Members' Trust 

Team Members' 

Cohesiveness  

Team Members' Spirit  

Team Members' Knowledge  

Sharing 

Employee Performance  
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  n = 500/ (1+500(0.05)) 2 

   =222 

The table below 3.1 shows the distribution of the sample size to the study’s selected private banks. 

Table 3.1. Distribution of sample size to the selected private banks 
Banks Sample size Percent (%) 
Dahabshiil Bank 92 41.4% 
Premier Bank 70 31.5% 
Amal Bank 60 27% 
Total 222 100% 

Furthermore, the kind of sample that the scholars of study used was, a probability sample specifically 
stratified random sample technique. This method involves the segmentation or breakdown of the study 
population into smaller teams or groups known as strata. The researchers selected this sampling method 
since it allows for getting relevant and useful information to the study. 

 

3.3. Research Instrument 

A structured questionnaire was the major tool used to gather the research needed data for this study since it 
can increase the correctness of the collected research data. Also, this instrument was seen as appropriate for 
the study as the time of collecting the research data was limited. Furthermore, the kind of questionnaire that 
the researchers of this study employed were five points Likert scale. The Likert scale consists of five scales, 
which are: strongly agree, agree, disagree, strongly disagree and neutral. This scale ranges from “strongly 
disagree” on one end to “strongly agree” on the other with “neither agree nor disagree/neutral” in the 
middle. 

3.4. Data Gathering Procedure 

Before embarking on research data collection from respondents, the researchers of this study requested 
permission from relevant authorities of the study’s selected private banks. When the researchers got 
permission from the management of these banks that they collect the needed primary research data for the 
study, they distributed the study surveys with closed letter of introduction to the respondents who work at 
the various departments of the study’s selected private banks. 

3.5. Validity and Reliability of the Study 

3.5.1. Reliability test of the study 

The researchers of this study conducted a pilot study to pre-test the reliability and validity of data gathered 
by using a questionnaire. Then, the researchers of this study employed Cronbach Alpha to examine the 
internal consistency of the data gathered from the participants of this study. This process involved 
distributing 22 questionnaires, which represents 10% of the total respondents to 22 employees who work at 
the study’s selected private banks. Thus, all variables of the research gained high inside reliability as 
displayed in table 3.2 below shows. 

Table 3.2. Reliability Statistics 

Variables N of Items Cronbach's Alpha Remarks 

Team Members’ Trust 6 0.799 Accepted 
Team Members’ Cohesiveness 6 0.791 Accepted 
Team Members’ Spirit 6 0.822 Accepted 
Team Members’ Knowledge Sharing 6 0.828 Accepted 
Employee Performance 5 0.822 Accepted 

3.5.2. Validity test of the study 

To check the validity of the study data, the scholars of the current research employed factor analysis, 
particularly Kaiser-Mayor-Oklin (KMO) & Bartlett’s Test of Sphericity measures of sampling adequacy. 
KMO and Bartlett Test of Sphericity measures are used to determine the appropriateness of factor analysis. 
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Generally, 0 < KMO < 1. If KMO > 0.5, this means that the sample is adequate. According to table 3.3 below, 
teamwork KMO and Bartlett’s Test of Sphericity were significant as their values were equal to (0.000), which 
less than 0.05. Additionally, teamwork KMO measure of sampling adequacy is 0.899 and this indicates that 
teamwork measures or dependent variables of the study, which are; team members’ trust, team members’ 
cohesiveness, team members’ spirit, and team members’ knowledge sharing are homogeneous and suitable 
for factor analysis since their value is greater than 0.5 or even 0.65 as some scholars argue. Besides, Bartlett’s 
test of Sphericity displays the value of test statistic as 0.000, which in this case is also less than 0.05; hence it 
is under the acceptable or significant value. Based on Kaiser-Mayor-Oklin (KMO) & Bartlett’s Test of 
Sphericity analyses, factor analysis is considered as an appropriate technique for further analyses of the 
study data as table 3.3 below demonstrates. 
 

Table 3.3. Teamwork KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.899 
 
 
Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2183.384 
Df 276 
Sig. 0.000 

 
As table 3.4 below displays, employee performance KMO and Bartlett's test were significant as their value 
were (0.000), which is less than 0.05. Additionally, employee performance Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy is 0.804, which greater than 0.5 or 0.65 as several academics claims and this indicates that 
sufficient items for each measure or variable are used in the study are homogeneous and suitable for factor 
analysis. 
 
 

Table 3.4. Employee Performance KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.804 
 
Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 358.184 
Df 10 
Sig. 0.000 

 
Factor loadings analyses were also employed in this study. In this regard, team members’ trust scale items 
were composed of 6 with factor loads ranging from 0.783-0.526. Team members’ cohesiveness scale 
statements were composed of 6 with factor loads ranging from 0.785-0.549. Additionally, team members’ 
spirit/esprit de corps scale questions were comprised of 6 with factor loads ranging from 0.786-0.675. 
Furthermore, team members’ knowledge sharing scale statements consisted of 6 with factor loads ranging 
from 0.768-0.711. Thus, all teamwork measures or independent variables’ factors loads, there is no factor 
load whose value is less than 0.30 and this denotes that the factor loads are close to each other, therefore no 
substance was excluded from the study as table 3.5 below exhibits. 

 
Table 3.5. Teamwork Factor loadings 

Variables Statements Factor Loadings Remarks 
 
 
 
Team Members’ Trust 

TTM1 0.711 Valid 
TTM2 0.783 Valid 
TTM3 0.746 Valid 
TTM4 0.761 Valid 
TTM5 0.726 Valid 
TTM6 0.526 Valid 

 
 
 
Team Members’ Cohesiveness 
 

TMC1 0.731 Valid 
TMC2 0.785 Valid 
TMC3 0.759 Valid 
TMC4 0.684 Valid 
TMC5 0.682 Valid 
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TMC6 0.549 Valid 
 
 
 
Team Members’ Spirit 

TMS1 0.675 Valid 
TMS2 0.712 Valid 
TMS3 0.760 Valid 
TMS4 0.786 Valid 
TMS5 0.755 Valid 
TMS6 0.679 Valid 

 
 
 
Team Members’ Knowledge Sharing 

TMKS1 0.721 Valid 
TMKS2 0.768 Valid 
TMKS3 0.732 Valid 
TMKS4 0.739 Valid 
TMKS5 0.735 Valid 
TMKS6 0.711 Valid 

 
Furthermore, employee performance scale was composed of 5 items with factor loads ranging from 0.810-
0.720. Thus, all employee performance factors loads, there is no factor load whose values is less than 0.30, 
therefore, thus indicating that the factor loads are close to each other, therefore no substance was excluded 
from the study as table 3.6 below displays. 
 

Table 3.6. Employee Performance Factor loadings 

In addition to the above validity and reliability analyses, the study questionnaire was designed in a way that 
incorporates all the set research objectives; it is also prepared such a simple and understandable way to help 
the respondents to provide relevant data for the research to ensure validity and reliability of the study. 

4. RESULTS 

4.1. Questionnaire Response Rate 

This study aimed to determine the effect of teamwork on employee performance. Therefore, quantitative 
data was gathered from the employees in the study’s some selected private banks in Mogadishu-Somalia 
through employing survey instrument. The total questionnaires distributed to the study participants were 
222. Almost all the distributed questionnaires were returned to the researchers, however, 11 questionnaires, 
which represent a response rate of 5% of the total responses were rejected due to defective, incorrect and 
incomplete responses given by the participants, whereas usable and non-defective responses were 211, 
which is equivalent to a response rate of 95% of the total responses as table 4.1 below demonstrates. 
 

Table 4.1. Questionnaire Response Rate 
Survey Method (Questionnaires) Frequency Percent (%) 
Total questionnaires distributed 222 100% 

Returned questionnaires 222 100% 

Unreturned questionnaires 0 0% 

Defective response and rejected 11 5% 

Usable and non-defective responses 211 95% 

4.2. Regression Analysis  

The research employed multiple regression analysis to analyze the impact of teamwork on employee 
performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. To do so, the researchers used 
teamwork measures or independent variables such as members of the teams’ trust, cohesiveness, 

Variables Statements Factor Loadings Remarks 
 
 
Employee Performance 

EP1 0.776 Valid 
EP2 0.796 Valid 
EP3 0.810 Valid 
EP4 0.720 Valid 
EP5 0.727 Valid 
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spirit/esprit de corps, and knowledge sharing to determine their effect on the dependent variable, which is 
the employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. Thus, the multiple 
regression equation was as follows: 
 
  Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε     
   
 

 Where:  
  Y = Employee Performance “Dependent Variable” 
  β0 = Intercept of the regression line   
  β1 - β4 = Partial regression coefficient of the Independent Variables  
  X1 = Team Members’ Trust (TMT) 
  X2 = Team Members’ Cohesiveness (TMC) 
  X3 = Team Members’   Spirit/ Esprit De Corps   (TMS/TMEDC) 
  X4= Team Members’ Knowledge Sharing (TMKS) 
  ε = error term or stochastic term 

 
 OR: 
       EP= β0 + β1TMT+ β2TMC+ β3TMS/TMEDC+ β4TMKS+ ε     

 
 Where:  
  EP = Employee Performance  

   β0 = Intercept of the regression line   
   β1 - β4 = Partial regression coefficient of the Independent Variables   
   TMT = Team Members’ Trust  

TMC = Team Members’ Cohesiveness  
TMS/TMEDC = Team Members’ Spirit/ Esprit de Corps    
 TMKS= Team Members’ Knowledge Sharing 
ε = error term or stochastic term 

4.2.1. Coefficient of Determination (R2)  

The table 4.2 underneath displays coefficient of determination (R2), which measures how far these teamwork 
measures or independent variables: Team members’ trust, team members’ cohesiveness, team members’ 
spirit/esprit de corps, and team members’ knowledge sharing explain the dependent variables, which is 
employee performance in this study. To test study hypotheses, the researchers conducted a standard 
multiple regression analysis where employee performance was the dependent variable and the other four 
teamwork variables were independent variables or teamwork measures of the research. In this analysis, 
there are two important things to consider which are; R and R Square.  
 
R is the Regression Coefficient, which is according to the study’s results is 0.709 or 71%, and it indicates the 
existence of a relationship between the two variables: teamwork and employee performance. On the other 
hand adjusted R2 which is 0.493 or 49.3% demonstrates that teamwork measures or independent variables: 
team members’ trust, team members’ cohesiveness, team members’ spirit, team members’ knowledge 
sharing explain about 0.493 or 49.3% of variations in employee performance of study’s selected private banks 
in Mogadishu-Somalia. Thus, this implies that the other 50.7% is attributed to other factors, which influence 
employees’ performance but have not been considered in this study. 
 

Table 4.2. Coefficient of Determination (R2) 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.709a 0.503 0.493 0.69421 

a. Predictors: (Constant), Team Members’ Trust, Team Members’ Cohesiveness, Team Members’ Spirit, 
Team Members’ Knowledge Sharing 
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4.2.2. Analysis of Variance (ANOVA) 

Table 4.3 below shows the results of analysis of variance (ANOVA), in the table it is clear that the whole 
standard multiple regression model of teamwork variables: team members’ trust, team members’ 
cohesiveness, team members’ spirit, team members’ knowledge sharing is significant in predicting employee 
performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. The ANOVA results show that F-
value is 52.097 and it is significant at the 0.000 since it is less than the study’s significance level which is 0.05, 
thus this reveals that, the overall regression model is statistically significant, valid and fit. Therefore, it can 
be concluded that teamwork measures of this study: team members’ trust, team members’ cohesiveness, 
team members’ spirit, team members’ knowledge sharing have a positive significant association with the 
employee performance of the study’s selected private banks. 

 
Table 4.3. Analysis of Variance 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 100.428 4 25.107 52.097 .000b 

Residual 99.278 206 .482   
Total 199.706 210    

a. Dependent Variable: Employee Performance 
b. Predictors: (Constant), Team Members’ Trust, Team Members’ Cohesiveness, Team  Members’ Spirit, 
Team Members’ Knowledge Sharing 

4.2.3. Multiple Regression  

Table 4.4 below shows, the multiple regression analysis of the effect that teamwork on employee 
performance. Thus, in the table, the regression coefficient for team members’ trust of the employee 
performance in the study’s selected private banks ( β1) =0.247, which implies that one percent increase in 
team members’ trust results into 24.7 percent increment in employees performance level when other 
variables are controlled. The T value is 3.835 and it's significant at 0.000 since it is less than 0.05, which is the 
significance level of this study. This denotes that the alternate hypothesis that says, team members’ trust as a 
measure of teamwork has a significant impact on employee performance in the study’s selected private 
banks in Mogadishu-Somalia is accepted.  

The regression coefficient for team members’ cohesiveness of the employee performance in the study’s 
selected private banks ( β2) =0.173, w           
leads to a 17.3 percent increase in employees performance level when other variables are kept controlled. 
The T value is 2.338, and this is significant at 0.020 because it’s less than 0.05, which is the significance level 
of current research. Therefore, the alternate hypothesis that says, team members’ cohesiveness as teamwork 
measure has a significant effect on employee performance in the study’s selected private banks in 
Mogadishu-Somalia is accepted. 

The regression coefficient for team members’ spirit/esprit de corps of the employee performance in the 
study’s selected private banks ( β3) =0.206, which means t       embers’ spirit 
results into 20.6% increase in employees performance when other variables are kept constant. The T value is 
2.869, which is significant at .005 as its value is less than 0.05. Hence, the alternative hypothesis that says, 
team members’ spirit as a measure of teamwork has a significant impact on employees’ performance in the 
study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia is accepted. 

Furthermore, the regression coefficient for team members’ knowledge sharing of the employee performance 
in the study’s selected private banks ( β4) =0.217, w          
knowledge sharing causes a 21.7% increase in employee’s performance when other variables are kept 
constant. The T value is 2.899, and this is significant at 0.004 since it is less than 0.05, which is the significance 
level of this research. Therefore, it indicates that the alternate hypothesis that argues, team members’ 
knowledge sharing as a measure of teamwork has a significant influence on employee performance in the 
study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia is accepted. The regression equation below was 
established by taking all independent variables or teamwork measures into account “e.g. team members’ 
trust, cohesiveness, spirit, and knowledge sharing” constant at zero while employee performance was 0.603. 

EP = 0.603+0.247TMT + 0.173TMC + 0.206TMS/TMEDC + 0.217TMKS + ε..…………….. (3) 
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Table 4.4. Multiple Regression 

 a. Dependent Variable: Employee Performance 
 

On the basis of the findings in the above table 4.4, all the null-hypothesis (H0’s): “e.g. team members’ trust 
has no significant effect on employee performance, team members’ cohesiveness has no significant effect on 
employee performance, team members’ spirit “esprit de corps” has no significant effect on employee 
performance and team members’ knowledge sharing has no significant effect on employee performance in 
the study’s selected private in Mogadishu-Somalia” are rejected at 0.05 level of significance as presented in 
the 4.5 table below. 

 
Table 4.5. Hypotheses Testing 

Research Hypotheses Β T Sig. Comments 
HO1: Team members’ trust has no significant effect 
on employee performance 

0.247 3.835 0.000 
Reject HO1  

HO2: Team members’ cohesiveness has no significant 
effect on employee performance 

0.173 2.338 0.020 
Reject HO2  

HO3: Team members’ spirit “esprit de corps” has no 
significant effect on employee performance 

0.206 2.869 0.005 
Reject HO3  

HO4: Team members’ knowledge sharing has no 
significant effect on employee performance 

0.217 2.899 0.004 
Reject HO4 

 

5. CONCLUSION 

Based on the findings of this study, the following conclusions were drawn: Hypothesis (H11) says that team 
members’ trust has a significant effect on employee performance; therefore this study found that the team 
members’ trust has a positive and significant impact on employee performance in the study’s selected 
private banks in Mogadishu-Somalia. The result of hypothesis one is consistent with the previous study of 
(Manzoor et al., 2011; MBAH, 2014, Agarwal and Adjirackor, 2016; Hassan and Al Salman, 2016; Arinze et 
al., 2018) who also found that team trust has a positive and significant influence on employee performance. 
Therefore, it can be concluded that private banks or organizations whose aim is to enhance their employee 
performance should create an environment that inspires trust among members of their teams since this in 
return will increase their employee performance as the findings of this study and others indicated. 

Hypothesis (H12) indicates that team members’ cohesiveness has a significant effect on employee 
performance; therefore this study found that the team members’ cohesiveness has a positive and significant 
impact on employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. The outcome 
of hypothesis two is consistent with (Muthiaine, 2014; Banwo, et al., 2015) who also discovered that team 
cohesiveness has a positive and significant impact on employee performance. However, this finding is 
inconstant with (Hassan and Al Salman, 2016). Therefore, it can be concluded that organizations willing to 
enhance their employee performance should make efforts to enhance the cohesiveness among their teams 
since this will leads to a better performance of their employees as the results of this research discovered. 

Hypothesis (H13) signifies team members’ spirit or “esprit de corps” has a significant impact on employee 
performance; hence this study revealed that the team members’ spirit/esprit de corps has a positive and 
significant influence on employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. 
The result of the third hypothesis is consistent with the study of (Manzoor et al., 2011; MBAH, 2014; Agarwal 
and Adjirackor, 2016; Kemanci, 2018; Arinze et al., 2018), nevertheless, this result is inconstant with 
(Abdullah, 2017). Therefore, private banks ought to know that team spirit will result in better employee 
performance, so they should establish an atmosphere that motivates and contributes to team spirit among 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Β Std. Error Beta 
1 (Constant) 0.603 0.221  2.722 0.007 

Team Members’ Trust 0.260 0.068 0.247 3.835 0.000 
Team Members’ Cohesiveness 0.184 0.079 0.173 2.338 0.020 
Team Members’ Spirit 0.200 0.070 0.206 2.869 0.005 
Team Members’ Knowledge Sharing 0.224 0.077 0.217 2.899 0.004 
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their team members since this will help them increase their employee performance as the outcomes of this 
study and others discovered.  

Hypothesis (H14) predicts that team members’ knowledge sharing has a positive and significant impact on 
employee performance, thus this study found that the team members’ knowledge sharing has a positive and 
significant influence on employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia. 
This finding is also supported by (Khan & Mashikh 2017). 

In summary, the results of this study revealed that all teamwork measures or independent variables used in 
this study “e.g. team members’ trust, cohesiveness, spirit or esprit de corps and knowledge sharing” have a 
positive and significant impact on employees’ performance in the study’s selected private banks in 
Mogadishu-Somalia. Thus, the private banks in Mogadishu-Somalia should create an environment that 
assists and inspires teamwork among their team members to enhance trust, cohesiveness, spirit/esprit de 
corps and knowledge sharing of their team members since this leads to enhance the performance of their 
employees as the findings of this research indicate. 
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Amaç – Algılanan prosedürel adalet ve dağıtımsal adaletin, işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde; allosentrizm/idiosentrizm boyutlarının düzenleyici etkileri olup olmadığını belirlemeye 
çalışmaktır.  

Yöntem – Veriler, anket yoluyla Ankara’da kamu üniversitelerinde faaliyet gösteren İktisadi ve 
İdari Fakültelerinde görevli 205 akademik personelden toplanmıştır. Çalışmanın hipotezleri, 
AMOS, SPSS 23 ve Process makrosu kullanılarak test edilmiştir.  

Bulgular – Analizler sonucunda, algılanan prosedürel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkide, allosentrizm ve idiosentrizm kültürel değerlerinin düzenleyici etkileri olduğu 
görülmüştür. Düzenleyicilik ilişkilerine göre, idiosentrizm ve allosentrizm düzeylerindeki artış, 
prosedürel adaletin işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif yönde etkisini zayıflatmaktadır.  Diğer 
taraftan, algılanan dağıtımsal adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, allosentrizm ve 
idiosentrizm boyutlarının düzenleyicilik etkilerine rastlanamamıştır.  

Tartışma – Elde edilen bulgular, bireysel düzeyde çalışanların sahip oldukları allosentrizm ve 
idiosentrizm değerlerinin çalışanların işe ilişkin tutumlarını etkilemede önemli role sahip 
olduğunu göstermektedir.  
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the moderating role of allocentrism and 
idiocentrism on the relationship between perceived distributive/procedural justice and turnover 
intention.  

Design/methodology/approach – Data were collected from 205 academics working in the Faculty 
of Economics and Administrative Sciences Departments in public universities in Ankara. AMOS, 
SPSS 23 and SPSS Process Macro were conducted to test hypotheses of the study. 

Findings – The results of moderating analysis demonstrate that both allocentrism and 
idiocentrism subdimensions act as moderators on perceived procedural justice and turnover 
intention relationship. Accordingly, higher levels of allocentrism and idiocentrism decrease the 
strength of negative relationship between perceived procedural justice and turnover intention.  On 
the other hands, neither allocentrism nor idiocentrism do not have any moderating effect on 
perceived distributive justice and turnover intention relationship.  

Discussion – This results reveal that allocentrism/idiocentrism levels affect people’s attitude 
toward work.  

1. Giriş

İşten ayrılma niyeti, örgütü bilinçli ve kasıtlı olarak terk etme isteği olarak tanımlanmakta ve işten çekilme 
davranışının son aşaması olarak görülmektedir (Mowday vd., 2013:116). Gerçek işten ayrılma davranışıyla 
pozitif yönde ilişkili olması ve örgütün performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle  işten ayrılma niyeti 
hem örgütün performansı  hem de bireyler açısından oldukça önemli olarak kabul edilmektedir (Kim ve 
Fernandez, 2017: 5; Lambert vd., 2001: 233). Çalışan örgüt ilişkisi ve bireylerin işlerinden ayrılma niyetleri, 
algılanan örgütsel adalet ile bireyin sahip olduğu kültürel değerler gibi pek çok faktörden 
etkilenebilmektedir. Örgütsel adalet, bireylerin elde ettikleri çıktıları, örgütün uygulamalarını, kendilerine 

mailto:handan.akkas@hacettepe.edu.tr
mailto:pbayhan@hacettepe.du.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-2082-0685
http://www.orcid.org/0000-0003-0534-8885


H. Akkaş – P. Bayhan Karapınar 11/3 (2019) 1599-1613 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1600 

yönelik tutum ve davranışları ne derece adil bulduklarına ilişkin değerlendirmeleridir (Colquitt vd., 2006: 
110; Greenberg, 1987: 10). İlgili çalışmalar, adalet algısının çalışanların tutum ve davranışlarını önemli 
şekilde etkilediğini göstermektedir. Örgütte adil davranışlarla karşılaşmayan bireyler, diğer bir ifadeyle 
örgütün uygulamalarını ve elde ettiği çıktıları adil algılamayan çalışanlar işlerine karşı olumsuz tutumlar 
geliştirebilmekte; bu durum işten ayrılma eğilimlerinin artmasına sebep olabilmektedir. Nitekim bazı 
çalışmalarda adalet algısının özellikle dağıtımsal ve prosedürel adalet algısının, çalışanların işten ayrılma 
niyetleri üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür (Ali ve Jan, 2012:202 ; Parker vd., 2011: 169).  

Diğer taraftan literatürde, bireylerin adalet algılamalarının büyük ölçüde normlar ve değerlerle ilişkili 
olduğu görülmüştür. Adalet algısını ve kültürü inceleyen çalışmaların pek çoğu farklı kültürlerde farklı 
adalet algılamalarının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır (Greenberg, 2011: 272). Bununla 
birlikte kültürün, algılanan örgütsel adalet-işten ayrılma niyeti ilişkisinde düzenleyici etkiye sahip olduğu 
görülmüştür (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278; Ramamoorthy ve Flood, 2002: 1071; Ramesh ve Gelfand, 
2010: 807; Wang ve Yi, 2002:211). Dolayısıyla, örgütte bireylerin sahip olduğu kültürel değerleri anlamak, 
algılanan adaleti anlamak açısından oldukça önem arz etmektedir (Greenberg, 2001: 211). Hofstede (1980)’in 
ulusal kültür çalışması sonucunda ortaya çıkan kültürel boyutlardan biri bireycilik-toplulukçuluk 
boyutudur (Hofstede, 1980: 16). Triandis (1996), bireycilik-toplulukçuluk boyutunun en belirgin kültürel 
boyut olduğunu ve bu boyuta ilişkin her yıl çok sayıda araştırma yapıldığını belirtmiştir. Bireycilik- 
toplulukçuluk boyutu üzerine yapılan kültürler arası pek çok çalışmada bir toplumun içinde yer alan tüm 
bireylerin aynı kültürel değerlere sahip olduğu varsayılmıştır (Triandis, 1996: 407; Wasti ve Erdil 2007:39). 
Ancak günümüzde değişen çevre ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda bir toplumdaki tüm 
bireylerin bireycilik-toplulukçuluk düzeyleri yaşamın başka alanlarında farklılık göstererek aynı olmayacağı 
düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle, aynı kültür içerisinde yaşayan bireyler bireycilik-toplulukçuluk alt 
boyutlarından yalnızca birini değil; her iki boyutu farklı düzeylerde barındırıyor olabilmektedirler. 
Dolayısıyla bireyin, birey düzeyindeki değerlerini ölçmek önemli bir hale gelmektedir (Dutta-Bergman ve 
Wells 2002: 231; Triandis, 1995:53). Triandis (1995) tarafından yapılan çalışmalarda bireycilik-toplulukçuluk 
boyutları birey düzeyinde incelendiğinde allosentrizm-idiosentrizm olarak ifade edilmiştir (Triandis, 1995: 
53). Benzer şekilde bu çalışmada, ulusal düzeyde kültürel bir etkiden bahsederken, bireycilik-toplulukçuluk; 
birey düzeyinde bir etkiden bahsederken, allosentrizm-idiosentrizm kavramları kullanılacaktır.   

Bu çalışmanın temel amacı,  prosedürel ve dağıtımsal adalet- işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide 
allosentrizm-idiosentrizm boyutlarının düzenleyici etkilerini incelemektir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi, 
Sosyal Değişim Teorisi (Blau, 1964) ve Grup Değeri Modeli (Lind ve Tyler, 1988; Tyler ve Blader, 2003; Tyler 
ve Lind, 1992) ile açıklanabilmektedir. Bu doğrultuda, bireylerin allosentrizm-idiosentrizm düzeylerinin 
prosedürel ve dağıtımsal adalet-işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın alan yazınına önemli bir katkısı allosentrizm-idiosentrizm boyutunun etkilerini ortaya koyarak, 
örgütsel adalet ve işten ayrılma eğilimi ilişkisini açıklamaya yardımcı olmaktır.  Bununla birlikte,  
çalışmanın modeli akademisyen örneklemiyle test edilecektir. Türkiye’de son yıllarda üniversitelerde 
atama kriterlerinde sürekli meydana gelen değişiklikler ve yeni kadro arayış sürecinde yaşanan 
adaletsizliklerin akademisyenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyebileceği düşünülmektedir (Altıntaş, 
2006).  İlgili literatür incelendiğinde, Türkiye’de akademik personelle yapılan çalışmalarda bireylerin 
kültürel değerleri, adalet algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri bir arada inceleyen çalışmaya 
rastlanamamıştır.  Bu çalışma sonucunda, işten ayrılma niyeti hisseden çalışanlar için geliştirilebilecek 
destekler konusunda yöneticilere öneriler sunulacaktır. 

2. Literatür Özeti 
2.1.  Örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti 
İşten ayrılma niyeti, örgütten ayrılma eğilimi ve dileğidir (Mowday vd., 2013: 117). İşten ayrılma niyeti, 
istemli, yavaş ve planlı olarak negatif değerlendirmeyle başlayıp, çekilme davranışıyla devam eden ve son 
olarak başka bir iş arayışıyla biten bir süreçtir (Hom ve Griffeth, 1991: 351). Konuyla ilgili literatür 
incelendiğinde, işten ayrılma değişkenini en fazla yordayan değişkenin işten ayrılma niyeti olduğu 
görülmüştür (Çiftçioğlu, 2011: 210; Mobley vd., 1979: 494). Ajzen ve Fishbein (1969) tarafından geliştirilen 
Planlı Davranış Teorisi’ne göre bireyin davranışını ön görebilmenin en iyi yolu onun niyetini bilmektir 
(Ajzen ve Fishbein, 1969: 414). Bireyin niyeti davranış ve tutumu arasında aracılık rolü oynadığından, 
bireyin niyeti bilindiğinde davranışı tahmin edilebilecektir (Newman, 1974: 611).  
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Diğer taraftan, yapılan çalışmalarda adalet teorisi örgüt bilimi içerisinde önemli bir yer edinirken, teorinin 
çeşitli iş çıktıları ve işten ayrılma niyeti ile ilişkili olduğu görülmüştür. (Colquitt vd., 2001: 425, Kim vd., 
2017:5). Örgütsel adalet, çalışanın örgüt içerisinde elde ettiği çıktılar ve uygulamalar sonucunda kendisine 
olan davranışları ne kadar adil algılayıp algılamadığına dair algılardır (Greenberg, 1987: 10). Örgütsel 
adalet, dağıtımsal, prosedürel, kişilerarası ve bilgisel adalet olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır 
(Colquitt, 2001: 387). Ancak pek çok çalışmada, dağıtımsal ve prosedürel adalet boyutları örgütsel adalet 
algısının önemli alt boyutları olarak görülmekte ve örgüte karşı tutumsal ve davranışsal tepkileri daha iyi 
tahmin ettikleri ifade edilmektedir (Wang ve Yi, 2012:211).  

Dağıtımsal adalet, bireylerin elde ettikleri çıktıları ne derecede adil bulduklarıyla ilgilidir (Greenberg, 1987: 
10) ve genelde eşitlik teorisiyle açıklanmaktadır (Adams, 1965: 267; DeConinck ve Johnson, 2009: 333; Parker 
vd., 2011:169). Çalışan ve işveren arasındaki psikolojik sözleşmede işçi-işveren ilişkisinde karşılıklı değişim 
vardır (Rousseau ve Parks, 1993: 5). Değişimin konusu çalışanlar açısından ücret, terfi gibi somut konular 
olabileceği gibi güven ve rütbe gibi daha az somut konular da olabilir. Çalışanlar örgüte özel katkılar 
sağlarken (yetenek, tecrübe, zaman gibi); karşılığında örgüte sağladıkları katkıya göre (ödeme, terfi gibi) 
çıktı elde etmektedirler (Cropanzano vd., 2001: 5; Greenberg ve Cohen, 1982: 437).  

Thibaut ve Walker’ın (1975) mahkemelerdeki çözüm süreçlerini içeren kontrol teorilerine  dayanan 
prosedürel adalet ise, bireylerin elde ettikleri çıktıların ve kaynakların dağıtımında kullanılan prosedürleri 
ne kadar adil algıladıklarına ilişkin değerlendirmelerdir (Crenshaw vd., 2013: 885; Greenberg, 1987: 10; 
Herda ve Lavelle, 2012: 708). Diğer bir ifade ile çalışanların adalet algılamaları sadece süreç sonunda elde 
ettiklerinden değil, bu sonuçlar elde edilirken örgüt tarafından kullanılan karar ile yöntemlerden ve 
çalışanların süreçte söz sahibi olmalarından da etkilenmektedir. Bu nedenle süreci adil olarak algılamayan 
çalışanlar örgütlerine karşı pek çok olumsuz duygu ve tutum geliştirebilmektedir (Barclay, 2005: 745). 

Prosedürel ve dağıtımsal adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki pek çok çalışmada ele alınmıştır 
(Karatepe ve Shahriari, 2014: 22; Kim vd., 2017: 5). Bu çalışmalarda, prosedürel adalet ve işten ayrılma niyeti 
(Lambert vd., 2010: 7); dağıtımsal adalet ve işten ayrılma niyeti arasında negatif ilişki bulunmuştur (Ali ve 
Jan, 2012: 202; Parker vd., 2011:169). Çalışanların kendilerine adil davranılmadığını düşündüklerinde işten 
ayrılma niyetlerinin arttığı görülmektedir (Gürpınar, 2006:2; Parker vd., 2011: 169). Yapılan pek çok meta-
analiz  çalışmasında da dağıtımsal  ve prosedürel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü, 
anlamlı bir ilişki olduğu bulgulanmıştır (Colquitt vd., 2001: 425; Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278).   

Algılanan örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti ve arasındaki ilişki, sosyal değişim teorisiyle  (Blau, 1964:16) 
açıklanabilmektedir. Teoriye (Blau, 1964) göre, çalışanlar ile örgütleri arasında bir değişim ilişkisi 
bulunmaktadır.  Araştırmacılar, bireylerin aldıkları çıktılara göre karşılık verdiklerini belirterek, örgütleri 
tarafından uygulanan prosedürleri ve elde ettikleri çıktıları adil algılayan çalışanların, örgüte sadık kalarak 
ve orada çalışmaya devam ederek örgütlerine karşılık verdiklerini belirtmişlerdir (Blau, 1964:16; Gouldner, 
1960: 162). Diğer taraftan, alan yazınında, çıktıları ve süreçleri adil algılamayan çalışanların, bu durumu 
örgüt ile aralarındaki psikolojik sözleşmelerine aykırı bir davranış olarak kabul ettikleri ifade edilmektedir 
(Poon, 2012:1506). İhlal edilen psikolojik sözleşme ise çalışanla örgüt arasındaki değişim ilişkisini sarsmakta 
ve çalışanların işten ayrılma eğilimlerini arttırabilmektedir(Cropanzano ve Mitchell, 2005: 874; Graeve-
Cunningham, 2015:17; Robinson ve Rousseau,1994:245). Alan yazınındaki bulgulara dayanarak bu çalışmada 
aşağıdaki hipotezler önerilmiştir: 
H1: Algılanan dağıtımsal adalet ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  
H2: Algılanan prosedürel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

2.2. Allosentrizm ve idiosentrizmin düzenleyici etkileri 

Adalet algısı ve işten ayrılma niyetinin incelendiği çalışmalarda, kültürün de bu ilişkide düzenleyici etkisi 
olabileceği çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278; 
Ramamoorthy ve Flood, 2002:1071; Ramesh ve Gelfand, 2010: 807; Wang ve Yi, 2002:211). Hofstede’nin, 
ulusal kültür konusunda, 1970’lerin sonunda başladığı ve şu an 76 ülkeyi kapsayan çalışmaları sonucunda 
güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik-dişillik ve bireycilik-toplulukçuluk olmak üzere 4 boyut ortaya 
çıkmıştır (Hofstede, 2010: 57). 1987’de bu boyutlara uzun dönemli-kısa dönemli oryantasyon; 2010’da ise, en 
son boyut olan, heveslilik ve kısıtlılık boyutları eklenmiştir (Jie ve Jing, 2015: 116).  Hofstede’nin kültürel 
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boyutlarından bireycilik ve toplulukçuluk kavramlarının yer aldığı araştırmalar, son kırk yıldır 
kültürlerarası çalışmaların büyük bir kısmını oluşturmaktadır (Gelfand vd., 2004: 60). Kültürel sendromlar 
olarak bireycilik ve toplulukçuluk, belli bir dili konuşan, belli bir bölgede yaşayan, belli bir zamanda 
paylaşılan tutumlar, inançlar, bilişsel yapılar, normlar, rol tanımları ve değerleriyle tanımlanmaktadır 
(Triandis, 1994: 2).  

Bireycilikte, bireyin bağımsızlığı vurgulanırken; toplulukçulukta toplumun parçası olmak ve bir olmak 
vurgulanmaktadır (Triandis, 1996: 407). Diğer bir ifade ile toplulukçuluk, bireyin kendini bir kültürün 
parçası olarak görmesi iken; bireycilik, bireyin kendini ayrı, otonom bir birey olarak görmesi anlamına 
gelmektedir (Akça, 2014: 36). Bireycilik düzeyi göreli yüksek bireyler kişisel amaçları için sosyal ilişkiler 
kurmaya çalışırken; toplulukçu bireyler toplum içinde ahengi korumaya dikkat etmektedirler (İmamoğlu 
vd., 2011: 27; Markus ve Kitayama, 2010: 420).  

Harry C. Triandis (1988) ‘Cross-Cultural Studies of Individualism and Collectivism’ (Bireycilik ve 
Toplulukçuluğun Kültürlerarası Çalışmaları) isimli çalışmasında, bireycilik ve toplulukçuluğun sadece 
kültürler arasında farklılaşmadığını, iki farklı boyut olarak değerlendirilemeyeceğini; her bireyde farklı 
düzeylerde ve birlikte bulunabileceğini ileri sürmüştür (Triandis, 1988: 60). Berry (1979) de, aynı ortamda 
yaşayan bireylerin, kişilikleri, kişisel tecrübeleri, sosyal değerler ve normları farklı olduğunda farklı algı ve 
yargılara sahip olabileceklerini belirtmiştir (Berry, 1979:178). Bireycilik ve toplulukçuluk bireysel düzeyde 
ölçüldüklerinde, allosentrizm ve idiosentrizm olarak isimlendirmektedirler (Triandis vd., 1988: 323). 

Allosentrik bireyler kendilerini özgün, gruplarından bağımsız bir birey olarak değil; bağlı oldukları grubun 
parçası olarak görmekte, amaç ve davranışlarını grubun norm ve beklentileriyle uyumlu hale getirmeye 
çalışmaktadırlar. Allosentrik bireyler için önemli olan gruplarındaki ahengin devamlılığını sağlamaktır ve 
gruplarına uyum bu bireyler için ön plandadır (Markus ve Kitayama, 1991: 225). Allosentrik bireylerin sahip 
olduğu değerlerin düzenleyici etkileri Grup Değeri Modeli (Lind ve Tyler, 1988; Tyler ve Blader, 2003; Tyler 
ve Lind, 1992) ile açıklanabilmektedir. Modele göre bireyler uzun dönemli ilişkiyi önemsemektedirler; 
çünkü bu onlar için ait olma ve saygınlık ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelmektedir (Bies, 2005:85; 
Tyler vd., 1996:913). Grup çıkarlarını ve ahengini korumak için kendi çıkarlarından ödün verebilen 
allosentrik bireyler (Ho ve Chiu, 1994: 138; Noordin ve Jusoff, 2010: 160; Oyserman vd., 2002: 5; Triandis, 
1995: 61), prosedürel ve dağıtımsal adalet algıları düşük dahi olsa, gruplarını bırakmamak için işten ayrılma 
davranışı göstermeyip (Jackson vd., 2006: 884); adaptif bir davranış sergileyebilmektedirler (Jex ve Beehr, 
1991:3).  

H3a: Algılanan dağıtımsal adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide allosentrizmin düzenleyici etkisi 
vardır. Bireylerin allosentrizm düzeyleri göreli yüksek olduğunda, dağıtımsal adaletin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki olumsuz etkisinin gücü zayıflayacaktır. 

H3b: Algılanan prosedürel adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide allosentrizmin düzenleyici etkisi 
bulunmaktadır. Bireylerin allosentrizm düzeyleri göreli yüksek olduğunda, prosedürel adaletin işten 
ayrılma niyeti üzerindeki olumsuz etkisinin gücü zayıflayacaktır. 

Diğer taraftan, idiosentrik bireyler daha dürtüsel, ben merkezli, başarı odaklı, heyecanlı bireylerdir 
(Schwartz, 1990:143). İdiosentrik bireylerde özgünlük ve kişisel amaçları gerçekleştirmek öncelikli 
olduğundan kişinin duygu ve düşünceleri; ihtiyaç ve tercihleri sosyal ortamlarda nasıl davrandıklarını 
belirlemekte ve yönlendirmektedir (Triandis,1995: 32). İdiosentrik bireylerde kişisel hedefler, grup 
hedeflerinin önüne geçmektedir (Schwartz,1994: 85). İdiosentrik bireylerin amacı, bağlı olduğu gruptan 
farklı olabilir; uyuşmama halinde bireyin kendi amaçları önceliklidir ve birey, kendi avantaj ve 
dezavantajına göre hareket edebilmektedir (Markus ve Kitayama, 1991: 225; Triandis, 1995:32).  Bu nedenle 
idiosentrik bireylerin prosedürel ve dağıtımsal adalet algıları düşük olduğunda, psikolojik sözleşmelerinin 
ihlal edildiği düşüncesi ile adil olmayan davranışı tolere edemeyebilecekleri ve işten ayrılma eğilimlerinin 
artacağı düşünülmektedir (Graeve-Cunningham, 2015:17; Triandis, 1996:36: 407; Wang ve Yi, 2012:211).  Bu 
noktadan hareketle, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H4a: Algılanan dağıtımsal adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide idiosentrizmin düzenleyici etkisi 
vardır. Bireylerin idiosentrizm seviyeleri yüksek olduğunda, dağıtımsal adaletin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki olumsuz etkisinin gücü artacaktır. 
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H4b: Algılanan prosedürel adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide idiosentrizmin düzenleyici etkisi 
vardır. Bireylerin idiosentrizm seviyeleri göreli yüksek olduğunda, prosedürel adaletin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki olumsuz etkisinin gücü artacaktır. 

Şekil 1’de çalışma kapsamında önerilen hipotezlere ilişkin aşağıdaki model önerisi sunulmuştur 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3. Yöntem 

3.1. Örneklem 

Çalışmanın örneklemini, Ankara’da faaliyet gösteren devlet üniversitelerindeki İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinde görevli akademik kadro (Prof. Dr., Doç Dr., Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma 
Görevlisi) oluşturmaktadır. Veriler, kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Evren büyüklüğü, Ankara 
ili için 3218’dir (27 Ocak 2018 tarihli YÖK verisi https://istatistik.yok.gov.tr/). Söz konusu evrenden % 95 
güvenirlik sınırları içerisinde % 5 ‘lik hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 205 olarak 
belirlenmiştir. Veri toplama süreci yaklaşık 3 hafta sürmüştür (2 Aralık-19 Aralık 2018). 250 adet anketten 
205 adet dönüş alınmıştır. Dönüş oranı %82’dir. Çalışmaya katılan örneklemin % 58,2’sini (n=120) kadınlar; 
% 41,5’ini (n=85) erkek akademisyenler oluşturmaktadır. Yaş ortalamaları 36,3’dir. Katılımcıların özellikleri 
Tablo 1’de özetlenmiştir: 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

  Frekans (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet 

      Kadın 120 58,5 
    Erkek 85 41,5 
Toplam Çalışma Süresi 

       < 1 1 5 
    1-3 Yıl 9 4,4 
    3-5 Yıl 30 14,6 
    5-10 Yıl 58 28,2 
    > 10                                107 52,2 
Kurum Çalışma Süresi 

      < 1 6 2,9 
    1-3 Yıl 28 13,7 
    3-5 Yıl 31 15,1 
    5-10 Yıl 64 31,2 
    > 10  76 37,1 
Pozisyon 

      Araştırma Görevlisi 100 48,8 
    Öğretim Görevlisi 19 9,3 
    Dr. Öğretim Üyesi 27 13,2 
    Doçent 38 18,5 
    Profesör 21 10,2 

Allosentrizm

H3a                     H3b

Algılanan Dağıtımsal Adalet               H1 İşten

Ayrılma

Algılanan Prosedürel Adalet               H2 Niyeti

H4a                     H4b

İdiosentrizm
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Tablo 1’de görüleceği gibi, 205 katılımcının %58,5 i kadın (n=120); %41,5 (n=85) erkektir. %52,2’sinin toplam 
çalışma süresi 10 yıldan fazladır. Çalışanların %37,1’i aynı kurumda 10 yıldan fazla süredir çalışmaktadır. 
%48,8’i araştırma görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.  

3.2. Veri toplama araçları 

Bu araştırmada kesitsel araştırma yöntemi kullanılmış ve cevaplar tek bir seferde, anket yöntemiyle 
toplanmıştır. Katılımcılara dört bölümden oluşan bir soru formu dağıtılmıştır. İlk üç bölümde, algılanan 
örgütsel adalet ölçeği, işten ayrılma ölçeği ve bireycilik-toplulukçuluk ölçeği yer almaktadır. Son bölümde 
ise katılımcıların demografik özelliklerinin yer aldığı maddeler yer almaktadır.  

Algılanan Örgütsel Adalet Ölçeği: Çalışmada algılanan prosedürel ve dağıtımsal adalet, Colquitt (2001) 
tarafından geliştirilen on bir maddelik ölçekle değerlendirilmiştir. Ölçeğin orijinali dört boyutludur. Ancak, 
çalışmada algılanan prosedürel (7) ve dağıtımsal adalet (4) olarak 2 boyut ölçüme dahil edilmiştir. Algılanan 
prosedürel adalet boyutu altında; ‘Fikirlerinizi ve duygularınızı bu süreçler esnasında ifade edebiliyor 
musunuz?’ gibi maddeler yer almaktadır. Algılanan dağıtımsal adalet boyutu altında; ‘Bu süreçler tutarlı bir 
şekilde uygulanıyor mu?’ gibi maddeler yer almaktadır. Ölçek, Özmen vd. (2007) tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiş ve güvenirlik ve geçerliliği test edilmiştir.  Katılımcılar cevaplarını beşli Likert tipi ölçek (1=çok az; 
5=çok fazla) kullanarak belirtmişlerdir.  Ölçekte yüksek puanlar, algılanan prosedürel- dağıtımsal adalet 
düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.  

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Çalışmada işten ayrılma niyeti Cammann vd. (1983), tarafından geliştirilen üç 
madde ve tek boyuttan oluşan ölçekle değerlendirilmiştir.  Türkçe’ye Gürbüz ve Bekmezci (2012) tarafından 
çevrilip, güvenirliği ve geçerliği test edilmiştir. Üç maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Bu boyut 
altında, ‘Bazen işimden ayrılmayı düşünürüm’ gibi maddeler yer almaktadır. Katılımcılar cevaplarını beşli 
Likert tipi ölçek (1= kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum) kullanarak belirtmekte, yüksek 
puanlar, işten ayrılma niyeti düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Bireycilik-Toplulukçuluk Ölçeği: Çalışmada allosentrizm-idiosentrizm düzeyi Singelis vd. (1995) tarafından 
geliştirilen bireycilik-toplulukçuluk ölçeği ile ölçülmektedir. Ölçek, 32 maddeden ve toplulukçuluk (16) ve 
bireycilik (16) olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır (Wasti ve Erdil, 2007). Toplulukçuluk boyutu 
altında; ‘Benim mutluluğum çevremdekilerin mutluluğuna çok bağlıdır.’ gibi maddeler yer alırken; 
bireycilik boyutu altında; ‘Rekabet doğanın kanunudur’ gibi maddeler yer almaktadır. Ölçek daha önce 
Wasti ve Erdil  (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve güvenirlik ve geçerliliği test edilmiştir. Katılımcılar 
cevaplarını beşli Likert tipi ölçek (1=kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum) kullanarak 
belirtmişlerdir. Ölçek maddelerine verilen yüksek puanlar,  bireylerin bireycilik ve toplulukçuluk 
düzeylerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Demografik Değişkenler: Yaş, cinsiyet, pozisyon, bulunulan kurumda çalışma süresi ve toplam çalışma 
süresi kontrol değişkenleri olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 

4. Bulgular 
4.1. Ön analiz testleri 
Tanımlayıcı istatistiklere ait tablolar elde edilmeden önce veri temizleme çalışması yapılmıştır. Veri 
temizleme işlemleri sırasında; Tabachnick ve Fidell (2001)’in önerdiği sıralama takip edilerek veriler, SPSS 
programı yardımıyla analize uygun hale getirilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2001:63). Veri setinde aykırı 
değer tespit edilmemiş, değişkenlerin normal dağılım varsayımını sağladıkları görülmüştür. Ölçeklerin 
güvenirlikleri incelendikten sonra toplam skorları hesaplanmış ve doğrulayıcı faktör analizi testleri 
yapılmıştır. Modelin uyum sağladığı görülmüş ardından hipotez testleri ve düzenleyicilik analizi testlerine 
geçilmiştir. 

4.2. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

Çalışmada yer alan ölçeklerin faktör yapıları daha önce ortaya konduğu ve ölçekler belli bir teoriye göre 
geliştirildiği için, ön analizlerden elde edilen bulgulardan sonra, çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin 
Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. 
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik DFA Sonuçları 

Ölçekler ΔX2/sd RMSEA CFI GFI AGFI 

Prosedürel adalet  1.96 .069 .973 .970 .92 
Dağıtımsal adalet  1.676 .058 .996 .992 .959 
İdiosentrizm 1.969 .069 .926 .906 .902 
Allosentrizm 1.814 .063 .905 .920 .903 

Ölçeklere ait DFA sonuçları incelenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan analizlere göre ölçeklerin 
tümünün uyum istatistiklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde oldukları görülmüştür (GFI, CFI, AGFI 
>.90; RMSEA < .08; ΔX2/sd <3; Şimşek, 2007:14). 

4.3. Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyonlar  
Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla, korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçekler 
arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiş ve .70’in üzerinde değere rastlanmamıştır (Tabachnick ve 
Fidell, 2001:65). Bu durum çoklu bağlantı problemi olmadığını göstermektedir. Tablo 3’te ölçeklere ait 
madde sayıları, değişken ortalamaları; standart sapma değerleri, ölçeklere ait Cronbach’s Alpha değerleri ve 
değişkenlere ait korelasyon katsayıları verilmiştir.  

Tablo 3. Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyonlar 

Değişkenler 
Madde 
Sayısı 

Ort. 
St. 
Sapma 

α 1 2 3 4 

Algılanan prosedürel adalet 7 3,51 0,59 0,815 1 
   

Algılanan dağıtımsal adalet 4 3,37 0,74 0,843 ,651** 1 
  

İdiosentrizm 16 3,3 0,44 0,789 ,183** ,343** 1 
 

Allosentrizm 16 3,9 0,4 0,768 ,175* 0,094 ,157* 1 
İşten ayrılma niyeti 3 1,95 0,96 .888 -,241** -,297** -0,115 -0,052 

*p<.05 (two-tailed), **p<.01 (two-tailed), ***p<.001 (two-tailed) 

Algılanan prosedürel adaletin ortalaması, algılanan dağıtımsal adaletin ortalamasına göre daha yüksek 
bulunmuştur. Akademik personelin allosentrizm ve idiosentrizm düzeyleri incelendiğinde, allosentrizm 
seviyesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, akademik personelin, gruba bağlı olduğunu, grup 
içi ahengi önemsediği şeklinde yorumlanabilir. Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde; prosedürel 
adalet (r=-.241, p<.01) ve dağıtımsal adalet (r=-.297, p<.01) ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

4.4.  Hipotez testleri 

Hipotez testi için Hiyerarşik Regresyon analizi yapılmış ve demografik değişkenlerin etkisi kontrol 
edildikten sonra, prosedürel adalet ve dağıtımsal adalet değişkenleri analize eklendiğinde, her iki 
değişkenin de işten ayrılma niyetini tahmin ettiği görülmüştür (F (2,224=10,275, p<.05). Prosedürel adalet 
(β=-.102, p<.05) değişkeni ve işten ayrılma niyeti ile dağıtımsal adalet (β=-.195, p<.05) ve işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Hipotez 1 ve Hipotez 2 doğrulanmıştır; algılanan prosedürel 
adalet ve dağıtımsal adalet düzeyindeki artış, işten ayrılma niyetini azaltmaktadır. 

4.5. Düzenleyicilik analizi sonuçları 

H3a,b ve H4a,b hipotezlerini test etmek için SPSS’te yer alan Process makrosu (Model 1) kullanılmış ve çıkan 
sonuçlara göre, H3b hipotezi kabul edilmiştir.  Analiz sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4. Düzenleyicilik analizi sonuçları 

      %95  
  b SH Alt Üst 
Sabit 29,65 0,07 1,80 2,06 
İdiosentrizm -3,21* 0,11 -0,57 -0,14 
Prosedürel adalet -1,32*** 0,15 -0,50 0,10 
İdiosentrizm*Prosedürel adalet 2,16* 0,26 0,05 1,08 
Sabit 29,56 0,07 1,80 2,06 
Allosentrizm -3,71 0,11 -0,64 -0,20 
Prosedürel adalet -0,42*** 0,16 -0,39 0,25 
Allosentrizm*Prosedürel adalet 1,99* 0,26 0,00 1,03 
Sabit 29,21 0,07 1,81 2,07 
İdiosentrizm -4,11 0,09 -0,56 -0,20 
Dağıtımsal adalet -0,51*** 0,16 -0,39 0,23 
İdiosentrizm*Dağıtımsal adalet 0,85 0,19 -0,21 0,52 
Sabit 30,45 0,06 1,82 2,07 
Allosentrizm -4,66* 0,09 -0,59 -0,24 
Dağıtımsal adalet -0,82*** 0,16 -0,44 0,18 
Allosentrizm *Dağıtımsal adalet 1,66 0,23 -0,07 0,84 
     

b = Standardize edilmemiş regresyon katsayısı, SH= Standart hata, YD 95% GA= Yanlılığı düzeltilmiş %95 güven aralığı, 
n=205 (5,000 önyükleme örneklemi), *p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001  

Akademik personelin, algıladığı prosedürel adalet düzeyinin işten ayrılma niyetine etkisinde bireyin sahip 
olduğu idiosentrizmin düzenleyici etkisini test etmek için bootstrap yöntemini esas alan regresyon analizi 
yapılmıştır (Baron ve Kenny, 1986: 1174-1175; Gürbüz, 2019: 80; Hayes, 2018; Preacher vd., 2007:186). Analiz 
sonuçları Tablo 4‘te verilmiştir. Algılanan prosedürel adalet ve idiosentrizmin, işten ayrılma niyeti 
üzerindeki (b= 2,16; p<0,05) ve algılanan prosedürel adalet ve allosentrizmin, işten ayrılma niyeti üzerindeki 
(b= 1,99; p<0.05) etkileşimsel etkilerinin anlamlı olduğu saptanmıştır.  

Allosentrizm ve idiosentrizm boyutlarının, algılanan dağıtımsal adalet ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde 
düzenleyici etkileri bulunamamıştır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda; H3b hipotezi kabul edilmiş; H3a, H4a 
ve H4b hipotezleri reddedilmiştir.  

Şekil 2. Algılanan Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İdiosentrizmin Düzenleyicilik 
Rolü  
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Şekil 2’deki grafik incelendiğinde, bireydeki idiosentrizm düzeyi yükseldikçe, algılanan prosedürel adaletin 
işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif yöndeki etkisi zayıflamaktadır. Buna göre, akademik personel sürecin 
adil olduğuna inanmadığında, idiosentrizm düzeyleri yüksek dahi olsa, işten ayrılma niyetlerinde düşüş 
meydana gelecektir.  

Şekil 3. Algılanan Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Allosentrizmin Düzenleyicilik 
Rolü 

 
Şekil 3’teki grafik incelendiğinde, bireydeki allosentrizm düzeyi yükseldikçe, algılanan prosedürel adaletin 
işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif yöndeki etkisi zayıflamaktadır. Buna göre, akademik personel sürecin 
adil olduğuna inanmasa ve kararlara katılım düzeyi düşük olsa dahi, allosentrizm düzeyleri yüksek 
olduğunda, işten ayrılma niyetlerinde düşüş meydana gelecektir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, akademik personelden elde edilen verilerle dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde bireylerin allosentrizm ve idiosentrizmin düzeylerinin düzenleyici 
etkileri incelenmiştir. Çalışmada genel itibariyle, allosentrizm ve idiosentrizmin  düzenleyici etkileri 
incelenmeden önce, algılanan prosedürel-dağıtımsal adalet ile işten ayrılma niyeti arasında literatüre uygun 
olarak ters yönde ilişki bulunmuştur (Cohen-Charash ve Spector, 2001: 278; Colquitt vd.,2001: 425; Gürpınar, 
2006: 3). Diğer bir ifadeyle, elde ettikleri çıktıları ve bu çıktıları elde ederken uygulanan süreçleri adil 
algılamayan akademik personelin üniversitelerinden ayrılma eğilimleri daha fazla olmaktadır.  

Araştırma bulguları, prosedürel adalet-işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide allosentrizm ve idiosentrizmin 
düzenleyici rol oynadığını göstermektedir. Bireylerin allosentrizm değerleri yükseldikçe, prosedürel adalet 
ve işten ayrılma eğilimi arasındaki olumsuz ilişkinin gücü zayıflamaktadır. Elde edilen bu sonuç beklenen 
yöndedir ve hipotezi desteklemektedir. Yapılan çalışmalar (Jackson vd., 2006:884; Oyserman vd., 2002:5) 
allosentrik bireylerin, ait olma ve saygınlık ihtiyaçlarının önemli olduğunu ve allosentrik bireylerin bu 
ihtiyaçlarının grup içerisinde karşılanıyor olması sebebiyle adaptif bir davranış sergileyebilecekleri ifade 
edilmektedir. Bu nedenle allosentrizm düzeyi göreli yüksek bireylerin prosedürel adalet algıları düşük dahi 
olsa, grup çıkarlarını ve ahengini korumak için kendi çıkarlarından ödün vermeleri ve dolayısıyla işten 
ayrılma eğilimlerinin düşük olması beklenebilir (Ho ve Chiu, 1994: 138; Jackson vd., 2006: 884; Jex ve Beehr, 
1991: 5; Oyserman vd., 2002:5; Triandis, 1995: 110).  

Diğer taraftan, çalışmada bir diğer dikkat çekici bulgu, idiosentrizmin prosedürel adalet-işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişkideki düzenleyicilik rolüne ilişkindir. Literatürdeki bulgulara dayanarak, idiosentrizmin, 
bireylerin adaletsizlik durumunda kendilerine göreli daha fazla odaklanmaları nedeniyle, prosedürel adalet-
işten ayrılma niyeti üzerindeki olumsuz etkisini güçlendirmesi beklenmekteydi. Ancak, elde edilen verilere 
göre, bireylerin idiosentrizm düzeyi yükseldikçe, algılanan prosedürel adalet, işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisini zayıflatmaktadır. Akademik personel, çalıştıkları üniversitelerin atama-yükselme ile ilgili 
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uygulamalarına dair süreçlerde adil olduğuna inanmadıklarında idiosentrizm düzeyleri yüksek dahi olsa, 
işten ayrılma niyetlerinde düşüş meydana gelmektedir. Bu durum, idiosentrizm düzeyi göreli yüksek 
bireylerin, kişisel amaçlarını gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstererek, işletmelerinde kalmak 
istemeleri ile açıklanabilmektedir (Luu ve Hattrup, 2010: 18; Wagner, 1995:152). Üniversitesindeki 
uygulamaları adil algılamayan akademik personel, kendi akademik çalışmaları ve dersleri nedeniyle 
üniversitesinden ayrılmak istemeyebilmektedir.  

Bununla birlikte Türkiye gibi ulusal düzeyde toplulukçuluk seviyesi göreli yüksek toplumlarda, (Hofstede, 
2010: 58) toplulukçuluğun bireylerin allosentrik ve idiosentrik değerlerini baskılayabileceği ifade 
edilmektedir (Triandis, 1994: 4). Toplulukçu kültürlerde bireylerin iş değiştirme eğilimi daha az olduğundan 
(Dette ve Dalbert, 2005: 1719), bu kültürlerde hem allosentrik hem de idiosentrik bireylerin işten ayrılma 
niyetlerinin daha düşük olması beklenebilmektedir.  Diğer bir ifadeyle, her birey, kendi çıkarını ya da grup 
çıkarını düşünerek hareket edebilmektedir ancak hangi duygunun daha baskın olacağı kültür tarafından 
etkilenmektedir (Triandis, 1995: 116). Grup çıkarını düşünen bireylerin işten ayrılma niyetleri düşük olacak 
ve adaletsizlikleri daha fazla tolere edebileceklerdir (Tripp vd., 1995:46). (Triandis, 1994: 12). Benzer şekilde 
Wasti ve Erdil (2007) allosentrik bireyler ve Türkiye gibi toplulukçu toplumlar için sosyal psikolojik 
süreçlerin durumsallık arz ettiğini ileri sürmektedir (Wasti ve Erdil, 2007:39). Hem allosentrik hem de 
idiosentrik bireyler, kendi çıkarlarına olan bir durumla karşılaştıklarında ya da yaptıkları seçimlerle elde 
edecekleri çıktının önemli olmaması durumunda allosentrikken, idiosentrik; idiosentrikken, allosentrik 
bireyin yapabileceği tercihleri yapabilmektedirler. (Triandis, 1994:14). Buna göre, bireylerin örgüt içerisinde 
karşılaştıkları davranış ve uygulamalar, normalde vermeyecekleri tepkileri vermelerine neden 
olabilmektedir.  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre,  bireylerin allosentrizm ve idiosentrizm değerlerinin algılanan 
dağıtımsal adalet ve işten ayrılma niyeti üzerinde düzenleyici etkisi bulunamamıştır. Diğer bir ifadeyle, 
akademisyenlerin elde ettikleri çıktıları adil algılamadıkları durumlarda işten ayrılma eğilimleri üzerinde 
allosentrizm ve idiosentrizm düzeylerinin etkisi bulunmamaktadır. Benzer şekilde, Wang ve Yi (2012) 
Çin’de yaptıkları çalışmada, allosentrizm- idiosentrizmin algılanan dağıtımsal adalet-işten ayrılma niyeti 
üzerinde düzenleyici etkisi olmadığı sonucunu elde etmişlerdir.  

5.1. Öneri ve kısıtlar 

Çalışmanın bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır.  Öncelikle, çalışma verilerinin bireysel 
değerlendirmelerden oluşması, tek bir kaynaktan tek bir zamanda elde edilmiş olması ve bağımlı ve 
bağımsız değişkenlerin aynı anda ölçülmeleri nedeniyle ortak yöntem varyansı hatasına neden olabileceği 
düşünülmektedir (Podsakoff vd., 2003:880). Bu problemi engellemek için katılımcıların kimlik bilgileri 
alınmamıştır. Ayrıca, ortak yöntem varyansının tespitine yönelik yapılan Harman’ın tek faktör testi 
sonuçlarına göre ölçek maddelerindeki varyansın çoğunluğunu açıklayan genel bir faktör tespit 
edilemememiştir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda verilerin farklı zamanlarda ya da farklı yöntemler 
kullanılarak; değişik sektör çalışanlarından veri toplanması önerilmektedir.  

Çalışmanın bir diğer kısıtı olarak, örneklemi oluşturan akademik personelin gruplarından bağımlı ve 
bağımsız olma durumlarının incelenmemesi gösterilebilir (Fischer, 2004: 486). Wasti ve Erdil (2007) de 
çalışmalarında Türkiye gibi toplulukçu kültürlerde iç grup-dış grup ayrımının önemli olduğunu ileri 
sürmüşlerdir (Wasti ve Erdil, 2007:39). Bu kapsamda allosentrik bireyler, iç grup hedeflerine eğilirken, 
idiosentrik bireyler kişisel hedeflerine önem vermektedirler (Yamaguchi, 1994:175).  Bu nedenle birey için iç 
grubun aileden mi, yakın arkadaşlardan veya iş arkadaşlarından mı oluştuğunun bilinmesi önemli olabilir. 
Bireyin, iç grubunda ailesinin olduğu durumda iş arkadaşlarını önemsemeyebileceği ve bu durumun, 
bireylerin tutumlarını etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle sonraki çalışmalarda iç-dış grup 
ayrımının dikkate alınması önerilebilir.    

Küreselleşmenin hızla arttığı günümüzde, kültürel değerlerdeki farklılaşmalara dair yapılan çalışmalar çok 
daha önemli hale gelmektedir (Lee ve Peterson, 2000: 401). Bu doğrultuda, bu çalışmadan elde edilen veriler 
ile yöneticilere bazı önerilerde bulunulabilir. Farklı milletlerden çalışanları barındıran örgütlerin, kültürel 
özelliklerin yalnızca kültüre göre değil fakat birey düzeyinde de farklı şekillenebileceğini görmek yöneticiler 
açısından önemlidir. Bununla birlikte, yöneticiler, akademik personelin kaynak dağıtım kurallarını ve 
prosedürlerini gözden geçirmeli ve bireylerin kültürel değerlerine uygun yöneticilik uygulamalarına önem 
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vermelidirler (Wang ve Yi, 2012:211). Örgüt içerisinde alınan kararlarda akademik personele söz hakkı 
vermek, prosedürel adalet algılarına ve dağıtımsal adalet algılamalarına daha olumlu yönde tepkiler 
vermelerini sağlayabilecektir (Lind vd., 1990: 952). Akademik personelin atama kriterlerinin açık hale 
getirilmesi, kriterler belirlenirken uygulanacak prosedürler için her birimin görüşünün alınması, personelin 
kadro dağıtımının adilliğine olan inancını arttırabilecektir.  

Ayrıca ilerleyen çalışmalarda, kültürel faktör olarak güç mesafesi, bireysel olarak eşitlik duyarlılığının etkisi 
incelenebilir. Bireylerin işlerini anlamlı bulmalarının da bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında 
düzenleyicilik etkisi olacağı düşünülerek, sonraki çalışmalarda bu konuların da analize dahil edilmesi 
önerilebilir. 

Genel itibariyle ele alındığında, çalışma, çoğunlukla ulusal düzeyde ele alınan kültürel değerlerin bireysel 
düzeyde çalışılmasının farklılık yaratabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, alan yazında ilgili 
değişkenlerle yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.  
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Amaç – Araştırmanın amacı, sıkı-gevşek örgüt kültürünün ve kişi-örgüt uyumunun, çift yönlülük 
algısına etkisini incelemektir.  

Yöntem – Araştırma, teknoloji sektöründe çalışan 201 personel ile online anket yoluyla 
gerçekleştirilmiştir.  Veriler, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri ile çözümlenmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucuna göre, sıkı-gevşek kültür ve kişi-örgüt uyumu, çift yönlülük 
algısını pozitif ve anlamlı etkilemektedir. Ayrıca sıkı kültür ve çift yönlülük algısı ilişkisinde kişi-
örgüt uyumu aracılık görevi görmektedir. 

Tartışma – 21. Yüzyılda hayatın, yenilikçilik ile fonksiyonel ve kaliteli hâle gelmesi işletmeleri, 
yeni pazarlara yatırım yapmaya yöneltmektedir. Yenilikçilik, işletmenin yararlanıcı ve keşifsel 
yeteneklerini “eş zamanlı” (çift yönlülük) değerlendirmesini gerektirir ki; yenilikçiliğin 
gerçekleşmesi, tepe yönetiminden astlara kadar tüm çalışanların, örgüt kültürü algılarına bağlıdır. 
Araştırmalar göstermektedir ki yenilikçi kültür algısıyla beslenen çalışanın örgütsel uyumu, farklı 
fikir ve yeteneklerini birleştirmesini sağlamaktadır (Quinn ve Spreitzer,1991; Denison ve Mishra, 
1995; Taormina,1997).  
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Purpose – The purpose of the study is to examine the effect of tight-loose organizational culture 
and person-organization fit and the perception of ambidexterity. 

Design/methodology/approach – The research was conducted through an online survey with 201 
persons working in the technology sector. Data were analyzed by correlation and multiple 
regression analyzes. 

Findings – According to the research results, person-organization fit and tight-loose culture effect 
the perception of ambidexterity positively and significantly. Furthermore person-organization fit 
has a role of  mediator in the relationship between tight culture and perception of ambidexterity. 

Discussion – The fact that life has become innovative, functional and quality in the 21th century 
leads businesses to invest in new markets. Innovativeness requires a business to use its beneficiary 
and exploratory abilities synchronously (ambidexterity). The achievement of ambidexterity is 
depended on organizational culture perceptions of all employees including top managers and 
subordinates. Previous studies show that organizational adaptation of an employee who has a 
perspective of innovative culture provides different ideas and abilities to combine.  

1. Giriş

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi, işletmelerin yenilikçi olmasını kolaylaştırmaktadır. Yenilikçilik, 
işletmenin çevresi ile karşılıklı uyum göstermesini sağlamaktadır (Cormican ve Sullivan, 2004).  İşletmenin 
çevre ile uyumu aynı zamanda işletmeyi pazarda güçlü konuma getirebilecek çevresel değişiklikleri takip 
etmesini kolaylaştırmaktadır (Kotler vd.,2008). Çeşitli araştırmalar, iş çevresi dinamizminin ve rekabetin, çift 
yönlülüğü arttırdığını vurgulamaktadır (Volberda, 1998; Siggelkow ve Levinthal, 2003; Gibson ve 
Birkinshaw, 2004). Bu noktada çift yönlülük, değişen pazar fırsatlarını yakalamak ve müşteri taleplerine 
cevap vermek için işletmenin kullandığı yapısal bir mekanizmadır (Gibson ve Birkinshaw, 2004). Bu 
mekanizma ile işletme, yararlanıcı (exploitation) ve keşifsel (exploratory) olarak nitelendirilen iki yeteneğini 
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aynı anda olarak kullanır (Levinthal ve March, 1993;Tushman ve O’Reilly, 1996; Adler vd., 1999; Benner ve 
Tushman, 2003; He ve Wong, 2004; Çekmecelioğlu vd., 2018).  

İşletmenin keşifsel yeteneği mevcut teknolojisi, yöntem ve ürünlerinden farklı olarak devrim yaratan ve 
sürekli olmayan radikal yenilikçiliğe odaklanırken; işletmenin yararlanıcı yeteneği, mevcut teknolojisini 
kullanarak, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve yapılandırılması olan artımsal (kademeli) yenilikçiliğe 
odaklanır (O’Reilly ve Tushman, 2004; Hobikoğlu, 2014:158-159). Her ne kadar literatürde, işletmenin 
yararlanıcı ve keşifsel yeteneklerinin ikisini birden kullanmasının imkânsız olduğu (Miller ve Friesen, 1986; 
Mc Gill vd.,1992), yararlanıcı ve keşifsel yetenekten birinin kullanılabileceği (Burns ve Stalker,1961;  Denison 
vd.,1995) iddia edilse de, tüm iddialara karşı şekilde işletmenin, yararlanıcı ve keşifsel yeteneğinin her ikisini 
de kullanmasının rekabet gücü açısından avantajlı olduğunu vurgulamıştır (March, 1991). 

Frambacha ve Schillewaertb’a göre (2002) işletmelerin yenilikçi olması ve çift yönlü yeteneği, “örgütsel ve 
bireysel düzeyde” iki tür uyum ile mümkündür. Bireysel açıdan çift yönlülük, bağlamsal çift yönlülük 
olarak adlandırılır ki Andriopoulos ve Lewis’e göre (2009) bağlamsal çift yönlülük,  yararlanıcı ve keşifsel 
işletme yeteneklerine davranışsal ve sosyal anlam yüklenmesidir. Bu amaçla çalışanların takım olması, 
düşüncelerine önem verilmesi, desteklenmesi ve tartışmaya açık olmaları bağlamsal çift yönlülüğü 
etkilemektedir. Diğer yandan Adler ve Borys (1996),  çift yönlülüğün başarısı için bürokratik yapı ile 
desteklenen kolektivist bir örgüt kültürünün gerekliliğini savunmaktadır. Bu sayede çalışanların keşifsel ve 
yararlanıcı nitelikteki eylemleri yöneticilerce desteklenecektir (Birkinshaw ve Gibson, 2004).  

Bartlett ve Ghoshal (1989), çift yönlülüğün işletmede yaratılan kültürel bir vizyon ile desteklendiğini 
belirtmiştir. Literatürde işletmenin yararlanıcı ve keşifsel yeteneğini, sıkı-zayıf kültür ile bağdaştıran 
çalışmalar mevcuttur (Bradach, 1997; Tushman ve O’Reilly, 1997). Hofstede (2001), çalışan davranışları 
açısından sıkı kültürü, disiplin ile ifade ederken; gevşek kültürü, değişime açıklık ve yaratıcılık ile 
nitelendirmektedir. 

Çalışanlar, örgütte yaratılan kültür ile iş çevresini anlamlandırmayı ve algılamayı sağlayan değer, inanç, 
düşünce ve norm bütünlüğüne sahip olurlar. Örgüt kültürü etkisi ile şekillenen davranış, çalışanın örgüte 
uyumunu etkiler. Kültür ve çift yönlülük bağlantısında, üst yönetim ve çalışanların koordinasyonu önem 
arz etmektedir (Raisch ve Birkinshaw, 2008). Bu noktada kişi ve örgütün özellikler, değerler ve amaçlar 
itibariyle uyumlu olması olarak nitelendirilen kişi-örgüt uyumu (Kristof, 1996) arttıkça, çalışanın işe bağlılığı 
artarak işten ayrılma niyeti azalır (Hoffman ve Woehr, 2006), diğer yandan motivasyon ve verimlilikleri 
artar (Shelton vd., 2003; Li ve Hung, 2010; İplik vd., 2011).   

Literatürde örgüt kültürü ve kişi-örgüt uyumu (Berry, 1966; Witkin ve Berry, 1975; O' Reilly vd., 1991; 
Gelfand vd.,2002; Zhou ve Su, 2010; Jackson, 2017); sıkı- gevşek örgüt kültürü ve çift yönlülük (Gibson ve 
Birkinshaw, 2004; Lin ve Mc Donough, 2011; Rodriguez ve Hechanova, 2014; Wang ve Rafiq, 2014); kişi 
örgüt uyumu ve çift yönlülük (Kılıç vd., 2011; Behram ve Dinç, 2014; Atçı vd., 2017) ile çift yönlülüğü 
örgütsel davranış açısından inceleyen çalışmalar  (Gibson ve Birkinshaw, 2004; Kang ve Snell, 2009; Turner 
vd., 2013; Wang ve Rafiq, 2014) daha çok çift yönlülük ve kültür ilişkisini örgütsel düzeyde ele alarak, 
performans ve verimlilik çıktılarını değerlendirmiştir. Ancak bu çalışmada işletmenin çift yönlülüğü, çalışan 
algısı açısından ele alınmıştır. Bu noktada uyum ve içselleştirmenin, algıyı güçlendiren unsur olmasından 
hareketle kişi-örgüt uyumu da analize dâhil edilmiştir. Bu noktada sıkı-gevşek kültürün ve kişi-örgüt 
uyumunun çift yönlülük algısına etkisi, araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın 
merak edilen diğer problemi, sıkı-gevşek kültürün çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun  
aracı etkiye sahip olup-olmadığıdır. Çünkü yeni ekonomi şartlarında, işletmenin rekabet edebilmesi ve 
büyümesini sağlayan en önemli etken yenilikçilik ve çift yönlülüktür (Hobikoğlu, 2014). Ancak Romer’a 
göre (2007), “yenilik ve çift yönlülükte beşeri sermaye olan insan, temel kaynaktır”.  Gibson ve Birkinshaw 
(2004), çift yönlülüğün bağlamsal olarak çalışan davranışlarıyla desteklendiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla 
çift yönlülüğün başarısı,  lider davranışından (Denison vd., 1995; Tushman ve O’Reilly, 1997; Lewis, 2000) 
çalışanların amaç ve vizyon paylaşımına kadar uzanan bir kültüre dayanır (Bartlett ve Ghoshal, 1989).  Çift 
yönlülük yeteneği için, çoğu araştırmacılar sıkı ve zayıf kültürün dengeli olmasını savunmaktadır (Bradach, 
1997; Tushman ve O’Reilly, 1997). 

Araştırmanın amacı, sıkı-gevşek örgüt kültürünün ve kişi-örgüt uyumunun, çalışanların çift yönlülük 
algısına etkisini incelemektir. Gelfand ve diğerlerinin (2011) yaptığı 33 ülkede sıkı-gevşek kültür 
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çalışmasında yönetim ve çalışan davranışları açısından sıkı ve zayıf normlar açısından farklılıklar tespit 
etmişlerdir. Türkiye’de İstanbul’da yer alan 195 katılımcı, ilgili araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 
sonucuna göre, Türkiye’nin %9.2’lik bir skorla ortalamanın biraz üstünde sıkı kültür özelliği gösterdiği 
tespit edilmiştir. Ancak Türkiye’de yenilikçilik rakamları, Küresel İnovasyon Endeksi (2018) ölçümlerine 
göre %56.8’lik endekse sahiptir (European Union, 2018). Bu durumda Türkiye’nin kültürel yapısından bir alt 
kültür olarak etkilenen işletme kültürünün ve endekste yer alan ”girişimcilik ve arkadaşlık çevresi” 
unsurunun yüksek yüzdeye sahip olması etkisiyle kişi-örgüt uyumunun çift yönlülüğe etkisi incelenmiştir. 
Ortalama üstü sıkı kültür ve kolektivist özellik gösteren Türkiye’deki işletmelerde kültür ve kişi-örgüt 
uyumunun çalışanlarının çift yönlülük algısına etkisinin incelenmesi hem örgütsel çıktılar (verimlilik, 
performans) hem de bireysel çıktılar (yaratıcılık, motivasyon, tatmin) açısından önemli görülmektedir. Bu 
bağlamda araştırmanın birinci problemi, sıkı-gevşek örgüt kültürünün çift yönlülüğe etkisinin olup 
olmadığını incelemektir. Araştırmanın ikinci problemi, kişi- örgüt uyumunun çift yönlülüğe etkisinin olup 
olmadığını belirlemektir. Nihayetinde araştırmanın üçüncü problemi  sıkı-gevşek kültürün çift yönlülüğe 
etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisini tespit etmektir. Araştırma problemlerine yönelik 
araştırmanın ilk hipotezi, sıkı-gevşek örgüt kültürünün, kişi-örgüt uyumunu pozitif ve anlamlı olarak 
etkilediği; ikinci hipotezi, sıkı-gevşek örgüt kültürünün, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak 
etkilediği; üçüncü hipotezi, kişi-örgüt uyumunun, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği 
ve araştırmanın dördüncü hipotezi, sıkı ve gevşek kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt 
uyumunun aracılık  etkisinin olduğudur. 

Araştırmanın teknoloji sektöründe yapılma nedeni, en yenilikçi inovasyon karnesinin sektörel dağılımında, 
bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının varlığıdır (Yıldız, 2018). Taylor ve  Helfat’ın (2009) çalışması da çift 
yönlülüğü teknoloji sektöründe ele almaktadır. İlgili çalışmada, teknolojinin ilerlemesinin ancak yeni 
teknoloji ve mevcut kaynaklar arasındaki bağlantıya bağlı olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla bu araştırma, 
İstanbul ve çevresinde yer alan telekomünikasyon ve teknoloji alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli 
işletmelerin Ar-Ge ve pazarlama departmanında görevli 201 orta düzey çalışan ile anket yönteminden 
yararlanılarak yapılmıştır. Zaman ve maliyet sınırlarından dolayı veriler, online anket ile toplanmıştır. 
Bulguların analizinde çoklu regresyon yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, çalışanların çift yönlülük 
algılarında uyumsal ve kültürel yapının önemini vurgulayarak bilimsel yazına, yöneticilere ve çalışanlara 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Eren’e göre (2008: 135) “örgütler, farklı kültür mozaiğine sahip bireylerden oluşur. Bu bireyler, belli normlar 
ve ölçüler ile bir araya gelerek, diğer örgütlerden farklı ama kendi içinde nispeten ortak inanç ve değerler 
sistemi oluştururlar. Oluşan bu sistem, örgüt içinde değişik inanç, değer, tutum, düşünce şekli ve ahlâk 
anlayışının bir arada var olmasına yardım eder ki bu oluşuma örgüt kültürü  adı verilir.  

Örgüt kültürü, toplumun bir alt kültürü olarak çalışanların algıları, deneyimleri yanında mitler, semboller 
ve hikâyelerden oluşur (Hofstede vd., 1998).  Varol’a  göre (1989)  güçlü bir örgüt kültürü için, işletmenin 
sıkı ve gevşek örgüt özelliklerini bir arada bulundurması gerekir. Örgüt kültürü sıkı ve gevşek kontrole 
dayalı olarak ikiye ayrılır (Hofstede vd., 2010). Sıkı kültürde, görevler ve normlar baskın nitelikte olup, norm 
dışı davranışlar cezalandırılmaktadır (Oyserman vd., 2002). Dolayısıyla sıkı bir kültürde çalışanlar, örgüt 
değerlerine ve birbirine saygılı olup,  ortak bir dil ve kimlik kullanmaktadır. Bu kültürde çalışanın, örgüte 
uyumluluğu esas olup,  bireysel olarak ön planda yer almaması söz konusudur (Rothbaum vd., 2000; 
Gelfand vd., 2002). Diğer yandan kişinin başarılı olması halinde çevresi tarafından kendisine kıskançlık ya 
da kızgınlık hissedilmez. Gevşek kültürde, çalışma yönteminde belli bir standardizasyon ve açıklık 
bulunmaz (Özkalp ve Kırel, 2004) ancak, gevşek örgüt kültüründe benlik saygısı söz konusudur (Campbell 
vd., 1996; Hoshino‐Browne vd., 2005). 

İşletmenin alt birimleri içi sıkı bağlantıların ve işletmenin alt birimleri arası  gevşek bağlantıların 
kombinasyonu olan çift yönlülük, keşifsel ve yararlanıcı iki yeteneğini işletmenin eş zamanlı kullanmasıdır 
(Duncan,1976; Benner ve Tushman, 2003). Örgütsel çift yönlülük kavramı, illk kez Duncan (1976) tarafından 
yenilikçiliğin bir işletmede başlatılmasını ve yürütülmesini destekleyen ikili yapı olarak vurgulanmıştır. 
Gibson ve  Birkinshaw (2004), örgütsel çift yönlülüğü bir işletmenin piyasa taleplerine cevap verirken, aynı 
anda ortamdaki değişikliklere uyumlu ve verimli olma yeteneği olarak tanımlamışlardır. Dolayısıyla 
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işletmeler, çevresel  talepler arasındaki dengeleri “ikili yapılar” ile sağlamaktadırlar. Buna göre işletmeler,  
belirli iş birimlerini uyumlaştırmaya, diğerlerini uyuma odaklamaya çalışırlar (Duncan,1976). 

İşletme, keşifsel (exploration) ve yararlanıcı (exploitation) yetenekleriyle farklı ve rekabetçi olabilecektir 
(Şimsek, 2009). İşletmenin yararlanıcı yeteneği, müşteri odaklı olarak düşük risk almaktır. İşletme bu 
yeteneğini kullanırken, maliyet ve kâr odaklı davranır. İşletmenin keşifsel yeteneği, büyümek ve yenilikçi 
olmaktır. İşletme keşifsel yeteneğini kullanırken, özellikle radikal yenilikçiliğe (sıfırdan bir ürün/hizmet 
icadı) önem verir (O’Reilly ve Tushman, 2004). Dolayısıyla işletmenin keşifsel yeteneği, yenilik sürecinde 
risk almaya ve çeşitlendirmeye odaklıdır. Çalışanlar ise, yetkileri dâhilinde sorumluluğa sahip olup, âdemi-
merkezi bir denetim mekanizması ile çalışırlar (March, 1991; Levinthal ve March, 1993;  Benner ve Tushman, 
2003).  

Kârlılık için mevcut yeteneklere, büyüme için yeni fırsatları keşfetmeye odaklanan çift yönlülük, verimlilik 
açısından yararlanıcı yeteneğin kullanımında kısa vadeli, keşfedici yeteneğin kullanımında uzun vadeli 
sonuçlar sağlamaktadır (Tushman ve O’Reilly, 1996; He ve Wong, 2004; Jansen, 2005). Yapısal çift yönlülük 
olarak adlandırılan bu durum, “işletme içinde birbirine zıt unsurların, eş zamanlı dengelenmesidir” 
(Birkinshaw ve Gibson, 2004). Cao ve diğerleri (2009), bu durumu denge ve birleşik boyut olarak 
yorumlamıştır. Denge boyutunda, çift yönlülüğün iki ucu olan keşifsel ve yararlanıcı boyutlar dengeli 
olmalıdır. Birleşik boyutta keşifsel ve yararlanıcı boyutlar, dengede tutulmak yerine yüksek seviyede 
olmalıdır. Dolayısıyla çift yönlülüğün birleşik boyutunda,  daha yüksek düzeyde yararlanılabilecek zengin 
bir kaynak ve bilgi seti kullanılmaktadır. Diğer yandan çift yönlülüğün denge boyutu, aşırı keşifsel ve 
yararlanıcı hareketlerin zararlarını ortadan kaldırmaktadır.  

Yapay zekâ teknolojisi, robot işçiler, sayısal kontrollü tezgâhlar,  bilgisayar tümleşik üretim, bilgisayar 
destekli tasarım gibi ileri gelişmeler işletmeleri değişime uyumunu kolaylaştırmaktadır. Bir işletmenin 
yenilikçiliği, kuşkusuz yönetim desteği ve yeniliğe uyumlu çalışanların yer aldığı bir örgüt kültüründe 
gerçekleşir. Yenilikçi bir kültürde çalışanların esnek düşünebilen, durumları fırsata dönüştüren, takım 
çalışması yapabilen, proaktif ve girişimci bireyler olmaları beklenmektedir. Diğer yandan kişi-örgüt uyumu 
olarak nitelendirilen, çalışanın değerine ve inancına uygun bir işletmede çalışması da yenilikçilik ve çift 
yönlülük algısını etkileyebilir (March, 1991).  

Eren’e göre (2008) “çalışan davranışının temel unsuru  olarak algılayan bireyin nitelikleri, algılanan nesne 
özellikleri ve algılama sürecinin gerçekleştiği ortamdır.  Bu noktada algı, bireyin çevresi ile ilgili bilgileri bir 
araya getirip organize etme, anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. Çalışanların, çift yönlülük algısı, 
çalışan ve çalışanların oluşturduğu örgüt başarısında önemli bir unsurdur. Örgütleri oluşturan insanlar, 
herhangi bir konuda karara varmadan önce, kültür (algılanan ortam) unsuruna dayanarak bir takım amaçlar 
belirler. Bu durumdaki çalışan, içinde yaşadığı işletmeyi organize eder ve kendisini etkileyen uyarıcılar 
bünyesinde tepki gösterir. Eğer bireyde ve örgütte dinamizm, esneklik ve uyum yeteneği yoksa şiddetli 
rekabetin mevcut olduğu büyük endüstrilerde ciddi tehlikeler baş gösterebilmektedir”.  

Davranışsal çift yönlülük, çalışanların çift yönlülük algılarından oluşur (Raisch ve Birkinshaw, 2008) ve 
değişime uyumlarını temel alır ( O’Reilly ve diğerleri, 2009). Gibson ve Birkinshaw (2004), üst düzey 
yöneticilerin, çalışanlarda çift yönlülük algısını oluşturan örgütsel  davranışlarını incelemiştir. Bu bağlamda 
yenilikçiliği destekleyen yöneticiler, işletmenin keşifsel hareketlerini arttırmakta olup (Lin ve Mc Donough, 
2011), örgütün kişiye sağladığı çeşitli kaynaklar ise kişi-örgüt uyumunda etkili olmaktadır (Kristof,1996). 
Kişi-örgüt uyumu, çalışanların değerlerine ve niteliklerine uygun bir işletmede çalışması (Schneider,1987) ve 
içsel huzuru yakalamasıdır (Başaran, 2004). Dolayısıyla kişi örgüt  uyumu,  çalışanların iş tatminini arttıran 
ve  iş streslerini azaltan bir etmendir (Chen vd., 2018).  

Dawkins (1996), örgüte uyumlu bireylerin gelişmesi için doğal grup seleksiyonunun gerekli olduğunu 
savunmaktadır. Bu açıdan kişi-örgüt uyumu, bütünleyici ve tamamlayıcı uyum olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Bütünleyici uyumda, çalışan iş çevresiyle benzer özelliklere sahipken; tamamlayıcı uyumda, çalışan 
ortamdaki bir eksikliği tamamlamaktadır. Tamamlayıcı uyum, ihtiyaç-arz ve talep-yetenek uyumu olarak 
ikiye ayrılır. İhtiyaç-arz yaklaşımına göre kişi-örgüt uyumunda, örgüt kişinin ihtiyaç ve taleplerini 
karşılarken; talep-yetenek yaklaşımına göre kişi-örgüt uyumu, çalışanın örgütün beklentilerini karşılayacak 
yetenekte olduğu zaman gerçekleşmektedir (Kristof,1996). Andrews ve diğerlerine göre (2011) kişi-örgüt 
uyumu değer, amaç, inanç ve kişilik gibi unsurlar açısından kişi ve örgütün benzer değerlere sahip 
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olmasıdır. Bu bağlamda kişi ve örgüt uyumu beş aşamada ele alınabilir. İlk aşama, kişinin değerleri ve iş 
çevresinin uyumlu olması nedeniyle kişi-iş çevresi uyumudur (mesleki düzey). İkinci aşama kişi ve örgüt 
değerlerinin benzerliği sonucu oluşan kişi-örgüt uyumudur. Üçüncü aşama, kişi ve takım arasındaki ahenk 
olan kişi-grup uyumudur. Dördüncü aşama, yetenek ve iş ihtiyacı arasındaki denklik olan kişi-iş uyumudur. 
Beşinci aşama ise, kişi ile patronu arasındaki benzer değer ve kültüre dayalı kişi-kişi uyumudur (Kristof, 
1996). Bu araştırmada kişinin örgütsel uyumu, kültür ve çift yönlülük kavramları açısından 
değerlendirilmiştir.  

3.Metodoloji 

3.1. Araştırma Veri Toplama Aracı ve Yöntemi  

Araştırmada sıkı-gevşek kültürün ve kişi-örgüt uyumunun, çalışanların çift yönlülük algılarına etkisi 
incelenmiştir. Araştırma evrenini, yazılı basında ve kurumsal web sitelerinde yenilikçi faaliyetlerini yansıtan 
telekomünikasyon ve teknoloji sektöründeki iki işletmenin, orta düzey Ar-Ge  ve pazarlama departmandaki 
210 çalışanı oluşturmaktadır.   

Ankete katılan katılımcıların seçiminde, kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Kolayda 
örnekleme yöntemi, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde, hızlıca ulaşılabilir 
birimlerin elde edilmesiyle örneklem oluşturulur. Ancak bu yöntemin başarı şansı örneklem uygulamasını 
yürüten kişi ya da grubun araştırma konusu ile ilgili deneyimine, tanımlanan ana kütlenin özellikleri 
bakımından öncül bilgilerine ve bu ana kütlenin özellikleri bakımından homojenliğine bağlıdır (Özmen, 
2006). Bununla birlikte Kurtuluş ve diğerleri (2012), kolayda örnekleme yönteminin araştırmalarda yaygın 
kullanılan bir yöntem olduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırma teknoloji sektöründe yer alan işletme 
çalışanlarını örnekleme katarak homojenliği sağlamaktadır.  

Araştırma modeli olarak, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi, iki ve daha çok 
sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelidir (Karasar, 2005). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak online olarak gönderilen anketlerden yararlanılmıştır. Dağıtılan 210 
anketten, cevaplanmayan veya hatalı anketlerin çıkarılmasından sonra kalan 201 çalışan anketi, araştırma 
örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri Ocak 2018- Mayıs 2018 zaman aralığında toplanmıştır. 
Örneklemi oluşturanların 140’i Ar-Ge personeli ve kalan 61’i pazarlama ve satış personelidir. Katılımcıların 
117’si erkek  (%58,4); 84’ü kadındır (%41,6). Katılımcıların yaş ortalaması 32,42±7,37’dir. Katılımcıların 
%82,2’si üniversite, %17,8’i lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür.   

Ankette, sıkı- gevşek kültürün ölçümü için O’Reilly ve Tushman (2004), Fındıklı ve Afacan (2014);  çift 
yönlülüğü ölçmek için Cao ve diğerleri (2009); kişi-örgüt uyumunu ölçmek için Sarros vd. (2002) tarafından 
geliştirilen sırasıyla dokuz, on iki ve yirmi sekiz sorudan oluşan ölçeklerden yararlanılmıştır. Ölçeklerdeki 
maddeler, 5’li likert tipi ölçme yöntemi ile derecelendirilmiştir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle 
katılıyorum). Ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliği sırasıyla 0,73 (sıkı 
kültür), 0,74 (gevşek kültür), 0,71 (çift yönlülük) ve 0,80 (kişi-örgüt uyumu) olarak tespit edilmiştir.  

3.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli Şekil 1’deki gibidir. Modelde “sıkı-gevşek kültür ve kişi-örgüt uyumunun, çift yönlülük 
algısına etkisi” incelenmiştir. Modele göre “sıkı-gevşek kültür ve kişi-örgüt uyumu” bağımsız değişken, “çift 
yönlülük algısı” bağımlı değişkendir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

O' Reilly ve diğerleri (1991) ve Schein’e göre (1992:9), iş ve örgüt seçimi, kişinin bireysel özelliklerine 
bağlıdır. Schein (1992), çalışanın, iş çevresinde güvende hissetmesinin öneminden bahsederek, yaratıcı 
fikirler sunanların ödüllendirilmesi, koçluk gibi uygulamaların çalışanın uyumu arttıracağı kanısındadır. 
Kişi-örgüt uyumu,  yenilikçi işletmelerde çoğunlukla uygulanan ödül ve güvenlik gibi değişkenlerden 
etkilenmektedir (O' Reilly vd., 1991).  

Zhou ve Su (2010), Doğu Asya ve Batı gibi karşıt kültürlerin benzerlik ve farklılıklarını araştırmışlardır. 
Araştırma sonucunda sosyo-kültürel değerlerin, sosyal davranışları şekillendirdiğini gözlemlemişlerdir. Bu 
noktada işletme kültürü, çalışanların uyum düzeylerini de etkileyebilir. 

De Dreu (2010), yaratıcılık ile kültürel farklılıkların etkisini araştırmıştır. Bireylerin yaratıcı olmasında 
kültürün motivasyonel bir araç olup-olmadığı araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Araştırma 
sonucunda Batı Kültürlerinin, yenilik ve yaratıcılığa, Asya kültürlerinin yenilikten ziyade kullanışlılığa 
önem verdikleri tespit edilmiştir.  Araştırma sonucu, işletme kültürünün yaratıcılık, hata toleransı vb. 
özellikleri içermesi, yenilikçiliği içeren çalışanların çift yönlülük algılarını etkileyebilir. 

Jackson (2017) çift yönlülüğün gelişiminde kültürel yönde şemaların ve öğrenme modlarının rolünü 
incelediği çalışmasında, kültürel değerlerin öğrenme döngüleriyle bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Sosyal 
örgütlerde hem genetik hem de kültürün etkilediği seleksiyon, grupların ve bireylerin daha kollektif, 
uyumlu çalışmasına neden olmaktadır. Bu noktada kültürün, kişi-örgüt uyumuna pozitif bir etkisi 
bulunmaktadır.  

Aktaş vd. (2016), sıkı kültür ve  liderlik davranışını incelemiştir. 33 ülkenin ve 6823 katılımcının anketlerinin 
yer aldığı araştırma sonucunda, kültürel sıkılık ile karizmatik ve takım liderliği negatif ilişkili çıkmıştır. Bu 
noktada çalışanların çift yönlülüğün keşifsel boyutu hakkındaki algıları, kültürel sıkılıktan negatif 
etkilenebilir. 

Berry (1966), sıkı ya da gevşek kültürdeki bireylerin davranış ve algılarını incelemiştir. Araştırmada sıkı 
kültürde çalışan bir birey, düşük ayrışma (farklılaşma) sergilemekte, bir bakıma diğer meslektaşlarıyla  
uyum gösterirken (Witkin ve Berry, 1975); gevşek kültürde çalışan bir birey, bilişsel bağımsızlığa sahip 
olduğundan yüksek ayrışma (farklılaşma) göstermektedir (Dawson,1967). Bu durumda sıkı ya da gevşek 
kültür, çalışanların yeni ve farklı fikir üretimi ve uyumsal yeteneğini etkileyecektir. Diğer yandan sıkı ve 
gevşek kültür, çalışma topluluğunun ne kadar yaygın normlara sahip olduğunu ve  kişi-örgüt uyum 
toleransını göstermektedir (Gelfand vd., 2006). Literatürden hareketle sıkı ve gevşek kültürün, çalışanların 
örgüte uyumlarını etkileyebileceği düşünülerek H1  hipotezi geliştirilmiştir: 

H1: Sıkı-gevşek örgüt kültürü, kişi-örgüt uyumunu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

     H11: Sıkı örgüt kültürü kişi-örgüt uyumunu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

     H12: Gevşek örgüt kültürü kişi-örgüt uyumunu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Lee ve Yu  (2014), örgüt kültürünün, işletmenin hem keşifsel hem de yararlanıcı yeteneğini etkilediğini tespit 
etmiştir. Buna göre klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar kültür alt boyutları da çift yönlülüğü 

Kişi-Örgüt Uyumu 

Çift Yönlülük 
Algısı 

Sıkı- Gevşek 
Kültür 

     Sıkı Kültür 
Gevşek Kültür 

 

       

H2 

H4 
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farklılaştırmaktadır. Wang ve Rafiq (2014), İngiltere ve Çin’de faaliyet gösteren teknoloji firmalarında 
yaptıkları karşılaştırmalı analizde örgüt kültürünün, çeşitlilik ve vizyon paylaşımı sağlayarak, çift yönlülüğü 
olumlu etkilediğini tespit etmişlerdir. Güttel ve Konlechner (2009), sıkı-gevşek kültüre dayalı ilişkilerin, 
bağlamsal çift yönlülükle ilgili olduğunu vurgulamıştır. Bu açıdan sürekli öğrenme, sıkı disiplinden uzak, 
yüksek vizyon, esneklik gibi gevşek kültür özellikleri çift yönlülüğü olumlu etkilemektedir (Gibson ve 
Birkinshaw, 2004).  

Fındıklı ve Pınar (2014), yöneticilerin algıladıkları sıkı-gevşek örgüt kültürünün, çift yönlülük üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Araştırmanın çıkış noktası, yenilik kültürü ve çift yönlülük oluşumu için, yöneticilerin 
desteğinin esas olmasıdır. Hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak yapılan araştırmada firma yaşı, 
büyüklüğü, bilgi paylaşımı gibi değişkenler de eklenerek, sıkı-gevşek kültür algısının örgütsel çift yönlülük 
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çekmecelioğlu vd. (2018), keşifsel yeteneğin yararlanıcı yeteneği 
etkilediğini ve entelektüel similasyonun her iki yeteneği pozitif etkilediğini tespit etmiştir.  

Özeren ve diğerleri (2013), İtalyan ve Türk işletmelerinde sıkı-gevşek kültür ve yenilikçilik ilişkisini 
incelemiştir. Araştırma sonucunda, İtalyan mermer işletmelerinin Türk işletmelerine göre daha gevşek 
kültüre sahip olduğu tespit edilmiştir. Pandey ve Sharma (2009) yaptıkları alan araştırmasında, kültürün 
bireylerin keşifsel ve yaratıcı yeteneklerini geliştirdiklerini vurgulamıştır. Aynı çalışmada kültürün 
belirsizlikten kaçınma boyutu ile çift yönlülüğün yararlanıcı yeteneği ile pozitif ilişki tespit etmiştir. Lin ve 
Mc Donough (2011),Tayvan’da yaptıkları çalışmada kültür ve çift yönlülük arasında pozitif bir ilişki tespit 
etmiştir. Rodriguez ve Hechanova (2014), gevşek (kollektivist) ve sıkı (bireysel) örgüt kültürünün, 
yenilikçiliği ve çift yönlülüğü pozitif etkilediğini tespit etmiştir. İlgili araştırmalar ışığında H2 hipotezi 
geliştirilmiştir: 

H2: Sıkı-gevşek örgüt kültürü, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

      H21: Sıkı örgüt kültürü, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

      H22: Gevşek örgüt kültürü, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Sok ve diğerleri (2016), çalışanın çift yönlülük davranışı için motivasyon ve yönetsel desteğe ihtiyaç 
duyduğunu ifade etmektedir. Amabile  da (1996), çift yönlülük algısını etkileyen yaratıcılığın, görev 
motivasyonundan etkilendiğini ifade etmiştir. İhtiyaç-arz uyumunda çalışanlar, yalnızca örgüt tarafından 
verilen görevleri yerine getirirler, ancak yenilikçi çalışanlar, farklı ve orijinal fikirler ile çift yönlülüğü 
etkilemektedir (Atçı vd., 2017). Diğer yandan yöneticilerin ve çalışanların uyumu,  işletmelerin çift yönlülük 
yeteneğini pozitif etkilemektedir  (Yitzhack vd., 2015). Araştırmalar sonucu, bireyin uyumlu çalışma 
ortamının çift yönlülük davranışını ve algısını etkileyeceği düşüncesinden hareketle H3 hipotezi 
geliştirilmiştir: 

H3: Kişi-örgüt uyumu, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Kültürün, davranışa ve uyuma etkisi, Peters ve Waterman (1982) çalışmasında ele alınmıştır. Yenilikçiliğe 
imkân tanıyan işletmelerin sahip olduğu gevşek kültür yapısı, çalışanların daha esnek çalışma ortamında 
uyumlu olarak düşünmelerine sağlamaktadır. Çünkü gevşek kültürde otonomi ve karar yetkisi alt 
kademelere dağılmıştır. Bu durum çalışanların içsel uyumu yakalayarak yaratıcılıkları arttırmakta ve çift 
yönlülüğü olumlu etkilemektedir (Peters ve Waterman, 1982; Cohen ve Nisbett, 1997;  Kitayama vd. 1997). 
Yaratıcılıkları ve yenilikçi yetenekleri artan çalışanların çift yönlülük algıları da değişecektir. Atçı vd. (2017), 
otel  yöneticilerinin bireysel yenilikçilikleri ve çift yönlülük ilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 
yöneticilerin yenilikçilik ile örgütsel çift yönlülük algıları arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.   

Yıldız ve Karataş (2018), Kuzey Anadolu Bölgesi’ndeki orta ölçekli işletmelerin keşifsel ve yararlanıcı 
yetenekleri birlikte kullandıkları tespit etmişlerdir. Bu durum coğrafi şartların ve kültürel özelliklerin, bir alt 
kültüre sahip işletmelerde hissedilerek örgütsel algılamalara ve davranışlara yansıtıldığını gösterebilir. Bu 
açıdan sıkı (disiplin ve gerilim) ve gevşek kültür (destek ve güven) uyum gösterebilir ve çift yönlülüğü 
arttırabilir (Bartlett ve Ghoshal, 1989). Kültürün, sürekli öğrenilen değişken olarak çalışanların örgüte 
uyumunu  ve çift yönlülük algısını etkileyebilmesi düşüncesi ile  H4 hipotezi geliştirilmiştir: 

H4:Sıkı ve gevşek kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık  etkisi 
vardır. 
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H41: Sıkı kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisi  vardır  

H42: Gevşek kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisi  vardır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırma ile ilgili olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik yazılım programı 
kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin ortalamaları, standart sapmaları ve normallik dağılımları 
belirlenmiştir. Araştırmada keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Bu analizin yapılma nedeni, çok sayıda 
değişkeni az sayıda değişkene indirgemek olup; değişkenler arasında ilişki olduğu varsayımına 
dayanmasıdır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:368). Çalışmada Kaiser Meyer Olkin ve Barlett testleri 0.50’den 
büyüktür. Örgüt kültürü, sıkı ve gevşek kültür olarak iki boyutta toplanmıştır. Araştırma hipotezlerinin 
doğrulanması amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,01 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Sıkı-Gevşek Örgüt Kültürü Değişkeninin Faktör Yükleri Tablosu 

  
  Sıkı Kültür Gevşek   Kültür  
Soru 1  ,820   
Soru 2  ,730   

 
Soru 3  ,560   
Soru 4   ,760  
Soru 5  ,632   
Soru 6   ,764  
Soru 7  ,658   
Soru 8   ,649  
Soru 9  ,819   
 ∑Varyans                                                                     %37,40                            %26.00 
KMO: 0,75; p=0,00 

Tablo 2’ye göre, sıkı kültürün faktör yükleri 0.820-0.560 arasında değişirken, gevşek kültürün faktör yükleri 
0.760- 0.649 arasında yer almaktadır. Fındıklı ve Afacan (2014) çalışmasında sıkı kültür faktör yükleri 0 .819- 
0.593 arasında ve gevşek kültür faktör yükleri 0.796- 0.653 arasında ifade edilmiştir. 

4. Bulgular 

4.1.Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizleri  

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ifade eder. Pozitif değerler ilişkinin 
aynı yönlü olduğunu gösterir. Regresyon analizi ise, değişkenler arası ilişkinin fonksiyonel şekli ile ilgilenir. 
Bu bağlamda regresyon analizi uygulanmadan önce değişkenler arasında yüksek düzeyde korelasyon olup 
olmadığı tespit edilmelidir. Eğer değişkenler arasında yüksek düzeyde korelasyon varsa, eş doğrusallık 
sorunu vardır demektir ki bu durum modelin uygun olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada çoklu 
regresyon modelinden faydalanılmıştır. Regresyon, değişkenler arası ilişkinin fonksiyonel şekli ile 
ilgilenmektedir. Çoklu regresyon yönteminin kullanılma nedeni, araştırma modelinde birden fazla bağımsız 
değişkenin varlığı ve birbirine etkisinin incelenmek istenmesidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013). Araştırmanın 
değişkenleri olan sıkı-gevşek kültür, kişi-örgüt uyumu ve çift yönlülük algısı arasındaki ilişkiler Tablo 3’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Sıkı-Gevşek Kültür, Kişi-Örgüt Uyumu ve Çift Yönlülük Korelasyon Tablosu 
 
 (1) (2) (3) (4) 
Çift yönlülük   (1) 
Algısı 

 1    
     

     
Kişi Örgüt Uy. (2)  ,839** 1   

          ,000    
     

Sıkı Kültür       (3)           ,747**   ,676** 1  
         ,000 ,000   

     
Gevşek Kül.     (4) 

 
 

 ,744**   ,684**    ,890** 1 
         ,000 ,000 ,000  

     
** p≤0.01             α         0,71                 0,80                0,73             0,74 

 x̄                   22,2                         54,2                      10,9                     5,7 
ss                  4,03                         9,15                       2,34                    1,23                 

 

Tablo 3’de “kişi-örgüt uyumu ile çift yönlülük arasında yüksek dereceli ilişki” (r=0,839**, p=0,000),  “sıkı 
örgüt kültürü ile kişi-örgüt uyumu arasında orta dereceli ilişki” (r=0,676**, p=0,000), “gevşek örgüt kültürü ile 
kişi-örgüt uyumu arasında orta dereceli ilişki”  (r= 0,684**, p=0,000), “sıkı örgüt kültürü ile çift yönlülük 
algısı arasında yüksek dereceli ilişki” (r=0,747**, p=0,000), “gevşek örgüt kültürü ile çift yönlülük algısı 
arasında yüksek dereceli ilişki”  (r=0,744**,p=0,000)  ve anlamlılık tespit edilmiştir. Araştırmada sıkı-gevşek 
örgüt kültürü ve kişi örgüt uyumunun, çift yönlülüğe etkisi ölçülmekle birlikte, tek olarak sıkı-gevşek örgüt 
kültürünün çift yönlülüğe etkisi (H2), kişi-örgüt uyumuyla birlikte etkisinden farklı olup olmadığı da merak 
edilmiştir. Dolayısıyla bu etki de H1,H3 ve H4 hipotezlerine dâhil edilmiştir. Anova testi sonuçlarına göre 
model anlamlı olup, değişkenlerin modeli açıklama gücü %76 olarak tespit edilmiştir (R2=,76; p= 0,00). 

Sıkı ve gevşek kültür ile çift yönlülük ilişkisinde, kişi-örgüt uyumunun aracı rolünün tespiti için, öncelikle 
sıkı-gevşek kültür ve çift yönlülük, diğer yandan kişi-örgüt uyumu ile çift yönlülük algısı arasında anlamlı 
ilişki aranmaktadır. Tablo 4’de sıkı ve gevşek kültürün çift yönlülüğe etkisi gösterilmiştir. 

Tablo 4. Sıkı-Gevşek Kültürün Çift Yönlülük Algılamasına Etkisi 

Tablo 4’e göre sıkı kültür, çift yönlülük algısını  (β=0,40) ve gevşek kültür, çift yönlülük algısını (β= 0,38), 
sıkı-gevşek kültür çift yönlülük algısını (β= 0,76)  pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Kişi-örgüt uyumu, 
çift yönlülük algısını (β=0,83) pozitif ve anlamlı etkilemektedir. Buna göre sıkı kültürde bir birimlik bir artış, 
çift yönlülük algısını 0,40 arttırırken; gevşek kültürdeki bir birimlik artış, çift yönlülük algısını 0,38 
arttırmaktadır. Ancak sıkı-gevşek kültürde 1 birimlik artış, çift yönlülük algısını 0,76 olarak arttırmaktadır. 
Kişi-örgüt uyumundaki bir birimlik değişim (artış), çift yönlülük algısını 0,83 arttırmaktadır. Bu durumda 
kişi-örgüt uyumundaki bir birimlik değişim, çift yönlülük algılamasını diğerlerinden daha fazla 
etkilemektedir. Dolayısıyla H2,H2a, H2b ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Diğer yandan sıkı-gevşek örgüt 
kültürü ile kişi-örgüt uyumu arasındaki ilişki Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

                  ss β t p 
 (Sabit) 

Gevşek Kültür                  
Sıkı Kültür                                                 
Kişi-Örgüt Uyumu                             

 ,899  8,301 ,000 
 ,326 ,382 3,824 ,000 

      ,172 ,407 4,078 ,000 
 

       ,017 ,839 21,743 ,000 

 Sıkı/Gevşek Kültür                                
 

       ,040 ,765 16,772 ,000 
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Tablo 5. Sıkı-Gevşek Örgüt Kültürünün Kişi-Örgüt Uyumuna Etkisi 

                         ss β               t     p 
 Gevşek                                            

Sıkı Kültür                                   
,825 ,397 3,570   0,00 
,434 ,323 2,910     ,000 

 Sıkı-Gevşek Kültür       ,043 ,697 13,699 ,000 
 

Tablo 5’de sıkı kültür, kişi-örgüt uyumunu 0,32; gevşek kültür, kişi-örgüt uyumunu 0,39 ve sıkı-gevşek 
kültür, kişi-örgüt uyumunu 0,69 β katsayısı olarak etkilemektedir.  Dolayısıyla H1, H1a, H1b kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Sıkı-Gevşek Örgüt Kültürünün Çift Yönlülük Algılamasına Etkisinde Kişi –Örgüt Uyumunun 
Aracılık Rolü 

        ss β      t     p 
 (Sabit)  ,720  9,420  ,000 

Kişi-Örgüt Uyumu  ,023 ,70 10,200  ,000 
Gevşek Kültür  ,025 ,22 2,857  ,002 
Sıkı Kültür  ,150 ,20 2,850  ,003 

 Sıkı-Gevşek Kültür  ,042 ,65 7,200  ,001 

Tablo 6’da kişi-örgüt uyumu (β= 0,49), gevşek kültür (β= 0,22) ve sıkı kültür (β= 0,20) kültür, sıkı-gevşek 
kültür (β= 0,35) çift yönlülük algısını etkilemiştir. Kişi-örgüt uyumu, modele katılmadan sıkı (β=0,40) ve 
gevşek kültür (β=0,38), çift yönlülük algısını daha yüksek β katsayısında etkilemiştir.  Kişi-örgüt uyumu ile 
gevşek kültürün birlikte çift yönlülük algısına etkisine bakıldığında gevşek kültürün anlamlılığının azaldığı 
görülmektedir (p=,002). Aynı şekilde kişi-örgüt uyumunun, sıkı kültür ile birlikte çift yönlülük algısına 
etkisine bakıldığında, sıkı kültürün de anlamlılığı azalmaktadır (p=, 003). Kişi-örgüt uyumu ile sıkı- gevşek 
kültürün birlikte çift yönlülük algısına etkisine bakıldığında sıkı-gevşek kültürün anlamlılığının azaldığı 
görülmektedir (p=,001). Sıkı-gevşek kültürün birlikte, çift yönlülüğe etkisi de azalmıştır (β= 0,350). Bu 
bağlamda sıkı ve gevşek kültürün çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumu aracı etkisi gösterebilir. 
Ancak bu farklılaşmanın aracılık etkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti için, Sobel testi 
yapılmıştır. Test sonucu, sadece gevşek kültürün, çift yönlülük algısında kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisi 
olmamakla birlikte (z=0,99<1.96), sıkı kültürün çift yönlülük algısında kişi-örgüt uyumunun (z=2,35 >1,96 ) 
aracılık etkisi gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan her iki alt faktörün çift yönlülük algısına etkisinde, 
kişi-örgüt uyumu aracılık rolü üstlenmektedir (z= 17,706>1,96; p=0,00). Dolayısıyla H4 ve H41 hipotezleri 
kabul edilmekle birlikte H42 hipotezi reddedilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Örgütsel ekoloji kuramına göre “sosyal ayıklanma, değişime uyum sağlayamayan işletmelerin varlıklarının 
son bulması gerektiği” düşüncesine dayanır (Hannan ve Freeman, 1984).  İşletmenin değişime uyum 
sürecinde kültür, hem nedensel hem de uyarıcı etmen olabilir. Çünkü insan zihni, önceki nesillerin 
bilgilerini depolayabilir. Dolayısıyla işletme kültürü, çalışanların sürekli öğrenmelerine dayalı çift yönlülük 
algısını besleyebilir (O'Reilly vd., 2009). Bu çalışmada, sıkı-gevşek kültür ve çift yönlülük ilişkisi pozitif ve 
anlamlı yönde çıkmıştır. Dolayısıyla sıkı -gevşek kültür ve çift yönlülüğün birbirini tamamlayarak olumlu 
etkilemeleri söz konusudur. Bu sonuç, Prange ve  Schlegelmilch (2009) çalışması tarafından destek 
görmektedir. Bartlett ve Ghoshal  (1989) çift yönlülüğün, sıkı-gevşek kültürün uyumlu kombinasyonu ile 
mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir. Literatür incelendiğinde işletme kültürü, çift yönlülüğü etkilemekte 
(Lee ve Yu, 2004; Jung vd., 2008), ancak sürekli öğrenen, otonomi sahibi, inisiyatif ve sorumluluk alan, bir 
çok iş yeteneği olan çalışanlar çift yönlülüğü davranışsal olarak daha çok benimsemektedirler (Gibson ve 
Birkinshaw, 2004; Wang ve Rafiq, 2014). Yine bu çalışanların, değer ve inançlarıyla aynı unsurları taşıyan 
işletmeleri seçmiş olmaları (kişi-örgüt uyumu), çift yönlülük algılarını olumlu etkileyebilir. 

Örgütsel çift yönlülükte gevşek-sıkı kültürün ve kişi-örgüt uyumunun etkisinin incelendiği bu araştırmanın 
sonuçlarına göre; 
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 Sıkı-gevşek kültür, kişi-örgüt uyumunu pozitif ve anlamlı etkilemektedir. Dolayısıyla H1, H11, H12 
kabul edilmiştir.  

 Sıkı ve gevşek kültürün, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 
Ayrıca kişi-örgüt uyumu, çift yönlülük algısını pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla H2, H21, H22 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir.  

 Sıkı-gevşek kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı rolü olup olmadığı 
da araştırılmıştır. Bir aracılık etkisi olasılığı için, sıkı- gevşek kültür ve kişi-örgüt uyumu birlikte 
analize sokularak, çalışanların çift yönlülük algılarına etkisi incelenmiştir. Buna göre sıkı-gevşek 
kültür  çift yönlülüğü olumlu etkilemiş, ancak anlamlılığı (p) azalmıştır. 

  Kişi örgüt uyumunun, sıkı-gevşek örgüt kültürü ve çift yönlülük algısı arasında aracılık etkisini 
tespit etmek için Sobel testi yapılmıştır. Buna göre tek başına gevşek örgüt kültürü ve çift yönlülük 
algısı ilişkisinde kişi-örgüt uyumu aracı etkisi göstermemiştir.  

 Hem sıkı-gevşek kültür hem de tek başına sıkı örgüt kültürü  ile çift yönlülük ilişkisinde, kişi-örgüt 
uyumu aracılık etkisi göstermiştir. Dolayısıyla H4 ve H41 hipotezleri kabul edilmekle birlikte, H42 

hipotezi reddedilmiştir. Bu durum, araştırma yapılan işletme çalışanlarının, örgüt kültürünü tam 
olarak gevşek ya da sıkı şekilde algılamadıkları şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan kültür  alt 
boyutlarından sıkı kültürün, çift yönlülük algısına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı rol 
üstlenmesi, işletmelerin norm ve kurallar hâkim bir yapıda olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca 
çalışanların  bir kısmı Ar-Ge ve bir kısmi pazarlama personeli olduğundan farklı bir çalışma iklimi 
oluşabilir. Bu noktada ülkelerin gelişmişlik ve refah seviyeleri artışı, değişime ve yenilikçiliğe 
uyumu arttırmaktadır.  

 Araştırma sonucu, Bartlett ve Ghoshal (1989; 1994) çalışması tarafından desteklenmiştir. İlgili 
çalışmaya göre,  başarılı şirketler sıkı (disiplin ve gerilim) ve gevşek kültür (destek ve güven) 
elementlerini bir arada dengede tutarak, yeniliği arttırmaktadır. Oysa ki işletmeler yalnızca 
yararlanıcı yeteneklerini kullandıklarında mevcut imkânlarını değerlendirmekte, değişime geç tepki 
vermektedirler, yalnızca keşfedici yeteneklerini  kullandıklarında ise sürekli yenilik yapma istekleri 
söz konusu olmaktadır.  

Bir işletmenin yenilikçi olması ve çift yönlülük yeteneği, çalışanların işletme kültürünü içselleştirmesine 
bağlıdır. Bu nedenle çalışanların, çift yönlülüğe ve yenilikçiliğe ilişkin algılarını, inançlarını besleyen ve 
şekillendiren ortak bir kültüre sahip olmaları önemlidir. Ayrıca çalışanların böylesi bir kültürden destek 
alarak işletme amaç ve hedefleriyle uyumlu çalışması gerekir. Bu noktada tek başına kültür,  çift yönlülüğü 
statik olarak etkilerken  (uyarıcı görevi), kişi-örgüt uyumu (çalışanın yeni fikirlerini uygulaması, riskleri 
fırsata dönüştürmesi vb.) işletme kültürü ile birlikte çift yönlülüğü dinamik  olarak etkilemektedir. Bu 
bağlamda kişi-örgüt uyumu, sıkı-gevşek örgüt kültürü ve çift yönlülük ilişkisini canlandıran bir enzim 
görevini üstleniyor olabilir. Araştırmanın sonucuna göre sıkı örgüt kültüründe bu özellik sağlanmıştır. 
Bunun nedeni çalışmanın sınırlı işletmede ve sektörde yapılması olarak da gösterilebilir. Bu açıdan 
çalışmanın olumlu yöndeki sonucu değişik sektörlerde farklılık gösterebilir. 

Çalışanların, çift yönlülüğe ilişkin algıları, işletme kültürü ve işletmeye uyumları ile şekillenebilir. Bu 
noktada araştırmanın amacına en uygun alanlardan biri yeniliğin yoğun uygulandığı teknoloji sektörü 
olabilir. Araştırma sonucu Birkinshaw ve Gibson’ın (2004) çalışmaları tarafından desteklenmiştir. İlgili 
çalışmada, çift yönlülüğü algılayan çalışanların fırsatları iyi değerlendiren, inisiyatif alan, bir çok görevi aynı 
anda gerçekleştiren ve potansiyel olarak sinerji ile hareket ettiklerini bulunmuştur.  

Araştırma, zaman ve maliyet kısıtından dolayı sektörü temsil eden az sayıda çalışan ile gerçekleştirilmiştir. 
Dolayısıyla veri sayısı dikkate alındığında tüm sektör hakkında bir genelleme yapılması hatalı olabilir. Bu 
çalışma ile  sıkı-gevşek kültür, çift yönlülük ve kişi-örgüt uyumu konusunda bilimsel yazına, yöneticilere ve 
çalışanlara farkındalık kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca gelecek çalışmalarda konunun, Türkiye’de 
farklı sektörde yer alan işletmelerde incelenmesi ve iş tatmini, içsel motivasyon, örgütsel bağlılık gibi çift 
yönlülük algısını ve  davranışsal boyutunu etkileyen değişkenlerin öncül olarak eklenmesi önerilir. 
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Amaç – Çalışanların gönüllülük esasına dayalı olarak ekstra davranışlar sergilemesi olarak 
tanımlanan örgütsel vatandaşlık davranışı, yazında önemle üzerinde durulan bir araştırma 
konusu olmuştur. Mevcut deneysel araştırmalarda bu formel görev tanımlarının ötesinde olan 
davranışların boyutları ve bu davranışa yol açan unsurlar incelenmiş, bununla birlikte bu 
davranışların örgütlerin verimliliği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu araştırma da sağlık 
kurumlarında çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansına etkisini 
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın evrenini, Uşak il merkezinde yer alan Uşak Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 01 Mart 2018 - 30 Nisan 2018 
tarihleri arasında fiili olarak çalışan hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknisyeni 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu kamu kurumlarında çalışan 117 sağlık çalışanı 
oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylere ilişkin veriler yüz yüze anket 
yöntemi ile elde edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 23 paket programı ile yapılmıştır. Elde 
edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi gibi 
istatistiki teknikler kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular – Araştırma bulguları, sağlık çalışanlarında iş performansı boyutlarından bağlamsal 
performans boyutu ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu ve 
örgütsel vatandaşlık davranışının bağlamsal performansı olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 

Tartışma – Sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansı üzerinde 
anlamlı bir etkisinin tespit edildiği bu çalışma, ilgili literatürde daha önce yapılan çalışmalarla 
uyumluluk göstermektedir. Örgütün etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunan örgütsel 
vatandaşlık davranışının iş performansını olumlu yönde etkilediği belirlenen bu çalışmada, 
yöneticilerin çalışanların beklentilerini anlayarak doğru motivasyon araçlarını kullanmaları ve 
sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmaları önerilmektedir.   
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Purpose – Organizational Citizenship Behavior (OCB), defined as employees’ extra behaviors on a 
voluntary basis, has been an important research are a in the literature. In the current empirical 
studies, the dimensions of behaviors beyond the formal job definitions and the factors leading to 
this behavior have been examined and the effects of these behaviors on the efficiency of the 
organizations have been studied. This study has been conducted to examine the effect of OCB of 
health care professionals on work performance. 

Design/methodology/approach – The population of the study is consisted of physicians, nurses, 
midwives, medical assistants and medical technicians actively working in Uşak University 
Training and Research Hospital and Uşak Oral and Dental Health Center between the dates 
March 1, 2018- April 30, 2018. A total of 117 health care professionals constitute the sample of the 
study. The data have been obtained through face to face questionnaires on a voluntary basis. 
Statistical analyses have been carried out with SPSS 23 package program. The data obtained have 
been analyzed using the statistical techniques such as confirmatory factor analysis, reliability 
analysis, correlation and regression analysis.  

Findings – According to the findings of the study, the relation between organizational citizenship 
behavior and contextual performance dimension of work performance is significant among health 
care professionals and organizational citizenship behavior affects contextual work performance 
positively. 
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Discussion – This study is compatible with previous studies in the literature as it has established 
that organizational citizenship behavior of health care professionals has a positive effect on work 
performance. It is suggested that in order for the administrators to increase OCB, which 
contributes to the efficiency in the organization significantly, they should understand the 
expectations of employees and create an effective communication network through proper 
motivation means.     
 

1. GİRİŞ 

Örgütlerde var olan bilgiyi saklayan, işleyen ve çeşitli kurum veya kuruluşlar ile iletişimini gerçekleştiren 
teknolojinin gelişimi ve kullanılması özellikle son yıllarda büyük oranda artmıştır. Gelişen bilişim 
teknolojileri sayesinde örgütler daha hızlı ve doğru kararlar vermekte, temel yeteneklerine odaklanarak 
zamanlarının büyük kısmını stratejik yönetime ayırabilmektedir. Başka bir deyişle örgütler, yapı ve 
süreçlerini etkileyen en önemli durum ve koşulların neler olduğunu, bunların örgütü nasıl ve ne ölçüde 
etkilediği gibi sorunlara odaklanarak, örgütün hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir yönetim anlayışı 
benimsemektedir. 

Örgütler yaşamlarını sürdürdükleri süre içerisinde, bulundukları koşulların ve çevrenin etkisi altındadırlar. 
Etkileşim içinde bulundukları çevre koşullarının birtakım değişiklikler göstermesi sonucunda doğrudan 
veya dolaylı olarak bu değişime ayak uydurmak isteyen örgütler, sahip oldukları rutinlerinde, süreçlerinde 
ve yapısal özelliklerinde değişime giderler (Yeloğlu, 2012). Küreselleşme olgusuna bağlı olarak yaşanan 
sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik bu değişimler, geçmişin örgüt piramidinin en alt kesimini oluşturan 
insan kaynağını, örgütsel etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında örgütsel piramidin en üst noktalarına 
taşımıştır (İnce, 2005).  

Bir örgütün başarısı, çalışanların verimliliğine bağlıdır. Bir çalışanın kuruluşta kalması sırasında 
kendisinden beklenen ve örgütün kural ve yönetmeliklerine göre tanımlanmış belirli davranışları vardır. 
Buna ek olarak çalışanlar zaman zaman görev tanımının ötesine geçen belirli davranışlar sergilemektedirler. 
Kural ve yönetmeliklerin üzerinde sergilenen bu davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) denir 
(Tambe ve Shanker, 2015). Örgütlerin sürekli değişen koşullar altında başarılı olmaları için formel iş 
tanımlarıyla sınırlı kalmadan, görevin gerektirdiklerinin ötesinde örgütsel etkililiğe ve gelişmeye katkıda 
bulunmaya istekli çalışanlara ihtiyacı giderek artmaktadır (Sezgin, 2005; Özkütük vd., 2012). 

Özellikle ülke kaynaklarının ciddi bir kısmını kullanan sağlık sektörünün daha verimli ve etkin olması 
beklenilmektedir. Bunu sağlayabilmek için de çalışanların içsel motivasyonlarını artıracak uygulamaların ve 
davranışların amirleri tarafından yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, sağlık kurumlarında 
örgütsel vatandaşlık davranışlarının önemine değinmek ve sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının iş performansına olan etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı  

Örgütsel vatandaşlık davranışları “örgüt için fayda sağlayan ancak işverenler tarafından yapılması zorunlu 
olmayan, çalışanların isteğine bağlı davranışlardır” (Dekas vd., 2013). Bir başka ifadeyle örgütsel vatandaşlık 
davranışı, çalışanların iş tanımlarının dışında olan işleri kendi istekleri doğrultusunda yapmayı tercih 
etmeleri olarak tanımlanabilir (Zhang, 2011). Bireysel özellikler (ör. örgütsel bağlılık), görev özellikleri (ör. 
rutinleştirme), örgütsel özellikler (ör. ödül yapısı, algılanan örgütsel destek) ve liderlik davranışları (ör. 
dönüşümsel liderlik) örgütsel vatandaşlık davranışlarının önemli belirleyiciler olarak görülmektedir 
(Nielsen vd., 2009).   

Çalışanların formel görev tanımlarının ötesinde kişisel tercihleri doğrultusundaki davranışlar kümesi olarak 
adlandırılan örgütsel vatandaşlık davranışı (Jahangir vd., 2004), ilk olarak Bateman ve Organ (1983) ve 
Smith, Organ ve Near (1983) tarafından yönetim bilimi yazınına kazandırılmıştır (Nielsen vd., 2009). Organ 
(1988) tarafından “İyi Asker Sendromu” olarak da tanımlanan bu davranışlar (Basım ve Şeşen, 2006), örgütte 
çalışan bir bireyin formel görev tanımlarında yer almamasından dolayı yapmaması halinde herhangi bir 
ceza gerektirmeyen ve tamamen “gönüllülük” esasına dayalı, kişisel tercih veya sorumluluk anlayışı sonucu 
sergilenen (örgüt içinde gördüğü herhangi bir problem karşısında ilgilileri uyarma, bu problemlerin 



B. Karanlık – S. Özafşarlıoğlu Sakallı 11/3 (2019) 1629-1643 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1631 

çözümüne aktif katılma vb.) davranışlardır (Koçel, 2014). Burada önemlilik arz eden husus, söz konusu 
davranışın zorlayıcı bir nitelikte olmamasıdır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışının yapılan bu tanımlamalar ışığında üç temel özelliği mevcuttur. Bunlar 
(Öztürk, 2010): 

• Smith, Organ ve Near (1983) çalışmalarında ÖVD'nin doğası gereği isteğe bağlı olduğunu ve işin 
geleneksel gereksinimlerinin ötesinde olduğunu ifade etmişlerdir. 

• Organ (1997)'a göre ÖVD için örgütün yapısına ve kültürüne uygun bir şekilde formel olarak 
belirlenmiş bir ödül sistemi tanımlanmamaktadır. Bu tür davranışları sergilemek için ilgililerin 
tavsiyesi, maaş ve diğer ödemelerdeki artış veya iş sözleşmesindeki şartlar ile garanti edilemediği 
gibi bu davranışlar çalışanların gönüllülük esasına dayanır.  

• Son olarak ÖVD, örgütün etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunmaktadır.  

Padsakoff ve Mckenzie (1997) ÖVD ile ilgili olarak çalışmalarında, örgütlerde çalışanlar arasındaki sinerjinin 
yönetsel ve örgütsel etkinliği artırdığını, globalleşmeye bağlı olarak çevre koşullarındaki değişimlere ilişkin 
etkili stratejiler uygulayarak bu değişimlere uyumu kolaylaştırdığını, kaynakların etkin kullanımını 
sağladığını ve nitelikli çalışanları örgüte çekip işgören devir hızının düşük olmasını sağladığını ifade 
etmiştir (Topçu vd., 2012). 

2.1.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutları 

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının boyutlandırılması veya nedenlerinin saptanması konusunda tam bir 
uzlaşma sağlanamamıştır (Pickford ve Joy, 2016). ÖVD'nin boyutlandırılmasına ilişkin ilk çalışmaları yapan 
Smith, Organ ve Near (1983) “yararlı ama kesinlikle zorunlu olmayan iş davranışları”nı tanımlamak 
amacıyla bir imalat şirketindeki yöneticilerle mülakat yapmışlardır (Dekas vd., 2013). Bu yöntem ile 
çalışmanın temel amacı olan ekstra rol davranışlarının belirlenmesine ilişkin hazırladıkları bir anketle 
yöneticilerin, astlarını değerlendirmelerini istemişlerdir (Basım ve Şeşen, 2006). Organ ve meslektaşları, 
yapılan bu çalışmanın sonuçlarını incelediklerinde ÖVD'nin diğergamlık ve genel uyum (vicdanlılık) olarak 
iki temel boyuta sahip olduğunu açıklamışlardır (Jahangir vd., 2004).  

Literatürde örgütsel vatandaşlık davranışlarının boyutlarıyla ilgili pek çok çalışmanın var olması ve 
beraberinde tam bir uzlaşma sağlanamamasına rağmen Organ (1988) ÖVD için diğergamlık, vicdanlılık, 
nezaket, centilmenlik ve sivil erdemden oluşan beş ana kategoriyi önermiştir. Bu boyutların Padsakoff 
tarafından geliştirilip test edilen ÖVD ölçeği en çok kabul göreni olmuş ve boyutlandırmanın yapısını 
işlevsel hale getirmeye devam etmiştir (Dekas vd., 2013).  

Organ'a göre diğergamlık (özgecilik) boyutu, örgüt içerisinde birlikte çalışan bireylerin görevlerini yerine 
getirirken karşılaştıkları sorunlar karşısında doğrudan veya gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışmak 
amacıyla yaptıkları davranışları ifade etmektedir (Karaaslan vd., 2009). Vicdanlılık boyutu, çalışanların 
kendilerinden beklenen asgari rol davranışının ötesinde bir rol davranışını gönüllü olarak sergilemelerini 
ifade etmektedir (Özdevecioğlu, 2003; Şanal, 2013). Genelleştirilmiş uyumluluk olarak da ifade edilen 
vicdanlılık boyutu, “herhangi bir kişi için değil, bireyin kendisi için doğru ve uygun şeyler yapmak” olarak 
da tanımlanmaktadır (Jahangir vd., 2004). ÖVD’nin nezaket boyutunu Organ “örgütte iş yükümlülükleri 
sebebiyle sürekli iletişim içinde olmaları gereken, birbirlerinin işlerinden ve kararlarından etkilenen üyelerin 
sergiledikleri olumlu davranışlar” olarak tanımlamaktadır (Karaman ve Aylan, 2012). ÖVD’nin bir diğer 
boyutu centilmenlik, örgüt içerisinde çalışan-çalışan veya çalışan-yönetici arasında işle ilgili rahatsız edici 
durumların ortaya çıkmasına karşın şikâyetçi olmadan hoşgörü ile karşılanmasıdır (Organ, 1988; Gürbüz 
vd., 2014). Son olarak ÖVD’nin sivil erdem boyutu, bir örgütü etkileyen olaylara karşı çalışanların kendilerini 
sorumlu hissetmeleri, örgütsel kararlara ve toplantılara sorumluluk anlayışı sonucu gönüllü olarak 
katılmalarını ifade etmektedir (Basım ve Şeşen, 2006; İçerli ve Yıldırım, 2012).  

Organ (1994) çalışmasında, beş faktörlü ÖVD boyutundan bazılarının diğer boyutlardan daha fazla zorunlu 
veya daha fazla rol oynadığı görülen ögeler içerdiğini ifade etmiştir. Parks ve Kidder (1994), beş ÖVD 
boyutunun ekstra rolün sürekliliği üzerinde düzenlenebileceğini, vicdanlılık boyutunun ekstra rol 
davranışının en pasif biçimi olduğunu; en aktif olanının ise fedakarlık boyutu olduğunu ve bunların 
diğergamlık ile düzenlenebileceğini öne sürmüşlerdir. Vicdanlılık ve nezaket boyutları, iş yerinde 
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başkalarına saygı gösterme gibi davranışları içerdiğinden bu boyutlardaki ögelerin, katılımcıların çoğunluğu 
tarafından aktif rol oynayacağı varsayılmaktadır (Vey ve Campbell, 2004). 

2.1.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Etkileri 

ÖVD’nin bir örgütün başarısı üzerinde neleri etkileyeceğine dair Organ ve arkadaşları (2006) çalışanları 
örgüte ve işe uyumlaştırarak verimliliğin artırılacağını, çalışanlara özerklik sağlayarak kaynak ve enerji 
tasarrufu elde edileceğini, samimi bir çalışma ortamı ile çalışanların aidiyet duygusunun artırılacağını ve 
güçlü iletişim ile koordinasyonun çalışan verimliliğini artıracağını ifade etmektedir (Zhang, 2011). 

ÖVD'lerin artıları ve eksileri hakkında bilgi sahibi olan yöneticiler, çalışanların örgüte en iyi şekilde katkıda 
bulunmalarına yardımcı olabilirler. Daha geniş bir ifadeyle (Pickford ve Joy, 2016):  

• Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışan takdiri bir davranışlar kümesi olduğu için bu davranışları 
resmileştirmek sağlıksız bir iş ortamına yol açabilir; bu davranışları tanımlamamak ise motivasyonu 
azaltabilir. 

• Bu davranışlar, örgütsel motivasyonu pozitif yönde etkileyecek faktörlerin belirlenmesi sonucunda 
iş performansının artmasına ve iş tatminine neden olabilir. 

• Örgütsel vatandaşlık davranışları, örgüt içindeki denetim ve gözetim ihtiyacını azaltır; yönetsel 
faaliyetlerin örgüt amaçları ile uyumlu hale getirilmesi de örgüt iklimini pozitif yönde etkiler.  

• Çalışanlar, sergiledikleri davranışlarda ileri görüşlü ve gelecekteki rollerinin bir parçası olacağını 
umdukları davranışları seçme eğilimindedir. 

• Formel görev tanımlarının ötesinde olan ve kişisel tercih sonucu bu davranışları sergileyen 
çalışanlar, örgütün öngörülemeyen durumlarla baş etmelerine yardımcı olacaktır.  

Özetle yöneticiler, iş yerinde olumlu etkileri teşvik edebilir ve kolaylaştırabilirse örgütsel vatandaşlık 
davranışının artacağı muhtemeldir (Williams ve Shiaw, 1999). 

2.2. İş Performansı  

Batı kökenli kelimeler grubunda yer alan ve kökeni Fransızca'ya dayanan performans kavramının sözlük 
anlamı “elde edilen sonuç ve başarma gücü”dür (Ekber ve Mirzayeva, 2016). Performans, belirlenmiş bir 
amaca yönelik faaliyetlerin yürütülmesiyle ya da gerçekleşmesiyle ilişkili olup bunun sonucunda elde 
edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır (Cihangir, 2014). Daha basit bir tanımla performans 
“planlanan bir işin yerine getirilme düzeyi, çalışanın davranış biçimi”dir (Uysal, 2015). 

Performans kavramında olduğu gibi iş performansı kavramı da farklı şekillerde tanımlanmıştır. İş 
performansı, çalışanların örgütsel hedeflere katkıda bulunmalarını sağlayan, ölçülebilir eylem, davranış ve 
sonuçlar olarak tanımlanabilir (Viswesvaran ve Ones, 2000). Meyer ve Peng (2006)'e göre iş performansı, 
çalışanların örgüte sundukları katkıların verimli ve üretken olması ya da örgüt amaçlarının tam aksi olarak 
algılayabileceği çıktıyı ifade eder (Jalagat, 2016). 

Ivancevich ve Matteson (1990) iş performansının belirleyicilerini işi yapma kapasitesi, işi yapma fırsatı ve işi 
yapma isteği olarak 3 ana başlıkta açıklamıştır. İşi yapma kapasitesi, bireyin işle ilgili bilgi, beceri ve 
deneyim seviyesini göstermektedir. İşi yapma fırsatı, işin gerçekleştirilmesinde gereken destek ve 
kaynakların kullanılabilirliğini, işi yapma isteği ise bireyin çalışma isteği, coşkusu ve motivasyonu olarak 
ifade edilmektedir (Mercanlıoğlu, 2012).  

Değişen dünya, örgütlerin hayatta kalmaları için dinamik koşullara karşı esnek bir şekilde tepki vermeleri 
gereğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte iş performansını ölçme değerlendirmede gerekli hale gelmiştir. 
Örgütlerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanlara verilen görevlerin etkin biçimde yerine 
getirilmesi için çalışanların iş görme yeteneklerinin ne olduğunu saptamaktır. Performans değerlendirme 
“bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen 
ve çalışanın organizasyon başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araç” olarak tanımlanmaktadır 
(Barutçugil, 2004). Bir başka açıdan performans değerlendirme “çalışmayla ilgili başarıları, güçlü yönleri ve 
başarısızlıkları ortak bir değerlendirmeye tabi tutan sistematik bir süreç” olarak tanımlanabilir (Helvacı, 
2002). 
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Örgütler, değişen çevre koşullarına karşı daha etkin olabilmek için çalışanların bilgi ve deneyimlerinden en 
üst düzeyde istifade etmeye çalışmalıdır. Bu da performans değerlendirmenin etkin bir şekilde kullanımı ile 
yakından ilgilidir (Bakan ve Kelleroğlu, 2003). Örgütler için vazgeçilmez bir unsur olan iş performansının 
değerlendirmesinde dikkat edilecek nokta, değerlendirmenin gerçekleştirilen performans üzerinde 
yoğunlaşarak doğru ve tarafsız olmasıdır. Değerlendirme sonuçları ilgiliye açıkça aktarılmalıdır. Geri 
bildirimler sayesinde çalışanlar, güçlü ve eksik yanlarını öğrenme imkanına sahip olurlar. Değerlendirme 
sonuçlarının açıkça aktarılması ile çalışanın moralinin yükselmesine ve enerjisini kurumun amaçlarına 
yöneltmesine yardımcı olacağı görüşü günümüzde ağırlık kazanmaktadır (Yelboğa, 2006). 

2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İş Performansı Arasındaki İlişki 

Örgütlerin, kurumunu daha çok sahiplenen, vatandaşlık bilinci ile çalışan, işini geliştirmeye ve iş 
arkadaşlarının işini kolaylaştırmaya gayret eden işgören profiline sahip olabilmek için çalışanlarının iş 
memnuniyeti ve insan kaynakları politikaları konularına önem vermesi gerekmektedir (İşsever vd., 2016). 
Özellikle hasta ile yakın ilişki içinde olan hemşirelerin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi 
adına yöneticilerin hemşireleri profesyonel davranışlar ve önemi konusunda bilgilendirmesi önem 
kazanmaktadır (Tanrıverdi, 2017).  

Örgütsel vatandaşlık davranışının kurum kültürü haline gelebilmesi ve kurum içerisinde genel kabul 
görebilmesi için bu davranışların çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 
vatandaşlık davranışının kurum kültürü haline getirilmesi ve kurum içerisinde genel kabul görmesinde 
yöneticilerin bu davranışları benimseyerek ve bu tür davranışlarda bulunarak astlarını bu doğrultuda 
cesaretlendirmeleri büyük önem taşır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının çalışanlar tarafından 
benimsenmesi halinde hem kuruma katkı sağlayacağı hem de bu durumun kurum performansının 
artırılmasında etkin bir role sahip olacağı düşünülmektedir (Altıntaş, 2006). Ulusoy ve Sarıçoban (2017)’ın 
kamu hastanesinde hekimlerle yaptığı çalışmada, yöneticilerin hekimleri kurumda tutmayı başaracak ve 
memnuniyet düzeyini artıracak politikalar geliştirmesi gerektiğini önermektedir. Yine Tanrıverdi (2017) 
tarafından yapılan çalışmada da sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelerin, örgütsel vatandaşlık 
davranışı göstermesinde profesyonel değerlerin önemli bir örgütsel değişken olduğunu, aynı zamanda örgüt 
içinde profesyonel değerlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir.  

İş hayatının kalitesi, çalışanın öğrenmesini ve sağlığını etkileyen ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olan çok çeşitli iş yeri perspektifleri içerir. Bu nedenle yöneticilerin çalışanların çalışma 
hayatının farklı unsurlarına dikkat etmeleri önerilmektedir. İşlerinden memnun olan ve bulundukları 
kuruma bağlı olan çalışanların, işletmenin hedeflerine ve çıkarlarına karşı hareket etme kararlılığını teşvik 
eden örgütsel vatandaşlık davranışlarının daha yüksek olduğu söylenebilir (Roshangar vd., 2017).   

Örgütsel vatandaşlık davranışları örgütsel başarının önemli bir belirleyicisidir ve örgütsel performansa 
önemli katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte sağlık kurumlarında örgütsel vatandaşlık davranışlarının hem 
iş arkadaşlarının birbirine yardım ederek fayda sağlaması hem de hastane performansını doğrudan 
etkilemesi muhtemel görünmektedir. Bu nedenle hastane yöneticilerinin, çalışanların performansını 
iyileştirmek için daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemeye teşvik etmesi önem arz etmektedir 
(Kolade vd., 2014). Katz ve Kahn (1966)’a göre etkin örgütler için kendiliğinden ya da ekstra rol 
davranışlarının gerekli ve önemli olduğunu önermektedir. Matula ve Uon (2016) yaptıkları çalışmada, 
hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 
olduğunu, Nielsen ve arkadaşları da (2009) örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş performansı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğunu gözlemlemiştir.  

Sağlık kurumlarında çalışan sağlık personellerinin kişilik özellikleri ve demografik özelliklerindeki 
farklılıkların iş performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde farklı etkilere sahip olduğu 
söylenebilir. Literatürde iş performansının bireysel farklılıklarla ilgili büyük beş kişilik boyutlarının her 
birinde farklı sonuçlar gösterdiği görülmektedir (Hurtz ve Donovan, 2000; Neal vd., 2012). Özkütük ve 
arkadaşları (2012) tarafından yapılan çalışmada, hemşirelerin yaşı ve meslekteki çalışma süresi arttıkça 
örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin de arttığı görülmüştür. Yine Altıntaş (2006)’ın çalışmasında, sağlık 
çalışanlarından olan hemşirelerin örgütsel vatandaşlık davranışının, centilmenlik boyutu hariç, diğer dört 
boyutun hemşireler tarafından sergilendiği görülmüş ve bunun nedeni olarak hemşirelerin çeşitli olaylar 
karşısındaki faaliyetleri, gönüllülükten çok, görev şeklinde algıladıkları sonucuna ulaşıldığı açıklanmıştır. 
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İşsever, Söyük ve Şengün (2016) tarafından yapılan çalışmada da, sadece gündüz çalışan hemşirelerde 
yardımseverlik, vicdanlılık, erdemlilik boyutlarının nöbet tutanlara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunduğu, 
evli hemşirelerin yardımseverlik ve centilmenlik düzeylerinin bekarlara göre daha yüksek olduğu, kadın 
çalışanlarda nezaket ortalama puanının erkeklere göre anlamlı ölçüde yüksek bulunduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, kişilik özellikleri ve mesleğin yapısı gibi 
değişkenlerin iş performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir.  

Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansını etkilemesinin yanı sıra işten ayrılma 
niyetini de azaltabilir. Çelik ve Çıra (2013)’nın yaptığı çalışmada, çalışanların sergilediği örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının işten ayrılma niyetini azalttığı ve iş performansını arttırdığı görülmektedir. Ancak aşırı iş 
yükünün ise iş performansını düşürerek işten ayrılma niyetini artırdığını tespit etmiştir. Benzer şekilde 
Randall ve arkadaşlarının (1999) yaptığı çalışmada da örgütsel vatandaşlık davranışı arttıkça iş 
performansının arttığı ve örgütün çalışanlarına desteği artıkça çalışanların duygusal bağlılık ve iş tatmini 
düzeylerinin artacağı ve işten ayrılma niyetinin azalacağı görülmüştür. Nihayetinde yüksek örgütsel 
vatandaşlık davranışları çalışanların hem bireysel iş performansına (Altaş ve Çekmecioğlu, 2007) hem görev 
performansına (Güğercin, 2015) hem de örgütsel performansına olumlu katkı sağlamaktadır (Sezgin, 2005).  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Özellikle hasta ile doğrudan ilişki içinde olan sağlık çalışanlarının profesyonel davranışlar sergileyerek bunu 
kurum kültürüne dönüştürmesi hem hasta memnuniyetine hem de kurum performansına katkı 
sağlayacaktır. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının iş performansına etkisini belirlemektir. İkincil amacı ise örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş 
performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Şekil 1’de yer alan araştırma modelinin test edilebilmesi için ileri sürülen hipotezler aşağıda sunulmaktadır.  

H1: Sağlık kurumlarında çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş performansı arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.  
H2: Sağlık kurumlarında çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı üzerinde etkisi 
vardır.  

 

 

              H1 

       
              H2 

            
         

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
3.3. Araştırmanın Kapsamı 
Bu araştırmada, Uşak il merkezinde yer alan 2 farklı kamu hastanesindeki (Uşak Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) sağlık çalışanlarına (hekim, hemşire, sağlık 
memuru, sağlık teknisyeni) ulaşılmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnsan Kaynakları Yöneticisi 01 Mart - 
30 Nisan 2018 tarihinde toplam çalışan sayısının 823 olduğunu; bunun 183'ü hekim, 409'u hemşire, 204'ü ebe, 
24'ü ise pratisyen hekim olan çalışanlardan oluştuğunu ifade etmiştir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnsan 
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Kaynakları Yöneticisi ise çalışmanın yapıldığı tarihlerde 30’u hekim, 22’si hemşire, 8’i idari personel, 6’sı diş 
teknisyeni ve 3’ü sağlık memuru olmak üzere toplamda 69 çalışanın olduğunu ifade etmiştir. Görüşülen 
yöneticiler aynı zamanda çalışmanın yapıldığı tarihlerde raporlu, izinli ve görevli olan çalışanların 
olduğunu belirtmiştir. Nihayetinde çalışmanın analizleri ifade edilen 2 farklı sağlık kurumundan olmak 
üzere toplam 117 sağlık çalışanından edinilen verilerle gerçekleştirilmiştir.  
3.4. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
sağlık çalışanlarına 5’li Likert ölçek yöntemiyle hazırlanan anket formları sunulmuştur. Formda demografik 
bilgi ölçen 8 soru, örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin 19 madde ve iş performansına ilişkin 15 madde 
olmak üzere toplam 42 ifade yer almaktadır. 5’li Likert tipinde yapılandırılmış olan ölçek 5-her zaman ile 1-
hiçbir zaman arasında derecelendirilmiştir.   
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Sağlık çalışanlarında örgütsel vatandaşlık davranışını değerlendirmek 
amacıyla kullanılan bu ölçek, Vey ve Campbell (2004) ile Williams ve Shiaw (1999) tarafından geliştirilmiş; 
Basım ve Şeşen (2006) tarafından ise Türkçe’ye çevrilmiştir. Ölçek, 5 boyuttan (diğergamlık, vicdanlılık, 
nezaket, centilmenlik, sivil erdem) ve toplamda 19 maddeden oluşmaktadır. 
İş Performansı Ölçeği: Sağlık çalışanlarının iş performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan bu ölçek; 
Bormon, White ve Dorsey (1995), Motowidlo ve Van Scotter (1994) ile Ertan (2008) tarafından yapılan 
çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanan Çetinsöz ve Akdağ (2015)'ın hazırladığı ölçek kullanılmıştır. 
Ölçek, 2 ana boyuttan (bağlamsal performans ve görev performansı) ve toplamda 15 maddeden 
oluşmaktadır. İş performansına yönelik bağlamsal performans, üç alt boyuttan (duygusal bağlılık, iş tatmini 
ve adalet algısı) oluşmaktadır.  
Çalışmaya başlamadan önce 01 Mart - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülmesi amaçlanan çalışma için 
gerekli yazılı izinler, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği Kurulu aracılığıyla 26 Şubat 2018 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 
Başkanlığı İdari Hizmetler Birimine başvuruda bulunulmuş, 16 Mart 2018 tarihinde ise Bilimsel Araştırmalar 
Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından çalışmanın uygulanması uygun görülmüştür. Veri toplama 
işlemine geçilmeden önce Uşak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve uygulamanın yapıldığı birim 
yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek çalışmanın amacı ifade edilmiş ve çalışma kapsamı hakkında sorulan 
sorular yanıtlanmıştır. Çalışma esnasında kurumun kurallarına uyulacağına, araştırma izni kapsamı dışında 
hiçbir veri toplanılmayacağına, çalışmanın kurumun izin verdiği süreler içinde yürütüleceğine ve veri 
toplarken katılımın gönüllü olacağı konularına taahhüt edilmiştir.  
3.5 Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu çalışma zaman ve maliyet kısıtından dolayı yalnızca Uşak ilinde ve il merkezinde yer alan 2 kamu 
hastanesindeki (Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) 
sağlık çalışanlarına (hekim, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) yapılmıştır. Çalışma sağlık 
sektöründeki çalışanlara yapıldığından dolayı, bu sektörde çalışanların işlerinin yoğun, yorucu ve stresli 
olması ve bu nedenle daha sonra randevu talep edilmesine rağmen anket yapmaya vaktinin olmadığını 
ifade ederek uygulamayı reddetmesi bir diğer sınırlılıktır. Ayrıca bazı çalışanların iş güvencesi kapsamında 
kendisine olumsuz etki edeceği düşüncesi ve şüphesi nedeniyle form doldurmak istememesi bir diğer 
sınırlılıktır. Nitekim araştırma sürecinde 12 hekim ve 14 hemşire iş yoğunluğu gerekçesiyle; 7 sağlık 
memuru ise iş güvencesi kapsamında kendilerine olumsuz etki edeceği düşüncesi ve şüphesi nedeniyle 
çalışmayı reddetmiştir. Son olarak saha çalışmasına izin verilen 01 Mart - 30 Nisan 2018 tarihlerin kısıtlı 
olması ve uygulama yapılan kurumlarda belirtilen tarihlerde izinli olan çalışanların çalışma kapsamında 
değerlendirilememesi de çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu nedenlerle çalışmanın genellenebilirliği 
noktasında dikkatli olunmalıdır. 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 
Araştırmanın genel amacı çerçevesinde toplanan verilerden istatistiksel çözümlemeler sonucu elde edilen 
bulgular bu bölümde verilmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, SPSS 23 paket programı 
yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon gibi istatistiki teknikler 
kullanılarak analiz edilmiştir. Bulguların sunuluşunda öncelikle veri setinin geçerlilik ve güvenilirlik 
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bulgularına yer verilmiş akabinde katılımcıların genel yapısını tanıtıcı istatistiksel dağılımlara yer verilerek 
diğer bulgular araştırmanın amaçları ve bu amaçların sunuluş sırasına göre değerlendirilmiştir. 
4.1. Geçerlilik Bulguları 
Verilerin normallik varsayımının kontrolü için basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayıları 
kullanılmıştır (Kalaycı, 2010). Kunnan (1998)’a göre basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayılarının 
±2’yi geçmediği durumlarda, normallik varsayımının kabul edilebileceği belirtilmektedir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve iş performansı ölçeği verilerinin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş 
ve tüm ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin (±2) altında olduğu görülmüştür. Bu bağlamda verilerin 
normal dağılıma sahip olduğu belirtilebilir.  
Basım ve Şeşen (2006)’in çalışmasından yararlanılmış olan örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğine yapılan 
açımlayıcı faktör analizi neticesinde Kaiser Mayer Orkin (KMO) sonucu 0.778 bulunmuş, Barlett normal 
dağılım test sonucu da anlamlı sonuçlar vermiştir (p<0.05). Bu değerler, verilerin yapı geçerliliğini 
sağladığını ve normal dağılım gösterdiğini belirtmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
değerlendirildiğinde özdeğeri 1’den büyük olan beş faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı, Basım ve 
Şeşen (2006) tarafından ortaya konulan yapıyla uyumludur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans %62.17’dir.  
Çetinsöz ve Akdağ (2015)’ın çalışmasından yararlanılmış olan iş performansı ölçeğine yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi neticesinde Kaiser Mayer Orkin (KMO) sonucu 0.859 bulunmuş, Barlett normal dağılım test 
sonucu da anlamlı sonuçlar vermiştir (p<0.05). Bu değerler, verilerin yapı geçerliliğini sağladığını ve normal 
dağılım gösterdiğini belirtmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde özdeğeri 1’den 
büyük olan üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı, Çetinsöz ve Akdağ (2015) tarafından ortaya 
konulan yapıyla uyumludur. Ancak Çetinsöz ve Akdağ (2015) tarafından ortaya konulan yapı bağlamsal 
performans boyutunda iş tatmini, adalet algısı ve duygusal bağlılık olmak üzere üç alt boyuta ayrılmakta 
iken mevcut çalışmadan elde edilen bulgularda bağlamsal performans boyutundaki iş tatmini ve adalet 
algısı boyutlarının tek faktör altında birleştiği görülmüştür. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans %63.53’dür.  
4.2. Güvenilirlik Bulguları 
Örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarının cronbach alfa değeri 0.52 ile 0.76 arasında değişmekte, ölçeğin 
toplam güvenilirliği ise 0.84 olarak bulunmuştur. İş performansı boyutlarının cronbach alfa değeri ise 0.72 ile 
0.87 arasında değişmekte ve ölçeğin toplam güvenilirliği ise 0.90 olarak bulunmuştur. Her iki ölçeğin 
hesaplanan cronbach alfa değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
Değerler incelendiğinde örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş performansı ölçeklerinin genel güvenilirlik 
değerlerinin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010). 

Tablo 1. Güvenilirlik Katsayıları 

 
Ölçek 

 
Boyutlar 

 
Alt Boyutlar 

 
Cronbach Alfa 

Genel  
Cronbach Alfa 

 
 

Örgütsel 
Vatandaşlık 

Davranışı 

Diğergamlık  0.734  
 

0.841 
Vicdanlılık  0.515 

Nezaket  0.691 
Centilmenlik  0.653 
Sivil erdem  0.764 

 
İş Performansı 

 
Bağlamsal 
performans 

İş tatmini 0.870  
 

0.902 
Adalet algısı 0.765 

Duygusal 
bağlılık 

0.718 

Görev 
performansı 

 0.800 

4.3. Demografik Bulgular 

Araştırmanın örneklem grubunda yer alan 117 katılımcının bireysel özelliklerine ilişkin bulgulara göre 
katılımcıların %72.6’sı kadın, %82.9’u evli, %55.6’sı lisans mezunu, %59’u hemşire, %97.4’ü çalışan 
statüsünde, %30.8’inin kurumda çalışma süresi 6-10 yıl arası ve %44.4’ünün aylık geliri 3.501-5.000 TL 
arasındadır. Demografik bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 
 

Cinsiyet 
Kadın 85 72.6 
Erkek 32 27.4 

 
Medeni Durum 

Evli 97 82.9 
Bekar 20 17.1 

 
Yaş 

18-25 13 11.1 
26-35 30 25.6 
36-45 55 47.0 

46 ve üstü 19 16.3 
 

Eğitim 
Lise 8 6.8 

Önlisans 25 21.4 
Lisans 65 55.6 

Lisansüstü 19 16.2 
 

Kurumdaki çalışma 
süresi 

1 yıl ve altı 14 12.0 
2-5 yıl 29 24.8 

6-10 yıl 36 30.8 
11-20 yıl 18 15.4 

21 yıl ve üstü 20 17.1 
 
 

Mesleki Unvan 

Hekim 17 14.5 
Hemşire 69 59.0 

Sağlık memuru 9 7.7 
Sağlık teknisyeni 9 7.7 

Diğer 13 11.1 
Pozisyon Yönetici 3 2.6 

Çalışan 114 97.4 
 

Aylık Gelir 
3.500 TL ve altı 45 38.4 
3.501-5.000 TL 52 44.4 

5.001 TL ve üstü 20 17.2 

4.4. Araştırmanın Hipotez Testleri Bulguları 

Sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş performansı arasında ilişki olup olmadığını 
belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3. Korelasyon Analizi Bulguları 

Boyutlar Ort St. 
Sp. 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Diğergamlık (A) 4,15 ,645 1         
Vicdanlılık (B) 3,60 ,790 ,329** 1        
Nezaket (C) 4,65 ,416 ,515** ,174 1       
Centilmenlik 
(D) 

3,81 ,639 ,396** ,474** ,321** 1      

Sivil erdem (E) 3,47 ,770 ,183 ,475** ,211 ,597** 1     
İş tatmini (F) 4,59 ,472 ,485** ,141 ,432** ,246** ,141 1    
Adalet alg. (G) 4,60 ,479 ,347** ,150 ,356** ,307** ,146 ,761** 1   
Duyg. bağ. (H) 4,33 ,687 ,284** ,133 ,090 ,394** ,282** ,535** ,561** 1  
Görev perf. (I) 4,54 ,548 ,188 ,153 ,051 ,205 ,225 ,511** ,535** ,383** 1 

**%1 önem seviyesinde anlamlıdır. Ort.: Ortalama, St.Sp.: Standart Sapma 

Tablo 3’teki aritmetik ortalamalar incelendiğinde örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş performansı ölçeği 
puanlarının 1-5 puan aralığında orta değer olan 3 puanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu değerler, 
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örnekleme dahil olan katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinin olumlu ve iş 
performanslarına yönelik görüşlerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıların örgütsel 
vatandaşlık davranışı boyutlarından nezaket boyutu ortalama puanının diğer boyutlardan daha yüksek 
olduğu görülürken; iş performansı boyutlarının tümünün ortalama değerlerinin yüksek ve birbirine yakın 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre katılımcıların işlerine yönelik tatmin seviyelerinin yüksek ve 
işlerinden memnun olduğu, yaptıkları işin gereklerini adil anlamda yerine getirdiklerine inandığı ve 
yaptıkları işte gerekli bilgi ve deneyime sahip olduklarını düşündükleri görülmektedir.   

Tablo 3’teki korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Buna 
göre diğergamlık ve centilmenlik boyutunun iş performansı boyutlarından iş tatmini, adalet algısı ve duygusal 
bağlılık boyutları üzerinde; nezaket boyutunun iş tatmini ve adalet algısı üzerinde; sivil erdem boyutunun da 
duygusal bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif ancak zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Kalaycı (2010: 
116)’ya göre 0,26-0,49 aralığı iki değişken arasında zayıf korelasyon olduğunu gösterir. Vicdanlılık boyutu ile 
iş performansı boyutları arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu bulgular, örnekleme dahil 
olan katılımcıların diğer kişilere yardım etmeye gönüllü davranışlar sergilemeleri ve işe ilişkin zorlukları ve 
sorunları şikayet etmeden kabul etmeye istekli olmalarıyla iş performansları arasında anlamlı ilişki 
olduğunu göstermektedir. Öte yandan nezaket davranışı ile iş performansı boyutlarından iş tatmini ve 
adalet algıları arasında; işle ilgili konularda kendini sorumlu hissedenlerin iş performansı boyutlarından 
duygusal bağlılık boyutu üzerinde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; araştırma 
bulgularına göre H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği boyutlarının her bir iş performansı boyutu 
üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı çoklu regresyon analizi tekniği ile incelenmiş ve sonuçlar 
Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Regresyon Analizi Bulguları 

 St. Beta R2 R2 

değişim 
F-testi p t-testi P 

İş tatmini  0,283 0,251 8,764 0,000   
Diğergamlık ,360     3,578 ,001 
Vicdanlılık -,048     -,490 ,625 
Nezaket  ,239     2,504 ,014 
Centilmenlik  ,032     ,293 ,770 
Sivil erdem ,029     ,271 ,787 
Adalet algısı  0,190 0,153 5,192 0,000   
Diğergamlık ,169     1,576 ,118 
Vicdanlılık -,020     -,197 ,844 
Nezaket  ,216     2,131 ,035 
Centilmenlik  ,207     1,768 ,080 
Sivil erdem -,044     -,392 ,696 
Duygusal bağlılık  0,208 0,172 5,833 0,000   
Diğergamlık ,255     2,413 ,017 
Vicdanlılık -,147     -1,438 ,153 
Nezaket  -,151     -1,503 ,136 
Centilmenlik  ,326     2,816 ,006 
Sivil erdem ,143     1,288 ,200 
Görev performansı  0,081 0,040 1,968 0,089   
Diğergamlık ,185     1,622 ,108 
Vicdanlılık -,003     -,024 ,981 
Nezaket  -,100     -,924 ,357 
Centilmenlik  ,059     ,471 ,639 
Sivil erdem ,179     1,497 ,137 
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Regresyon analizi bulgularına göre bağımlı değişken iş tatmini ile bağımsız değişken örgütsel vatandaşlık 
davranışı boyutlarının oluşturduğu modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu (F=8,764, p<0,001) tespit 
edilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarından diğergamlık ve nezaket boyutları iş tatminindeki 
değişimin %28,3’ünü açıklamaktadır. Bu sonuç, çalışan bireylerin işlerini yerine getirirken karşılaştığı 
sorunları gönüllü olarak yerine getirdiği ve sürekli iletişim içinde olmaları gereken çalışma arkadaşlarına 
olumlu ya da nazik davrandığı takdirde çalışanların yaptığı işten daha yüksek tatmin olabileceği 
söylenebilir. Vicdanlılık, centilmenlik ve sivil erdem boyutlarının ise iş tatminini 0,05 anlamlılık düzeyinde 
etkilemediği görülmüştür.  

Bağımlı değişken adalet algısı ile bağımsız değişken örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarının 
oluşturduğu modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu (F=5,192, p<0,001) tespit edilmiştir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı boyutlarından sadece nezaket boyutunun adalet algısındaki değişim üzerinde etkili 
olduğu ve bu değişimin %19’unu açıkladığı görülmüştür. Bu sonuç ile çalışanların yaptıkları işin gereklerini 
adil anlamda yerine getirdiklerine inandığı ve yaptıkları işte gerekli bilgi ve deneyime sahip olduklarını 
düşündükleri söylenebilir. Örgütsel vatandaşlık davranışının diğer boyutlarının ise adalet algısını 0,05 
anlamlılık düzeyinde etkilemediği görülmüştür.  

Bağımlı değişken duygusal bağlılık ile bağımsız değişken örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarının 
oluşturduğu modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu (F=5,833, p<0,001) tespit edilmiştir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı boyutlarından diğergamlık ve centilmenlik boyutunun duygusal bağlılık üzerindeki 
değişimin %21’ini açıklamakta iken diğer boyutların duygusal bağlılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde 
etkilemediği görülmüştür. Bu sonuç, katılımcıların işe ilişkin zorlukları ve sorunları şikayet etmek yerine 
hoşgörü ile karşılaması ve işle ilgili konularda kendilerini sorumlu hissetmeleri halinde iş performansı 
boyutlarından biri olan duygusal bağlılıklarının artacağı söylenebilir.  

Bağımlı değişken görev performansı ile örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları arasındaki modelin anlamlı 
olmadığı (F=1,968, p>0,05) ve örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarının görev performansını 0,05 
anlamlılık düzeyinde etkilemediği görülmüştür. Sonuç olarak; araştırma bulgularına göre H2 hipotezi 
kısmen kabul edilmiştir.  

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Örgütlerde var olan bilgiyi saklayan, işleyen ve çeşitli kurum veya kuruluşlar ile iletişimini gerçekleştiren 
teknolojinin gelişim ve kullanılması özellikle son yıllarda büyük oranda artmıştır. Bilişim teknolojilerinin 
gelişim ve kullanılması sonucu dünya “küresel bir mahalle” konumuna gelmiştir. Bununla birlikte 
örgütlerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri, hız, esneklik ve maliyet avantajlarını gözetme gibi 
parametrelerle yakından ilişkilidir. Değişen dünyada örgütlerin geleceğini belirleyen, ayakta kalmanın aracı 
olarak değerlendirilen çalışanlar, örgütlerin en önemli varlıklarıdır. Günümüzde örgütler daha etkin 
olabilmek için çalışanlarından en üst düzeyde istifade etmeye çalışmalıdır. Dekas (2013)'ın “örgüt için fayda 
sağlayan ancak yapılması işverenler tarafından talep edilmeyen, çalışan isteğine bağlı davranışlar” şeklinde 
tanımladığı örgütsel vatandaşlık davranışları, biçimsel olarak ödüllendirilmeyen davranışlar olmasına 
rağmen çalışanların örgüt başarısına katkısı, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur (Köse vd., 
2003). 

Yapılan bu çalışmada, temel teorik yapıdan hareketle sağlık kurumlarında çalışanların örgütsel vatandaşlık 
davranışları ve iş performansı arasındaki ilişki ve bu kavramların birbirine olan etkisini incelemek 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgulara göre, örgüt içerisinde çalışanlar arasında gönüllü olarak 
yardımlaşmayı ifade eden diğergamlık boyutu ile bağlamsal performans arasında zayıf ancak pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Yine örgüt içerisinde işle ilgili rahatsız edici durumların ortaya 
çıkmasına karşın şikâyetçi olmadan hoşgörü ile karşılanmasını ifade eden centilmenlik boyutunun da 
bağlamsal performans ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre sağlık 
çalışanlarının diğergamlık ve centilmenlik davranışını gösterme düzeyi arttıkça bağlamsal performansın 
değişkenleri olan iş tatmini, adalet algısı ve duygusal bağlılık düzeyi de artacaktır. Örgüt içinde iş 
yükümlülükleri sebebiyle sürekli iletişim halinde olmaları gereken, birbirlerinin işlerinden ve kararlarından 
etkilenen üyelerin sergiledikleri olumlu davranışları ifade eden nezaket boyutu ise iş tatmini ve adalet algısı 
ile anlamlı ilişkiye sahiptir. Örgütü etkileyen olaylara karşı çalışanların kendilerini sorumlu hissetmeleri, 
örgütsel kararlara ve toplantılara sorumluluk anlayışı sonucu gönüllü olarak katılmalarını ifade eden sivil 
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erdem boyutunun da duygusal bağlılık ile arasındaki zayıf ama anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum 
çalışanların sergilenen sivil erdem davranışları arttıkça duygusal bağlılıklarının da artacağı anlamına 
gelecek ve bu durumda örgüt performansına olumlu etki edecektir.  

Çalışmada çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansını etkilediği görülmüş ve 
çalışanlardaki örgütsel vatandaşlık davranışlarının bağlamsal performansın alt boyutları olan iş tatmini, 
adalet algısı ve duygusal bağlılığı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte örgütsel vatandaşlık 
davranışlarından diğergamlık, nezaket ve centilmenlik boyutlarının iş performansını en çok etkileyen 
değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, çalışanların yaptığı işte gerekli bilgi ve deneyime sahip 
oldukça adalet algılarının artacağı anlamına gelebilir. Ayrıca çalışanların kurumda karşılaştığı sorunlar 
karşısında hoşgörülü ve gönüllü olarak çözüm aradığında ve çalışma arkadaşları ile nazik ilişki içinde 
olduğunda yaptıkları işten daha yüksek memnuniyet duyacağı, işle ilgili konularda yüksek sorumluluk 
duygusuna sahip olan bireylerin ise duygusal bağlılıklarının daha yüksek olacağı şeklinde açıklanabilir.  

Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını artırmak için örgütün sağlıklı bir iletişim ağı oluşturması ön 
koşul olarak düşünülebilir. Bununla birlikte örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yatay ve dikey bilgi 
paylaşımı faaliyetinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu bilgi transferi 
açık, anlaşılır, şeffaf ve net olmalı ve ilgililere doğru biçimde aktarılmalıdır. Sağlık kurumlarında çalışanların 
maddi ve manevi anlamda zor şartlarda çalıştığı göz önüne alınarak, karar vericilerin bu sektörde 
çalışanlara daha fazla destek olması ve haklarını korumasıyla, bu kişilerin yüksek motivasyon ve özveri ile 
hizmet etmek için gayret edeceği düşünülmektedir.  

Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının geliştirilmesi için önemli olan başka bir öneri ise 
yöneticilerin, çalışan motivasyon ve verimliliğini artıran faktörlere önem vererek yüksek performansın 
özendirilmesi gerekliliğidir. Bunun için yöneticiler tarafından çalışanların fikirlerine değer verilerek 
katılımcı yönetim anlayışı benimsenebilir. Bu sayede çalışanların kurumsal aidiyet duygusu ve motivasyonu 
artacak, dolayısıyla öncelikle çalışanların iş performansına ve nihayetinde kurum performansına olumlu 
yansımaları olacağı söylenebilir.  
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Purpose – This study aims to measure the entrepreneurship tendencies of the students who are 
studying in the International Business, International Finance and Banking, International Relations 
and International Trade and Logistics Departments in the Faculty of Economics and 
Administrative Sciences at a foundation university in Mersin and to contribute to related 
literature. 

Design/methodology/approach – In the context of this study, the "Entrepreneurship Scale" 
developed by Yılmaz and Sünbül (2009) was used to identify the students’ entrepreneurship 
tendencies. The data were collected by questionnaires from 267 undergraduate students through 
an easy sampling method and were analyzed by factor analysis, frequency analysis, and 
descriptive statistics by using SPSS 23.0 programme. 

Findings – This research was carried out in all of the departments within the Faculty of Economics 
and Administrative Sciences’ undergraduate students who keep on their education process. It was 
identified that entrepreneurship tendency was significantly different accordingly with age; 
however, there was no statistically significant difference identified accordingly with gender and 
the departments studied. 

Discussion – It has been foreseen that, as the students progress to the advanced stages of the 
undergraduate education process, the tendencies of entrepreneurship have been increasing and 
the tendencies to set up their own businesses have been continuing to have a positive effect in the 
future. 
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1. GİRİŞ 

Girişimcilik, gün geçtikçe daha önemli bir kavram olmaya başlamış ve ülkelerin ekonomik olarak 
kalkınmasında, ülke içerisinde istihdam sağlanmasında ve sosyal etkileşimin kolaylıkla oluşmasında 
belirleyici bir etmen olmuştur (Arslan, 2002: 1). Hızla değişen gelişmelerin takibinin güç ve rekabetin zorlu 
olduğu böylesine bir süreçte, girişimcilik kavramı ve girişimci bireyler kilit bir rol oynamaktadır (Karataş ve 
Güney, 2018: 84).  

Girişimcilik her ne kadar ekonomik perspektiften incelense de temelde bireyin veya toplumun bir yapısı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyin doğuştan veya dış çevreden edindiği girişimcilik kavramı; gelişmeleri, 
yeni stratejiler ile birleştirmek, inovatif düşünebilmek, fırsatları öngörebilmek ve süreç içerisinde optimum 
kararları alabilmek olarak ifade edilmektedir (Yalçınsoy ve Aksoy, 2017: 342). Girişimcilerin fikirleri ve 
niyetleri, yeni organizasyonların ilk stratejik tasarımını ve yeni girişimlerin geliştirilmesinin temelini 
oluşturmakta olup; bu fikirlerin, uygulamaya dönüştürülebilmesi noktasında ilham, niyet ve eğilime 
gereksinim duyulmaktadır (Bird, 1988: 442). Bu bağlamda, girişimcilik eğilimi, bireylerin girişimciliğe ilişkin 
arzusunu, hırsını ve girişimciliğe olan yatkınlığını ifade etmektedir (Türkmen ve İşbilir, 2014: 19). Bu 
çerçevede, girişimciliğin eğitim yoluyla bireylere aktarılması, son dönemde dikkat çeken bir unsur olma 
özelliği taşımaktadır. Girişimcilik eğitiminin, genç bireylerdeki geleceğe dair arzu ve tutumlarından dolayı, 
yetenekli girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir (Dündar ve Ağca, 2007: 123). 
Girişimcilik eğitimi ile bireylerin, girişimcilik potansiyelinin artması amaçlanmış, bireyleri, girişimciliğe 
teşvik etmek ve kendi işlerini kurma yolunda cesaretlendirmek başlıca hedeflerden biri olmuştur (Güven ve 
Kaygın, 2015: 21). Ek olarak, girişimcilik eğitimi ile girişimci bireylerin hata yapma oranlarını minimize 
etmek, üretimde ve istihdamda araç-gereçlerin inovatif şekilde kullanılması mümkün olabilmektedir 
(Balaban ve Özdemir; 2008: 146). 

Ayrıca, bu çalışmaya benzer şekilde eğitim sürecine devam eden üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimlerini ölçmek üzere gerçekleştirilen birçok çalışma, literatürde yer almakta olup; girişimcilik eğiliminin 
oluşumunda bazı demografik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu vb.) dikkat 
çektiği görülmektedir (Kozubíková, Vojtovič, Rahman ve Smrčka, 2016: 169; Yalçınsoy ve Aksoy, 2018: 902). 
Bu çerçevede cinsiyet, girişimcilik eğiliminde önemli bir değişken olmakla birlikte, erkek öğrencilerin, kadın 
öğrencilere göre daha yüksek girişimcilik eğilimi olduğu ilgili literatürde yer almaktadır (Ndofirepi, Rambe 
ve Dzansi, 2018: 6). Benzer olarak, yaş etmeninin (Lee, Wong ve Foo, 2009: 18; Mangasini, 2015: 173; Ozaralli 
ve Rivenburgh, 2016: 17; Kozubíková, Dvorský, Cepel ve Balcerzak, 2017: 230; Păunescu, Popescu ve 
Duennweber, 2018: 13) ve öğrencilerin öğrenim görmüş olduğu bölümün girişimcilik eğilimini etkilediği 
(Karabulut ve Doğan (2018: 217) ilgili literatürde görülmüştür. 

Buradan hareketle, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin olumlu yönde ve potansiyel birer 
girişimci niteliği taşıyan bireyler olması (Torres Velásquez, Valencia Arias, Bermúdez Hernández, Díez 
Echavarría, Urrego Marín, Pérez ve Orlando: 2018: 98) sebebiyle bu çalışmanın, literatüre ve ilgili çalışmalara 
katkı sağlaması amaçlanarak, çalışma kapsamında öncelikli olarak girişimcilik kavramına ilişkin literatür 
incelenmiş; ardından, Mersin ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’ndeki Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler ile 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde öğrenim görmeye devam eden lisans öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimlerinin incelenmesi için nicel yöntemler benimsenerek, anket gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler ise  
“SPSS 23.0” paket programı ile analize tabi tutulmuştur. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Girişimcilik ve Girişimci Kavramı 

Girişimcilik, genel olarak yeni bir işletme kurmaya ek olarak, hâlihazırda faaliyetine devam eden 
işletmelerin de büyümesini, değişmesini ve gelişmesini, inovatif ve yaratıcı kararlar almasını ifade 
etmektedir (İkiz, 2011: 73). Girişimcilik, sadece ekonomi ile ilişkili olmamakta, aynı zamanda, bireyin veya 
toplumun bir unsuru olarak ön plana çıkmaktadır (Yalçınsoy ve Aksoy, 2017: 342).  

Girişimcilikte, gerek ekonomik gerekse psikolojik etmenlerin varlığı, bireyi girişimciliğe 
yönlendirebilmektedir. Bireyin başarıyı elde etme arzusu ise risk almada itici bir güç olmaktadır (Karataş ve 
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Güney, 2018: 86). Bu açıdan, girişimciler, deneyimleri ve hislerinin vermiş olduğu öngörülebilirlik ile süreç 
içerisindeki fırsatları erkenden fark edebilen, bu fırsatları yenilikçi bakış açısı ile harmanlayıp bunlara anlam 
yükleyebilen ve risk almaktan çekinmeyen bir yapıya sahip olan bireylerdir (Güner ve Korkmaz, 2010: 5). 
Farklı bir ifadeyle girişimciler, fırsatları öngörebilen ve potansiyel geri dönüş için riski üstlenebilen, bir işi 
organize ederek, süreci yönetebilen bireyler olarak ifade edilmektedir (Mariotti ve Glackin, 2016: 27). 

Bu bağlamda, girişimciler tarafından; iş fikri oluşturulup, ürünün üretimi ve satışı planlanmakta, muhasebe 
ve finansman sistemi de yerleştirilerek ilgili süreçlerde doğru adımların atılmasıyla potansiyel 
olumsuzluklar asgari düzeye indirilmektedir (Garanti, 2018: 12). Buradan hareketle, girişimci birey için 
riskin kaçınılmazlığını ve bu riskleri hangi yöntemlerle yöneteceğini bilmek, girişimcilik faaliyetlerinde hata 
payını minimize edebilmeye yardımcı olacaktır.  

Diğer taraftan, girişimcilerin fikirleri ve niyetleri, yeni organizasyonların ilk stratejik tasarımını ve yeni 
girişimlerin geliştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. Yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni toplumsal 
hareketler için girişimci fikirler olsa dahi, bu fikirlerin uygulamaya dönüştürülebilmesi noktasında ilham, 
niyet ve eğilime ihtiyaç duyulmaktadır (Bird, 1988: 442). Bu bağlamda girişimcilik eğilimi, bireylerin 
girişimciliğe ilişkin arzusunu, hırsını ve bu bağlamdaki yatkınlığını ifade etmektedir (Türkmen ve İşbilir, 
2014: 19). Farklı bir ifadeyle, içsel kontrole ve başarıya daha fazla ihtiyaç duyan, risk alma eğilimi yüksek ve 
belirsizliğin üstesinden gelebilen bireylerde ortaya çıkmaktadır (Espiritu-Olmos ve Sastre-Castillo, 2015: 
1595-1596).  

Girişimcilik eğiliminin, literatürde yer alan birçok çalışmada, her ne kadar kalıtımsal bir özellik olduğu ifade 
edilse de bu eğilimin keşfedilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, dış çevreden kaynaklı etmenler de 
girişimcilik eğilimini etkilemektedir (Şen ve Aslan, 2017: 1849). Girişimcilik özellikleri veya girişimcilik 
eğilimleri; sosyal, ekonomik ve teknolojik çevre etmenleriyle beraber eğitim ve aile aracılığı ile de ortaya 
çıkabilmektedir (Yalçınsoy ve Aksoy 2017: 344). Bu bağlamda, girişimcilik özelliğinin ortaya çıkarılmasında 
ve gelişiminde bireyi doğru yönlendirebilecek en önemli unsur, teorik ve pratik altyapısı ile eğitim değer 
yargılarını birleştirebilen yüksek kültür modelleridir (Solunoğlu ve İkiz, 2017: 46). Bu çerçevede, bireylerin 
girişimcilik eğiliminin ortaya çıkarılmasında üniversiteler, önemli birer unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü eğitim ile bireylerin, kişilik özelliklerinde girişimciliğe olan yatkınlığı tespit edilebilmekte ve bu 
yatkınlığın geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sebeple, girişimciliğin öğretilebilen ve aktarılabilen bir 
kavram olduğu literatürde de vurgulanmıştır (Özdemir, Özgüner ve Alkış, 2018: 434). Üniversiteler, 
girişimcilik teorisini ve pratiğini öğrencilere aktarıp onları girişimciliğe yönlendirerek, öğrencilerin 
çözümlemeli düşünme kabiliyetlerinin ilerlemesinde ve öğrencilerde araştırma ve paylaşma kişiliğinin 
oluşturulması ile yerleştirilmesinde öncü kurumlar olabilmektedir (Güreşçi, 2014: 28).  

Nitekim, bu çalışmaya benzer şekilde eğitim sürecine devam eden üniversite öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimlerini ölçmek üzere gerçekleştirilen birçok çalışma literatürde yer almakla birlikte, girişimcilik 
eğiliminin oluşumunda bazı demografik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu vb.) 
dikkat çektiği görülmektedir (Kozubíková vd., 2016: 169; Yalçınsoy ve Aksoy, 2018: 902). Farrington, Gray 
and Sharp (2012: 2)’ın Güney Afrika’da yer alan bir üniversitede gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, cinsiyet 
değişkeni ile girişimcilik eğilimi arasında anlamı bir ilişki olduğu ve erkek bireylerin kadın bireylere oranla 
daha yüksek seviyede girişimcilik eğilimine sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Serino ve Buccino (2019: 
1348)’nun İtalya’daki üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde cinsiyetin etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, kadın öğrencilerin kendi işlerini kurma eğilimlerinin, erkek öğrencilere göre daha az olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan ilgili literatür incelendiğinde, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla 
daha yüksek girişimcilik eğiliminin bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Siyanbola, Afolabi, Jesuleye, 
Egbetokun, Dada, Aderemi ve Razak, 2009: 18; Van der Lingen ve Van Niekerk, 2015: 109; Polas, 
Bhattacharjee, Raju ve Hossain, 2019: 56).  

Diğer taraftan, literatürde, demografik değişkenlerden yaş etmeninin girişimcilik eğilimi ile olan ilişkisinin 
var olduğu göze çarpmaktadır (Lee vd., 2009: 18; Mangasini, 2015: 173; Ozaralli ve Rivenburgh, 2016: 17; 
Kozubíková vd., 2017: 230; Păunescu vd., 2018: 13). Bu açıdan, Aksel ve Bağcı (2016: 2129)’nın, bir 
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üniversitenin İİBF’deki farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde gerçekleştirmiş 
oldukları bir çalışmasında, yaşın, öğrencilerin girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde, Yalçınsoy ve Aksoy (2018: 901)’un ise bir üniversitede gerçekleştirmiş 
oldukları çalışmasında, öğrencilerin yaşları ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 
ve 20-24 yaş grubunda olan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin, diğer yaş grubunda olan öğrencilere 
kıyasla daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca, Karabulut ve Doğan (2018: 217)’ın üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışmasında 
ise öğrenim görülen bölüme göre girişimcilik eğiliminin istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak, Gürbüz (2008: 491)’ün, bir üniversitenin İİBF’deki öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği bir 
çalışmasında, öğrenim görülen bölüme göre girişimcilik eğiliminin istatistikî açıdan anlamlı ilişkisinin 
olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde, Akyüz, Gedik, Aydın, Yıldırım ve Akyüz (2009: 147)’ün üniversite 
öğrencileri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları bir çalışmada, öğrenim görülen bölüme göre girişimcilik 
eğilimi arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bozkurt, Aslan ve Göral (2011: 822-
826)’ın üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışmasında, öğrenim görülen bölüme göre 
girişimcilik eğiliminin istatistiksel olarak anlamlı ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan 
hareketle, bu çalışma kapsamında da incelenmiş olan cinsiyet, yaş ve öğrenim durumuna ilişkin belirlenmiş 
olan üç adet hipotez, aşağıda yer almaktadır: 

H1: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimleri, öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

H2: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimleri, öğrencilerin yaş aralıklarına göre farklılık göstermektedir. 

H3: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik 
eğilimleri, öğrencilerin bölümlerine göre farklılık göstermektedir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma, Mersin ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan 
Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik bölümlerinde öğrenim görmeye devam eden lisans öğrencilerinin girişimciliğe olan yatkınlığını ve 
eğilimini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiş olup, öğrencilerin mezun olduktan sonraki süreçte, iş 
yaşantılarında girişimcilik eğilimlerindeki belirleyici unsurlar anket yoluyla istatistiksel olarak tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 

3.2. Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini, Mersin ilindeki bir vakıf üniversitesinin İİBF bünyesinde bulunan ve tamamının bu 
bölümlerden oluştuğu, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler ile 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri’nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için kaydı bulunan 774 lisans 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil olan öğrenciler ise kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiştir. 
Bu bağlamda, 200 lisans öğrencisi örneklem için yeterli görülmesine rağmen, kaydı bulunan 267 lisans 
öğrencisi araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu araştırmada, söz konusu vakıf üniversitesinin İİBF’sinin örneklem 
olarak ele alınmasında, üniversitenin, öğrencilerin girişimciliğine vermiş olduğu önem ve bu bağlamda ilgili 
fakültedeki tüm bölümlerde girişimcilik dersinin okutulması ön plana çıkmaktadır. 

3.3. Verilerin Elde Edilmesi 

Çalışma kapsamında Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün, lisans öğrencilerinin girişimciliğe olan yatkınlığı ve 
eğilimini tespit etmek için 36 maddeden oluşan üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeğinden 
faydalanılmıştır. Maddelerin her birinde 5’li likert ölçeği kullanılmak suretiyle (1, “Hiçbir zaman”; 5, “Çok 
sık” a doğru) olarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi ise “SPSS 23.0” paket programı ile 
gerçekleştirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

Uygulanan anket çalışmasında, araştırmaya destek veren öğrencilerin 138’i (%48,3) kadın iken, 129’u (%51,7) 
erkektir. Öğrencilerin 83 ‘ünün (%31,1) 18-20 yaş aralığında; 135’inin (%50,6) 21-23 yaş aralığında ve 49’unun 
(%18,3) ise 24-26 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümlerin dağılımına 
göre incelendiğinde ise lisans öğrencilerinin 49’unun (%18,3) Uluslararası Finans ve Bankacılık; 96’sının 
(%36,0) Uluslararası İlişkiler; 66’sının (%24,7) Uluslararası İşletmecilik ve 56’sının (%21,0) Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, ankete katılım sağlayan lisans 
öğrencilerinin demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
  Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın  138 48,3 

Erkek  129 51,7 
 Toplam 267 100 

 
Yaş Aralığı 

18-20   83 31,1 
21-23   135 50,6 
24-26   49 18,3 

 Toplam 267 100 
 
Bölüm 

Uluslararası Finans ve 
Bankacılık  

 49 18,3 

Uluslararası İlişkiler   96 36,0 
Uluslararası İşletmecilik   66 24,7 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  56 21,0 

 Toplam 267 100 

4.2. Ölçeğin Güvenirliği ve Geçerliliği 

Ölçeğin güvenirliğini ölçmek için Cronbach’s alpha iç tutarlılık kat sayısı uygulanmıştır. Maddenin iç 
tutarlılığının bir ölçüsü olan Cronbach’s alpha kat sayısı, ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını 
açıklamak ya da sorgulamak için kullanılmaktadır (Yıldız ve Uzunsakal, 2018: 19). Literatürde, hesaplanan 
güvenirlik kat sayısının 0,70 ve üzeri olması, test puanlarının güvenirliği için yeterli görülmektedir 
(Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel, 2004: 218). Bu araştırmada, 36 ifadenin yer aldığı ölçeğin 
güvenirliğini belirleyen iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) α=0.883 olarak hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 
2). Bu açıdan, ölçeğin güvenirlik düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Güvenirlik Analizi Sonuçları 
Ölçek Madde Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 

36 0,883 

Çalışmada faydalanılmış olan ölçeğin içerik geçerliliği incelenmiş olup, yapı geçerliliği faktör analizi ile 
desteklenmiştir. Bu bağlamda, faktör analizine ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 

KMO Değeri                                   Küresellik Testi                                               Sig. 
0,815                                                     2977,50                                                       0,000 
Özdeğer                                     Açıklanan Varyans (%)                      Birikimli Varyans (%)                                          
22,631                                                     62,865                                                      62,865 

 
İfadeler 

 
Faktör Yükleri 

1. İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba 
harcamaya çalışırım. 

0,794 

2. Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini 
yaparım. 

0.775 

3. İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi 
yeteneklerim olduğu düşünürüm. 

0,569 

4. İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 0,554 
5. Kendi işimi kurabilirim. 0,693 
6. İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim.  0,657 
7. Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim.  0,676 
8. Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  0,558 
9. Denemediklerimi denemekten çekinmem.  0,670 
10. Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.  0,717 
11. Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim.  0,630 
12. Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.  0,596 
13. Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem.  0,685 
14. Hayatımı dış etkenlere bırakmam.  0,644 
15. Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum.  0,575 
16. Risk almaktan çekinmem. 0,629 
17. Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim. 0,426 
18. Yeni bir şeyleri denememe imkân veren projeler üzerinde çalışmayı severim. 0,724 
19. Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı 
severim.  

0,544 

20. Yeni bir perspektiften bakmama imkân sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.  0,636 
21. Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı 
denerim.  

0,635 

22. Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz.  0,666 
23. Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir.  0,562 
24. Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam.  0,644 
25. Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem.  0,583 
26. Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim.  0,644 
27. Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir.  0,531 
28. Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.  0,639 
29. Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim.  0,635 
31. İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır.  0,658 
32. İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.  0,532 
33. İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.  0,592 
34. Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem.  0,605 
35. İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.  0,648 
36. Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 0,610 

Çalışma kapsamında, küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan, faktör analizine 
geçilmiştir. Küresellik testi, verilerin faktör analizine uygunluğu için geliştirilen bir test olma niteliği 
taşımaktadır (Tatlıdil, 2002). Bu analiz çerçevesinde, p≤0,05 olması durumunda verilerin faktör analizine 
uygun olduğu görülmektedir. Verilerin madde/değişken değerlerinin tutarlılığı için geliştirilen yaklaşım ise 
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Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) istatistiği olmaktadır. KMO alt sınırının 0,50 olması, KMO≤0,50 için veri 
kümesinin faktörlenmeyeceğini ifade etmektedir (Field, 2000). Faktör analizine uygunluk için bir sonraki test 
ise Barlett testi olmaktadır. Barlett testi, daha önceki korelasyon matrisini genel olarak incelemekte ve bu 
korelasyon matrisinin istatistiksel olarak anlamına bakmaktadır. Son adım olarak KMO değerine bakılmıştır. 
KMO testi, değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçmektedir (Yaşlıoğlu, 
2017: 75).  
Ölçeğin ne kadar faktörden oluştuğunun bulunmasında özdeğer (eigenvalue) istatistiğinden 
faydalanılmaktadır. Özdeğer istatistiği 1’ den büyük olan faktörler anlamlı olarak değerlendirilip,1’den 
küçük olan faktörlerin ise geçerliliği kabul görmemektedir. Özdeğer ise bu kapsamda, faktörlerce bildirilen 
varyansı hesaplamak ve önemli faktör sayısına karar vermek için göz önüne alınan bir kat sayı olmaktadır 
(Çakır, 2014: 6). 
Faktörün tanımlandığı seçeneği ölçmesi için, o faktörlerle arasındaki ilişki ve bağlılığın gösterildiği faktör 
yük değerinin genel olarak 0,40 veya üzerinde olması gerekmektedir (Büyüköztürk vd., 2004: 218). Faktör 
analizinden elde edilen bulgularda, girişimcilik eğilimi ölçeğinin KMO test değeri 0,815 olarak bulunmuştur. 
Bu çalışmadaki girişimcilik eğilimi ölçeğinin Barlett testi sig. değerinin ise (p=0,000/x2= 2977,50; p<0,01) 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Faktör analizi gerçekleştirilirken, faktör sayısının karar 
alınmasında özdeğerinin 1’in üzerinde olmasına ve faktör yüklerinin 0,40 ve üzerinde olmasına dikkat 
edilmiştir. Meydana gelen yapı toplam varyansın, %62,865’ini açıklamaktadır.  

 4.3. Kişisel Anket Formundan Elde Edilen Bulgular 
Öğrencilerin cinsiyetleri ile girişimcilik eğilimlerinin ilişkisi incelendiğinde, araştırmaya katılan lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin farklı sonuçlar gösterdiği saptanmıştır. Erkek öğrencilerin aritmetik 
puan ortalamasının x̄=1,128 olduğu görülmüş; erkek öğrencilerin girişimcilik eğilimleri, kadın öğrenciler ile 
kıyaslandığında, erkek öğrencilerin girişimcilik eğiliminin az bir farkla yüksek olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Kadın öğrencilerin ise az bir fark ile erkek öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin düşük olduğu 
(x̄=1,047) tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden hareketle, toplam kadın ve erkek öğrencilerin girişimcilik 
eğilimlerinin yüksek oranda olduğu tespit edilse de istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p=0,594; 
p>0,05). Bu bağlamda, araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin cinsiyetlerine göre girişimcilik eğilim 
düzeylerinin farklılık gösterdiğini belirten H1 hipotezinin desteklenmediğini gösteren Tablo 4, aşağıda yer 
almaktadır. 

Tablo 4. Lisans Öğrencilerinin Cinsiyet Farklılığına Göre Girişimcilik Eğilim Düzeyi 
Cinsiyet N Art. Ort. Std. Sapma t p 
Erkek 129 1,128 32,363 0,534 0,594 
Kadın 138 1,047 31,137   

Araştırma kapsamında, lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimi üzerine puanlarının yaş gruplarıyla olan 
farkını belirlemek için uygulanan ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizine yönelik sonuçların gösterimi ise 
Tablo 5’te ifade edilmiştir. Tablo 5’te bulunan ANOVA analizi göz önünde bulundurulduğunda, lisans 
öğrencilerinin yaş gruplarına göre girişimcilik eğilimindeki puan ortalamalarının baz alındığı çalışma 
kapsamında, girişimcilik eğilimi ve yaş grubu arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu 
görülmüştür (p=0,021; p<0,05). Bu sonuca göre 24-26 yaş aralığında bulunan lisans öğrencilerinin, diğer yaş 
aralığında bulunan lisans öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde girişimcilik eğilimine yatkın olduğu 
tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Öğrencilerin Yaş Gruplarının Aralığına Göre Girişimcilik Puan   
Sonuçlarının ANOVA Analizi Sonuçları 

Yaş 
Aralığı 

N Varyans 
Kaynağı 

Karelerinin 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karelerinin 
Ortalaması 

Art. 
Ort. 

Std. 
Sapma 

F  p 

18-20  83 Gruplar 
arasında 

1537,323 2 768,662 1,7578                                13,81736  
 
3,933 

 
 
0,021 21-23 135 Grup 

içinde 
51595,223 264 195,436 1,0610 13,84335 

24-26 49     3,0661 14,87803 
Toplam 267  53132,547 266      
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Bununla birlikte, girişimcilik eğilim puanının en yüksek ortalamaya sahip olduğu yaş grubunun ise 24-26 
yaş arasındaki lisans öğrencilerinden (x̄=3,0661) oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. 18-20 yaş aralığında 
bulunan lisans öğrencilerinde ise (x̄=1,7578) sonucu çıktığı ve en düşük değer olarak 21-23 yaş aralığındaki 
lisans öğrencilerinin (x̄=1,0610) istatistiksel anlamda diğerlerinden daha düşük bir değer aldığı 
görülmektedir. Bu kapsamda, araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin bulunduğu yaş aralığının girişimcilik 
eğilim düzeyinde farklılık gösterdiğini belirten H2 hipotezinin desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın temelini oluşturan lisans öğrencilerinin, İİBF’de öğrenimlerine devam ettikleri bölümlere göre 
girişimcilik eğilim düzeyi de bu araştırma kapsamında incelenmiş olup; Uluslararası Finans ve Bankacılık 
Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin en yüksek (x̄=3,0354) olduğu ortaya çıkmıştır. Girişimcilik 
eğiliminin en düşük ortalamaya sahip olduğu bölüm ise Uluslararası İlişkiler (x̄=1,5143) olarak tespit 
edilmiştir. Analiz sonucunda, girişimcilik eğiliminin dört farklı bölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır (p=0,149; p>0,05). Buradan hareketle, lisans öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerinin öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık gösterdiğini belirten H3 hipotezinin 
desteklenmediği sonucu Tablo 6’da ifade edilmiştir. 

Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre Girişimcilik Seviyeleri 
Bölümler n Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

F p 

Uluslararası 
Finans ve 
Bankacılık 

49 3,0354 14,93845   

 

 

0,149 
Uluslararası 
İlişkiler 

96 1,5143 13,60947 1,908 

Uluslararası 
İşletmecilik 

66 2,1678 11,06982  

Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik 

56 2,5625 16,91368  

Buradan hareketle, “SPSS 23.0” paket programı ile gerçekleştirilmiş testler sonucunda, araştırmaya katılan 
lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimine ait Tablo 1’de verilmiş olan üç hipotezin de analizi 
gerçekleştirilmiş olup; analiz sonucunda ise belirlenmiş H2 hipotezinin desteklendiği, H1 ve H3 hipotezlerinin 
ise desteklenmediği tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 7). 

Tablo 7. Hipotez Sonuçları 
HİPOTEZLER SONUÇ 

H1: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim gören lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık 
göstermektedir. 

 
Desteklenmedi 

H2: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim gören lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, öğrencilerin yaş aralıklarına göre farklılık 
göstermektedir. 

 
Desteklendi 

H3: Çalışmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’sinde öğrenim lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, öğrencilerin bölümlerine göre farklılık 
göstermektedir. 

 
Desteklenmedi 

5. SONUÇ 

Literatürde, yeni bir işletme kurma ve faaliyette olan bir işletmeyi de yönetme ve geliştirme ile ilgili olan, 
diğer taraftan da ülkelerin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynayan girişimcilik kavramı, önemli bir 
çalışma alanı olarak görülmektedir (Uygun, Mete ve Güner, 2012: 146). Girişimcilik, inovatif olarak süreci 
takip edebilme, değişime adapte olabilme, risk alabilme ve sürekli ilerlemeyi hedefleme gibi etmenlerin 
etkili olduğu görülmektedir (Korkmaz, 2012: 212). Girişimcilik eğilimi ise, yalnızca doğuştan kazanılan bir 
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nitelik olmamakta, aynı zamanda; aile, toplum, sosyal, ekonomik ve teknolojik çevrenin de içinde 
bulunduğu dış çevre faktörlerinden etkilenebilen bir etmen olarak ifade edilmektedir (Şen ve Aslan, 2017; 
Yalçınsoy ve Aksoy, 2017). Ek olarak, bireyin psikolojik olarak başarı elde etme arzusu da girişimciliği 
etkilemektedir (Karataş ve Güney, 2018: 86). 

Diğer taraftan, birer eğitim kurumu olan üniversitelerin ise, girişimci adaylarının yaratıcılık yeteneklerinin 
ortaya çıkarılmasında, süreç esnasında optimum karar alma kabiliyetlerinin oluşturulmasında etkin rol 
aldığı görülmektedir (Başar, 2014: 32). Nitekim araştırmanın gerçekleştirildiği üniversite de girişimcilik 
eğitimini öğrencilere sağlamaktadır. Bu bağlamda, Mersin ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinin İİBF’sinde 
öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen analiz doğrultusunda, 
erkek öğrencilerin az bir farkla dahi olsa kadın öğrencilere oranla girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek 
düzeyde olduğu tespit edilmiş ve girişimcilik eğilim düzeyinin, araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin 
cinsiyetlerine göre (H1)  istatistiksel olarak bir farklılık göstermediği sonucu ortaya çıkmış olup; bu sonuç, 
literatür ile kısmen benzerlik göstermiştir (Belas ve Ključnikov, 2016: 104; Kozubíková vd., 2016: 174). Bu 
bağlamda, birçok çalışma, erkek bireylerin kendine olan özgüvenlerinin, kadın bireylere oranla daha yüksek 
olması sebebiyle girişimcilik eğilimleri ve dolayısıyla kendi iş yerlerini kurma niyetlerinin daha yüksek 
olduğunu göstermektedir (Kirkwood, 2009: 118). Fielden, Davidson, Dawe ve Makin (2003: 162)’in de 
belirttiği üzere, kadın bireylerin girişimcilik eğilimlerinin önündeki en büyük engeli, kendilerine olan güven 
eksikliğinin oluşturduğu düşünülmektedir. Nitekim, Fielden vd. (2003: 162)’nin ifadesine benzer şekilde, 
Ferri, Ginesti, Spanò ve Zampella (2018: 1)’nın İtalya’daki kadın üniversite öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirmiş oldukları araştırmada, kadın öğrencilerin kendine güvenlerinin yeterli olmadığı ve bu açıdan 
daha fazla riskten kaçındığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan, girişimcilik eğiliminin artırılmasında gerek 
hükümetlerin gerekse üniversitelerin ortaya koyduğu, yenilikçiliğe ve kalkınmaya katkı sağlayacak 
politikalar ve özel programlara rağmen, kadın bireylerin girişimcilik eğilimlerinin henüz arzu edilen 
seviyede olmadığı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, araştırma dâhilinde bulunan lisans öğrencilerinin yaş aralığının girişimcilik eğilimini 
etkilediği (H2) ve 24-26 yaş aralığında bulunan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin, 18-20 ve 21-23 yaş 
aralığındaki lisans öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmiş ve ilgili literatür ile benzerlik 
göstermiştir (Lee vd., 2009: 18; Mangasini, 2015: 173; Ozaralli ve Rivenburgh, 2016: 17; Kozubíková vd., 2017: 
230; Păunescu vd., 2018: 13). Bu bağlamda öğrencilerin, lisans eğitim sürecinin ilerleyen aşamalarına 
gelindikçe, girişimcilik bilincinin artmakta olduğu ve kendi işlerini kurma eğilimlerinin bu anlamda olumlu 
yönde etki göstermeye devam edeceği öngörülmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda, Uluslararası 
Finans ve Bankacılık Bölümü’nün, İİBF’deki diğer bölümlere göre girişimcilik eğiliminin daha yüksek 
oranda olduğu görülmüş; ancak, lisans öğrencilerinin bölümlerine göre girişimcilik eğilim düzeyinin (H3) 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu sonucun ise, eğitimin girişimcilik 
eğilimine olan etkisi gerçeğinden hareketle, bu araştırmanın gerçekleştirildiği üniversitenin İİBF’sinde 
işletmecilik ders içeriklerinin bölüm ayırt etmeksizin entegrasyonunun sağlanmasından kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, ilgili literatür incelendiğinde (Gürbüz, 2008: 491; Akyüz vd., 2009: 147; 
Bozkurt vd., 2011: 822-826) benzer sonuçların ortaya çıktığı ifade edilebilmektedir. Gelecekte 
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda, üniversitelerin farklı fakültelerinde de girişimcilik eğilim 
düzeylerinin tespiti noktasında çalışmaların gerçekleştirilmesi önem arz etmekte olup; yalnızca vakıf 
üniversitesinde değil, aynı zamanda devlet üniversiteleri de dâhil edilerek daha kapsamlı çalışmaların 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.  
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Amaç – Araştırmanın temel amacı, Ankara’da çalışan serbest mali müşavirlerin duygusal 
tükenmişlik ile duygusal bağlılık seviyelerini ölçerek mevcut durumu ortaya koymaktır.  

Yöntem – Yapılan anket çalışmasında Maslach’ın tükenmişlik ölçeği ile Allen ve Meyer’in  
örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada duygusal tükenmişlik ile duygusal bağlılık 
karşılaştırılmıştır. Anketler Ankara’da çalışan serbest mali müşavirlere dağıtılmıştır. Elde edilen 
247 anketle analiz yapılmış ve bulgular SPSS 23 programı ile değerlendirilmiştir. Duygusal 
tükenmişliğin duygusal bağlılığa etkisi, korelasyon analizi ve regresyon analiziyle tespit 
edilmiştir. 

Bulgular – Bulgular çalışmanın başında belirtilen kavramsal çerçeveyi büyük oranda 
desteklemektedir. Buna göre, duygusal tükenmişlik, duygusal bağlılığı negatif ve anlamlı olarak 
etkilemektedir. Bu iki boyut arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Buna göre duygusal 
tükenmişlik arttıkça, duygusal bağlılığın azaldığı tespit edilmiştir.  

Tartışma – Tükenmişlik azaltıldığı ya da bitirildiği zaman örgütsel bağlılığı azaltan olumsuz bir  
sebep de azalmış  ya da bitmiş olacaktır. Böylece işgörenlerin örgüte bağlanma oranları da artmış 
olacaktır. Bunun için bireylere, örgütlere ve devletlere tükenmişlikle mücadelede görev ve 
sorumluluklar düşmektedir.  
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Purpose – The main purpose of the study is to determine the current situation by measuring the 
levels of emotional burnout and emotional commitment of independent financial advisors 
working in Ankara. 

Design/methodology/approach – In the survey, Maslach's burnout scale and Allen and Meyer's 
organizational commitment scale were used. In the study, the sub-dimension of burnout, 
emotionality and sub-dimension of organizational commitment, were compared. The analysis was 
started with 247 questionnaires which were distributed to free financial advisers working in 
Ankara and the findings were evaluated with SPSS 23 program. The effect of burnout on 
organizational commitment was determined by correlation analysis and regression analysis. 

Findings – The findings strongly support the conceptual framework mentioned at the beginning 
of the study. Accordingly, emotional burnout affects emotional commitment negatively and 
significantly. A negative relationship was found between these two dimensions. Accordingly, it 
was found that emotional burnout decreased as emotional burnout increased. 

Discussion – When burnout is reduced or terminated, a negative cause that reduces 
organizational commitment will also be reduced or exhausted. Thus, employees' attachment to the 
organization will be increased. Therefore, individuals, organizations and states have duties and 
responsibilities in the fight against burnout. 

GİRİŞ        

Küreselleşen dünya ile birlikte örgütler arası rekabet artmış ve örgüt içindeki insan unsuru daha da önem 
kazanmıştır. Bu nedenle başarılı olmak isteyen örgütler kendi mevcut çalışanlarını muhafaza edecek ve 
personel devir hızını düşürerek hem maliyet açısından hem de nitelik açısından fayda elde etmek 
isteyeceklerdir. Bu nedenle örgütsel bağlılık bütün örgütler açısından son derece önem arz etmektedir. 
Örgütsel bağlılığın önemli olduğunun bilinmesi tek başına yeterli olmamakta, aynı zamanda bu bağlılığı 
etkileyecek durumlarında bilinmesi ve buna göre önlem ve çareler aranması gerekmektedir. Bu bağlamda 
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işgörenlerin, örgütsel bağlılığının sağlanması için yaptıkları işleri sevmeleri ve maddi ve manevi olarak 
menfaat beklentilerinin tatmin edilmesi gerekmektedir.. 

İşgörenlerin çalıştıkları ortamda çeşitli sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalması onların örgütsel 
bağlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz özelliklerden birisi de tükenmişliktir. Tükenmişlik iş 
görenlerin kendilerine, aile ve iş ortamındaki kişilere karşı besledikleri olumsuz duygu ve düşünceler 
sarmalıdır. Dolayısıyla tükenmişlikten sadece bireyler değil aynı zamanda örgütler ve ailelerde olumsuz 
olarak etkilenmektedir. Çünkü örgütten ayrılan işgörenin yerine yeni bir işgörenin alınması, seçilmesi ve 
eğitimi, örgütlere maddi bir külfet olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı da tükenmişlik ve örgütsel 
bağlılık arasındaki ilişkiyi mali müşavirler üzerinde incelemektir. Bu bağlamda Ankara’da bulunan serbest 
mali müşavirlerin duygusal tükenmişlik ile duygusal bağlılıkları incelenmiştir. 

Çalışmada  Maslach’ın tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte üç alt boyut vardır. Bunlar; duygusal 
boyutu, duyarsızlaşma boyutu, kişisel başarı boyutudur. Örgütsel bağlılık için ise Allen ve Meyer’in ölçeği 
kullanılmıştır. Allen ve Meyer’in örgütsel bağlılık ölçeği ise duygusal bağlılık, zorunlu bağlılık  ve normatif 
bağlılık olmak üzere  3 boyuttan oluşmaktadır. Bu makalede ise sadece tükenmişliğin duygusal boyutu ile 
örgütsel bağlılığın duygusal boyutu incelenecektir. 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.Tükenmişlik 

 İngilizcede “Burnout” sözcüğüne dayanan tükenmişlik,  Türkçede  “gücünü yitirmiş olma, çaba 
göstermeme durumu” anlamına gelmektedir(TDK, 2019). 

Tükenmişlik günümüzde Maslach’la birlikte anılmaktadır. Maslach’a göre tükenmişlik;fazla  duygusal 
talebe maruz kalan, aynı zamanda devamlı olarak  diğer işgörenlerle  yüz yüze çalışmak durumunda olan 
bireylerde daha çok görülmektedir. Tükenmişlikle birlikte işgörende yorgunluk, bitkinlik, çaresizlik ve 
umutsuzluk görülmektedir. Daha sonra bu tükenmişlik durumunda işgören, yapılan işe, hayata ve diğer 
bireylere karşı olumsuz tutumlar sergilemeye başlar(Maslach ve Jackson,1981:99). 

Tükenmişlikle günümüzde çok fazla karşılaşılması ve öneminin her geçen gün daha fazla anlaşılması 
nedeniyle hakkında çok fazla araştırma yapılmıştır. En basit ifadesiyle ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin 
tükenişi şeklinde ifade edilen ve çalışma ortamıyla bireyin etkileşiminin bir sonucu olduğu bakış açısıyla 
hem bireyler hem de örgütler açısından dikkate alınması gereken konuların başında gelmektedir (Budak ve 
Sürgevil, 2005: 95). 

1.1.1.Maslach Modeli   

Günümüzde tükenmişlik konusunda en çok benimsenen tanım Christina Maslach ve arkadaşları tarafından 
oluşturulan tükenmişlik modelinde bulunmaktadır. Maslach ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş 
tükenmişlik modeli 3 alt boyuttan meydana gelmektedir. Bu boyutlar; duygusal tükenme(emotional 
exhaustion), duyarsızlaşma(depersonalization) ve kişisel başarı(personel accomplishment)dır(Maslach ve 
Jackson,1981).  

Tükenmişliğin sürecini açıklamaya çalışan yukarda sayılan bu üç boyut arasındaki farklılık her zaman 
gözetilmelidir. Yapılan çalışmalarda bu boyutların hem nedenleri hem sonuçları birbirinden farklıdır. 

Duygusal tükenme boyutu: Duygusal tükenme boyutunda olan kişi, yapmış olduğu işlerde verimsiz 
olduğunu ve talepleri karşılamadığını düşünmektedir. İşe gittiği her gün bu durum tekrar etmektedir. İş 
gören bu yüzden tekrar tekrar stres ve gerginlik yaşamaktadır.Bu durumda kişide farklı sağlık sorunları 
ortaya çıkmaktadır(Leiter  ve Maslach, 1988; Friesen ve Sarros, 1989; 1995; Torun, 1997; Çimen  ve Ergin, 
2001) . 

 Duyarsızlaşma boyutu: Tükenmişliğin bu boyutu kişiler arası ilişkiyi ifade etmektedir(Budak ve Sürgevil, 
2005: 96). İşgörenin iş yerindeki çalışanlara ve müşterilere karşı duygusuz bir tutum takınması bu boyutun 
en büyük göstergesidir. Yani duyarsızlaşma; işgörenin muhatap olduğu kişileri umursamadan, onları 
görmüyormuş ve duymuyormuş gibi iş yapmaya çalışması  olarak adlandırılabilir. Böylece arada kapanmaz 
uçurumlar oluşur ve işgören geri dönüşü zor olan bir yola girmiş olur(Çalgan ve Yeğenoğlu, 2009:63). 
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Kişisel başarı boyutu: Maslach’ın tükenmişlik sendromu için geliştirdiği  bu modelde son aşama olan kişisel 
başarı boyutunda ise kişi kendisine karşı ağır eleştiriler yaparak kendisini başarısız olarak görmektedir. 
Tükenmişliğin bu aşamasında bulunan işgörenler, hem kendi bilgilerini hem yeteneklerini gereksiz ve 
yetersiz görmektedirler. İşgörenler herhangi bir sıkıntı durumunda bu problemi kendisi oluşturmuş 
zanneder ve kendilerini işten uzaklaştırmaya başlarlar. Bu negatif değerlendirmelerde bulunan bireyler, 
yapmış olduğu bir işin başarısızlık ile sonuçlanması durumunda probleme kendisinin neden olduğunu 
düşünür ve işten uzaklaşmaya başlar (Özgüner, 2011: 56).  

1.2.Örgütsel Bağlılık 

Örgüt kelimesi, Yunanca “Organon” ve Latince “Organum” kelimelerinden geliştirilerek günümüz 
Türkçesindeki yerini almıştır(Ülgen,1997). Örgüt belirli hedef veya hedefler noktasında aynı tutum ve görüş 
birliğinde olan insanlar topluluğuna verilen isimdir. Aynı zamanda bir oluşumun örgüt olabilmesi için tek 
bir birey ya da tek bir gruba bağlı olarak oluşması da önemlidir. Bireyler bazen tek başlarına bazen de grup 
halinde yaşama, hedeflerini gerçekleştirme isteğinde ve kararlılığında olabilirler. Bu nedenle tek başlarına 
yapamadıkları veya birlikte daha iyi sonuç alacakları işler için bir örgüt etrafında toplanmayı tercih 
edebilirler(Tosun,1997). 1956 yılında White tarafından literatüre dahil edilen örgütsel bağlılık daha sonra 
başta Porter olmak üzere Mowday, Allen, Meyer, Becker gibi çok fazla kişi tarafından geliştirilerek son halini 
almıştır. 1956 yılından beri devam eden bu süreç birbirinden faklı ve çeşitlilikte tanım ve içeriğe 
sahiptir(Paula C. Morrow, James C. McElroy,1988, akt:Tuğçe Üresin).Bu makalede ise Allen ve Meyer’in 
modeli kullanılmıştır. 

1.2.1.Allen ve Meyer’in Örgütsel Bağlılık Modeli 
Örgütsel bağlılık çalışmalarında genellikle Allen ve Meyer modeli kullanılmaktadır. Bu çalışmada da Allen 
ve Meyer’in modeli kullanılmıştır. Model örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, zorunlu bağlılık ve normatif 
bağlılık olmak üzere 3’e ayırmaktadır. 
Duygusal Bağlılık: Bu boyut iş görenin örgütle bütünleşmesini göstermektedir. Bu nedenle örgütler için son 
derece önemli bir boyuttur. İşgören örgütsel amaç ve değerlere önem vermelidir. Aynı zamanda inançlarını 
eyleme çevirerek örgüt yararına çaba sarf etmesi de son derece ehemmiyetlidir. Bu bağlılık davranışlar ve 
tutumlar arasındaki uyum neticesinde olmaktadır(Siegel ve Siyase, 1997 akt:Soykan, 2012).  
İnce ve Gül(2005)’e göre bu boyut, kişinin kendisini örgütün bir parçası olarak görmesinden dolayı çok 
önemlidir. Duygusal bağlılığı fazla olan işgörenlerde örgütün performansı ön planda olmakta ve , işgören 
örgüt başarısını veya zararını kendisininmiş gibi hissetmektedir. 
Zorunlu(Devam) Bağlılık: Akılcı bağlılık da denilen bu bağlılık Allen ve Meyer tarafından oluşturulmuştur. 
Zorunlu bağlılık, örgütten çıkmanın bedelinin bilincinde olmak anlamına gelmektedir. Tabir-i diğerle   
zorunlu bağlılık örgütten ayrılmanın bedelinin fazla olacağının bilinmesi nedeniyle, örgüt üyeliğinin 
mecburiyet nedeniyle devam ettirilmesidir(Lamsa ve Savolainen, 2000,akt:Soykan,2012).  
 Normatif Bağlılık: Ahlaki bağlılık da diyebileceğimiz bu bağlılık da iş gören örgütüne bağlı kalmayı ahlaki 
bir vazife olarak görmektedir. Bu nedenle işgörende sorumluluk duygusu fazlaysa, o nispette normatif 
bağlılık da artacaktır. Örgütte kalmak belli bir değer yargısı ve düşüncesi gerektirdiği için örgütten ayrılan iş 
gören, vazifesini yerine getirmediği düşüncesiyle suçluluk hissedecektir (Meyer ve Allen, 1991; Emhan .ve 
Gök, 2011).   

2.LİTERATÜR TARAMASI 
Cho’nun yapmış çalışmada, devam bağlılığıyla kişisel başarı hissi arasında; duygusal bağlılıkla, 
duyarsızlaşma arasında; normatif bağlılıkla, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında; negatif bir ilişki 
olduğu sonucuna varılmıştır(Çetin, Basım ve Aydoğan,2011;64/65). Farklı bir çalışmada Tan ve 
Akhtar(1998:320), normatif ve duygusal bağlılığın, duygusal tükenme ile olan ilişkisini belirlemek için Çin 
kültürüne yönelik çalışma yapmışlardır. Duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile duygusal tükenme 
arasında benzer yönlü bir ilişkinin bulunmuştur.Ayrıca duygusal tükenmenin, normatif bağlılık tarafından 
etkilendiği sonucuna varmışlardır(Civanoğlu,2015).  
Örgütsel bağlılık ve tükenmişliğin belirtileri ve sonuçları benzer olmakla birlikte örgütsel bağlılık ve 
tükenmişlik arasındaki ters ilişki olması dolayısıyla öncüller, bir boyutu negatif şekilde  etkilerken diğer  



A. Caner – B. Aydıntan 11/3 (2019) 1656-1662 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1659 

boyutu pozitif olarak etkilemektedir. Sonuçlar ise örgütsel bağlılık tarafından pozitif yönde etkilenirken 
tükenmişlik tarafından negatif olarak etkilenmektedir(Güleryüz, 2008: 1632).   

 3.YÖNTEM 
Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeylerini 
belirlemeye yönelik yazın taraması yapılmıştır. Araştırmada uygulanacak olan nihai anket oluşturulmadan önce 264 
adet anket elde edilmiş ve daha sonra gerekli düzenlemeler yapılarak bu sayı 247 ankete indirilmiştir. Bu 
uygulama da Ankara’da görev yapan serbest mali müşavirlerle yüz yüze görüşülerek anket yöntemi 
uygulanmıştır. Anketin içeriğinde; 9 soruluk demografik soru, Allen ve Meyer’in çalışmasından 
esinlenilerek oluşturulan örgütsel bağlılık düzeyini ölçecek 24 soru ve tükenmişlik seviyesini ölçecek 22 
soruluk Maslach’ın ölçeği kullanılmıştır. Bu makalede ise sadece tükenmişliğin duygusal boyutunu ölçen 9 
soru ve örgütsel bağlılığın duygusal boyutunu ölçen 8 soru baz alınarak analiz yapılmıştır. Bu çalışmada 
elde edilen veriler SPSS 23 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Verilere ilişkin frekans ve yüzde 
değerleri verilmiştir. 
Anket Ankara’daki serbest mali müşavirlere yapılmıştır. Bu mali müşavirler kendi işini yapan değil, başkasının 
yanında çalışan mali müşavirlerdir. Çünkü bu çalışmada işgörenlerin çalıştıkları örgüte bağlılıkları araştırılmıştır. Kişisel 
bilgilerin gizliliği korunarak veriler elde edilmiştir. Tükenmişlik ve örgütsel bağlılığa ilişkin 
değerlendirmeler; “kesinlikle katılıyorum” seçeneğine 5, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 puan 
verilerek, beşli likert ölçeği ile gerçekleştirilmiştir. Tükenmişliğin duygusal boyutunda en yüksek puanlar 
toplamı 45’dir. Örgütsel bağlılığın duygusallık boyutunda ise en yüksek puanlar toplamı 40’dır. Buna göre 
puanların toplamı ne kadar fazla ise her iki boyutun etkisi o ölçüde yükselmektedir.  
Çalışmada bir adet hipotez kurulmuş ve bu hipoteze göre açıklamalarda bulunulmuştur. Hipotez: Mali 
müşavirlerin duygusal tükenmişlik algılamaları, duygusal bağlılık düzeylerini etkilemektedir.  
Ana kütleyi oluşturan mali müşavir sayısı 5635 iken yeminli mali müşavir sayısı 587dir. 
(muhasebenews,2018). Toplamda yaklaşık olarak 6200 kişi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 
Araştırmadaki örneklem oranı ise yaklaşık olarak yüzde 4 tür. Örneklem ile ilgili araştırma yapanlara  yol 
göstermesi bakımından α= 0.05 için +- 0.03, +- 0.05 ve +- 0.10 örnekleme hataları için birbirinden değişik evren 
büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem büyüklükleri hesaplanarak aşağıda formül oluşturulmuştur. 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s.49-50). Nt²pq/d²(N-1)+t²pq  formülü kullanılarak gerekli örneklem   aralıkları 
oluşturulmuştur. Yazıcoğlu ve Erdoğan(2004)’ın oluşturduğu tabloya göre p=0.8 q=0.2 aralığında yeterli 
örneklem aralığı 234-240 aralığındadır. Buna göre 247 anket örneklem için yeterli olmaktadır. 

4.BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

DEĞİŞKEN  FREKANS YÜZDE 
CİNSİYET ERKEK 137 55,5 

KADIN 110 44,5 
 
YAŞ 

25 VE ALTI 34 13.8 
26-35  71 28.7 
36-45 48 19.4 
36-45 47 19.0 
46-55 47 19.0 

 
EĞİTİM DURUMU 

LİSE 1 0.4 
ÖNLİSANS 7 2,8 
LİSANS 212 85,8 
YÜKSEK LİSANS 26 10.5 
DOKTORA 1 0.4 

 
MEDENİ DURUM 

BEKAR 75 30.4 
EVLİ  160 64.8 
BOŞANMIŞ 12 4.9 
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• Araştırmaya katılan mali müşavirlerin % 44.5’i kadın, % 55,5’i erkektir.  

• Araştırmaya katılan mali müşavirlerin %13.8’i  25 yaş ve altında , %28.7si 26-35 yaş, % 19,4’ü 36-45 

yaş, % 19’u  46-55 yaş ve% 19’u  56ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır.  

• Araştırmaya katılan mali müşavirlerin eğitim düzeylerine bakıldığında % 0.4’ü lise ve dengi okullar, 

% 2,8’inin önlisans, %85.8’inin lisans,  % 10.5’inin ise yüksek lisans ve%  0.4’ünün doktora mezunu 

olduğu görülmektedir. 

• Araştırmaya katılan mali müşavirlerin medeni durumlarına bakıldığında %30.4’ü bekar, %64.8’i evli 

ve %4.9’u boşanmıştır.  

Ankette kullanılan ölçekler geçerli olmasına karşın, iç tutarlılık sağlanması açısından ve çalışmanın güvenirliliğini 
ölçmek için  Cronbach alfa güvenilirlik analizi yapılarak, Tablo 2’de gösterilmiştir.. Yapılan analizlerde 247 
katılımcıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Alpha (α)katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi yorumlanmaktadır: 

0≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40≤ α < 0,60 ise ölçek güvenilirliği düşük,  

0.60≤ α<0.80 oldukça güvenilir,  

0.80≤α<1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Tavşancıl, 2005: 19).  

Tablo 2. Ölçek Güvenilirlik Katsayıları 

 Madde sayısı Cronbach alfa değeri 
Duygusal Tükenmişlik  9 0.834 

Duygusal Bağlılık  8 0,918 

Yapılan analiz sonucunda; duygusal tükenmişliğin güvenirlik düzeyi 0.834 çıkmıştır. Duygusal bağlılığın 
güvenirlik düzeyi 0.918 çıkmıştır. Bu durumda güvenirlik düzeyi her iki boyut içinde oldukça yüksektir. 

Tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesine yönelik korelasyon ve 
regresyon analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonuçları aşağıda Tablo3 ve Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Değişkenler arası ilişkiler 

                                                 Değişkenler Arası İlişkiler 

 1.Duygusal Tükenme 2.Duygusal Bağlılık 

1.Duygusal Tükenme 1 -430** 

2.Duygusal Bağlılık - 430** 1 

Analiz sonucunda duygusal tükenmişlik  ile duygusal bağlılık arasında 0.430’luk negatif yönlü anlamlı(0,01) 
bir ilişki vardır. Diğer bir tabirle duygusal tükenme ile örgütsel bağlılığın duygusallık boyutu arasında 
%43’lük  negatif ve anlamlı bir ilişki vardır. İlişkinin varlığı tespit edilmiş olup bu süreçten sonra ise 
duygusal tükenmişliğin, duygusal bağlılık boyutuna olan etkisi incelenecektir. 
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Tablo 4. Duygusal Tükenmişliğin, Duygusal Bağlılığa Olan Etki Düzeyini Belirlemek Üzere Yapılan 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Standart Olmayan Katsayılar Standart 
Katsayılar 

T Değeri Anlamlılık   R²  
 

B Standart Hata Beta 
(Sabit)  
Duygusal Tükenmişlik  

4,802 ,251  19,145 ,000 ,207 
-,610 ,076 -,455 -8,002 ,000 

Bağımlı değişken: Duygusal  bağlılık  

Bu çalışmada da tek bağımlı tek bağımsız değişken olduğu için R² değerine bakılmıştır. B katsayısı ise, 
bağımsız değişkenin etkisini sabit tutarak bağımlı değişkenin etkisini belirlemeyi ifade eder. Pozitif ya da 
negatif  işareti ise bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönünü belirtir. Tablodaki R² 
değerine  göre duygusal tükenmişlikteki bir birimlik değişim duygusal bağlılığın %20.7’ sini açıklamaktadır. 
Anlamlılık derecesi 0.05 anlamlılık derecesinin altında olduğu için anlamlı bir açıklama olmuştur. Yapılan 
basit regresyon modeline göre duygusal tükenmişliğin duygusal bağlılığa etkisi negatif yönde 0.610 
kadardır. Duygusal tükenmişlik 1 birim artarsa duygusal bağlılık 0,610kadar azalmaktadır.  

Buna göre;  ‘’Mali müşavirlerin duygusal tükenmişlik algılamaları, duygusal bağlılık düzeylerini 
etkilemektedir’’ hipotezi kabul edilmiştir. Genel olarak ise duygusal tükenmişlik, duygusal bağlılığı anlamlı 
olarak etkilemektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Duygusal tükenmişlik azaltıldığı  yada bitirildiği zaman duygusal bağlılığa engel olan olumsuz özellikler de  
azalmış  olacak ve işgörenlerin  örgüte bağlılıkları da artmış olacaktır. Bu sebeple duygusal tükenmişliği 
bitirmek ya da azaltmak için işgörenler, örgütler ve gerekirse devlet bu konuda çalışmalar yapmalı ve bu 
sendromun etkilerini azaltacak eylemlerde bulunmalıdır. Genel olarak işgörenlerin tükenmişliğini bitirmek 
veya azaltmak için şunlar yapılabilir: 

• İşgörenlere daha fazla söz sahibi olmalarına fırsat verilerek onların görüşlerine değer verilmeli ve 
çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı tesis edilmelidir.  

•Örgütler,  işgörenlerle iletişim ve örgütsel iklimi sağlamak adına faaliyetlerde bulunmalı ayrıca çalışanlar 
arasında güven, işbirliği, yardımlaşma, paylaşma duygularını artırıcı bir ortam hazırlanarak personel 
güçlendirmeye önem verilmelidir. 

•Örgütlerin küresel yönetim ilkelerine uyumlu olması için devlet tarafından yasal düzenlemeler yapılarak 
işgörenlerin görev tanımları kesin ve belirli olmalıdır. 

•İş görenlerin karşı karşıya kaldıkları aşırı iş yükünün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla devlet gerekli 
önlemleri almalı ve gerekirse mesai saatlerini azaltarak mola ve dinlenme sürelerini artırmalıdır.  

•Yöneticiler işgörenler işleri taksim ederken her işgörenin becerisine uygun iş vererek yetki ve 
sorumlulukları belirlemelidir. 

•Yöneticiler işgörenlerle bir araya geleceği toplantılar düzenlemeli ve onların istek ve şikayetlerini 
dinleyerek çözümler bulmalıdır. Kendisine değer verildiğini hisseden işgörenin duygusal zekası ve örgütsel 
bağlılığı artacaktır. 

• Örgüt içerisinde adalet, güven, sorumluluk gibi kavramlar eyleme dönüştürülmeli ve bütün iş görenlere 
emeğinin hakkı layıkıyla verilmelidir. Böylece örgüte olan bağlılıkları artacaktır. 
• Organik örgüt yapıları tesis edilmeli, bilgiye, yeniliğe açık iletişim ve örgüt yapıları oluşturulmalıdır. 

•Teknolojik yeniliklere işgörenler kendilerini hazırlamalı ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmelidir. 

 •İşgörenler spora, beslenmeye önem vermeli ve hayatlarını devamlı bir program dahilinde sürdürerek 
zaman yönetimini öğrenmelidirler. 

•İşgörenler iletişime önem vermeli ve problemleri çözmeye çalışmalı ve en kısa sürede gerekli mercilere 
iletmelidirler. 
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Amaç – Bu çalışma ile işletme rekabetinde stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme 
yetenekleri ve performans arasındaki ilişkinin görgül olarak araştırılması hedeflenmiştir.  

Yöntem – Araştırma, Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 
gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler, kısmi en küçük kareler yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre, stratejik esneklik, işletme yetenekleri ile 
işletme performansı arasında ve çevresel türbülans ile stratejik esneklik arasında pozitif bir 
ilişkinin var olduğu izlenmiştir. Bu nedenle araştırmada oluşturulan 3 hipotez kabul edilerek, 
araştırma modeli doğrulanmıştır. 

Tartışma – Stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme yetenekleri ve performans arasındaki 
ilişki test edilerek sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada otel işletmelerine bir yol haritası 
sunulmaktadır. 
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Purpose – In this research, it was aimed to empirically research the relationship between the 
strategical flexibility, environmental turbulence, business capabilities and performance in business 
competition.  

Design/methodology/approach – The research was conducted in four and five-star hotel 
establishments in Ankara and the obtained data were analyzed by partial least squares method.  

Findings – According to the findings as a result of the analysis, it was observed that there is a 
positive relationship between business capabilities and business performance, and a positive 
relationship between environmental turbulence and strategical flexibility. For this reason, the 
research model was confirmed by approving 3 hypotheses that were proposed in the research. 

Discussion – A road map is presented to hotel establishments in providing a sustainable 
competitive advantage by testing the relationship between strategical flexibility, environmental 
turbulence, business capabilities and performance. 
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1. Giriş 

İşletmelerin rekabette hem artan çevresel belirsizlik ve oluşan türbülans ile başa çıkmak, hem de değişen 
pazar/müşteri eğilimlerini karşılamak ve müşteri/pazar talebini etkilemek için rakiplerinden daha farklı 
yeteneklere ve stratejilere sahip olması gerekmektedir (Teece vd., 1997).  

Rekabette çevresel türbülans çoğu işletmenin rakip hamlelerine ve eylemlerine karşı yeteneklerini kontrollü 
kullanmayı zorlar. Bunun temel nedeni, işletme varlığını sürdürmeye ve performansı stratejik esneklik 
sağlamaya yönelik gerçekleştirmektir. (Singh vd., 2013: 1442-1461; Yang ve Li, 2011). Ancak rekabette etkici 
çabalar işletme yeteneklerinin güçlü biçimde kullanılmasını ve buna dair dirençli stratejiler geliştirmesini 
gerekmektedir. 

Bu çalışmada, işletmelerin rekabette stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme yetenekleri ve performans 
arasındaki ilişkinin görgül olarak araştırılması amaçlamaktadır. Çalışma iki bölümlü olarak düzenlenmiştir: 
Birinci bölümde konunun kavramsal çerçevesi ve kuramsal altyapısı incelenmiş; ikinci bölümde, birinci 
bölümde çerçevesi verilen modele bağlı Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinde araştırma yapılmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve ve Kuramsal Altyapı 

2.1. Kavramsal Çerçevenin Tanımlanması 

Stratejik Esneklik: Stratejik esneklik, rekabette işletme varlığını tehdit eden sorunları çözme, çevresel 
belirsizlikler karşısında uyum sağlama ve fırsatlardan etkili şekilde yararlanma olanağı yaratmaktadır. 
Böylece rekabette işletme yeteneklerini destekleyerek pazar performansını artırır (Entrialgo vd., 2000). 
Stratejik esneklik, beklenmedik çevresel değişim karşısında işletmenin etkili “karşılık verme yeteneği” 
olarak da ifade etmektedir (Eppink, 1978). Yani stratejik esneklik, işletmenin, pazar fırsatlarını yakalama ve 
tehditlere karşı hızlı ve etkili cevap verme yeteneğini karakterize eder (Meyer vd., 1989; Sanchez, 1995; 
Zelenovic, 1982). Bu nedenle stratejik esneklik, işletmenin çevre koşullara bağlı oluşan ani değişime uyum 
yeteneği olarak tanımlanır (Zelenovic, 1982). O halde stratejik esneklik “çevresel öngörülmezlik” ile ilgilidir 
ve işletme, çevresel öngörülemezliğe cevap verdiği ölçüde performansını artırır ve rekabetçi olur (Evans, 
1991). Sonuçta stratejik esneklik, işletmenin taktik/operasyonel başarısı ve sürdürülebilir rekabet avantajı 
yaratma konusunda hayati bir rol oynamaktadır (Johnson vd., 2003).  

İşletme Yetenekleri: İşletme yetenekleri, işletme performans stratejisinin uygulanmasında temel, finansal, 
fiziksel, bireysel ve örgütsel sermaye kaynaklardan yararlanabilme özelliğidir. Aynı zamanda işletme 
yetenekleri, herhangi bir işletme kaynağının yeniden üretilmesini sağlayan ve destekleyen faaliyetler 
bütünüdür (Papatya, 2007; Grant, 1991; Markides ve Williamson, 1994).  

İşletme yetenekleri, işletmeye özgü/özel uygulamalar, farklı iş yapma süreçleri/yöntemleri ve iş/işletme 
kültürü ile ilgili çok boyutlu tanımlar içinde yer alır (Marino, 1996). Aynı zamanda işletmede gömülü 
bulunan ve rekabet ile tetiklenen süreçler olarak belirtilir (Reed ve Defilippi, 1990). Ancak bu noktada ifade 
edilmesi gereken ve beklenen, işletmenin dinamik yetenekler oluşturma pozisyonu olup olmadığıdır: Dinamik 
yetenekleri, işletmenin değişime ve öğrenmeye odaklanma eğilimi olarak ifade edilir ve rekabet avantajı ve 
üstün performans sağlamaya dönük ele alınır (Teece vd., 1997). 

Dıştan-içe, içten-dışa ve bağlantı süreçler şeklinde sınıflandırılan dinamik yetenekler, işletme çevresinde 
yaşanan değişimin doğru algılaması ve bu değişime hızlı karşılık vermeye yardımcı olur (Day, 1994; Di 
Benedetto ve Song, 2003; Amit ve Schoemaker, 1993; Papatya, 2007). Bu itibarla dinamik yetenekler, 
işletmenin rekabetçi performansı için, (müşteriye) üstün değer yaratan “bütünleşik süreçler”dir (Papatya vd., 
2007; Tsai ve Shih, 2004). Daha açık olarak dinamik yetenekler, yeni ürünler/hizmetler üretme, yeni iş 
biçimleri/modelleri yaratma ve yeni kanallar/organizasyonlar oluşturma vs. konuda rekabet avantajı 
sağlamaya dönük ele alınır (Carson ve Gilmore, 2000). 

Çevresel Türbülans: İşletmenin tümel çevre unsurlarına yönelik tahminde oluşan yetersizlik durumu olarak 
çevresel türbülans, pazar performansını, pazar yönlülüğünü ve stratejik esnekliğini etkiler. Yüksek çevresel 
türbülans, belirsizlik ve öngörülemezlik ile işletmenin hareket alanını kısıtlar (Dickson ve Weaver, 1997; Raj 
vd., 2005).  
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Diğer yandan çevresel türbülans işletmenin belirsiz koşullara (sözgelimi çevrenin değişim hızı, sürekli 
değişen teknoloji, sosyal ve ekonomik yapı) karşılık verme konusunda “kendini yenileme” olanağı olarak da 
karşımıza çıkar (Duening, 1997). Ancak işletmenin kendini yenileme ve çevre uyumu, yapılacak sürekli ve 
sistemli çevresel analizler gerektirir. Yani yüksek düzeyli çevresel türbülans ile mücadele etmek için, daha 
geniş ve sık aralıklar ile çevresel analizlerin yapılması gerekir. Böylece daha fazla veri ile yorum kapasitesi 
yaratılır ve etkili stratejilerin/güçlü varsayımların formüle edilmesi sağlanır (Ardekani ve Nystrom, 1996; 
Papatya vd., 2008).  

İşletme Performansı: İşletme varlığı ve sürekliliği stratejik uyum becerisinin bir göstergesidir. Performans, 
işletme kaynaklarını etken ve verimli bir şekilde kullanarak, amaçlara ulaşma düzeyini tanımlar (Boyne, 
2003; Hagedoorn ve Cloot, 2003; Sheu ve Lo, 2005). Ancak işletme performansının karmaşık ve çok boyutlu 
olması ölçülmesini zorlar (Beamon, 1999; Ford ve Schellenberg, 1982; Murphy vd., 1996). Bu açıdan 
performans ölçütlerinin, ölçüm araçlarının ve yöntemlerinin seçimi önemli ölçüde farklılık gösterir.  

Yazında işletme performans ölçüm araçları ve yöntemleri objektif ve sübjektif yöntemler olarak karşımıza çıkar. 
Objektif veriler daha çok finansal verilere; sübjektif veriler ise, müşteri memnuniyeti, pazar payını, 
paydaşları ve çalışanları elde tutma gibi algılara bağlı ifade edilmektedir (Capon vd., 1990; Clark, 1999; 
Geringer ve Hebert, 1991; Venkatraman ve Ramanujam, 1986; Venkatraman ve Ramanujam, 1987). Bu 
makalede sübjektif performans ölçüm yöntemi, objektif performans ölçüm yönteminin bir ikamesi olarak 
öngörülmüş ve kullanılmıştır (Bontis vd., 2000; Bontis, 1998). 

2.2. Kuramsal Altyapı  

Araştırmanın kuramsal altyapısı, “Kaynak Tabanlı Kuram” yazınına dayanır (Papatya, 2003). Kaynak Tabanlı 
Kuram’da, işletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü türdeş olmayan (heterojen) ve kendine özgü 
yeteneklere bağlı ifade edilir (Barney, 1991) ve yetenekleri tanımlamak ve süreçte gelişimi sağlamak için bir 
çerçeve oluşturur. Böylece yetenek yaşam döngüsü’nün dinamik hale getirilmesi hedeflenmektedir (Papatya 
vd., 2017). 

Kaynak Tabanlı Kuram’da dinamik yetenekler, işletmenin sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü ve yüksek 
performansı için bir uygulama/uyarlama yeteneğidir. Ayrıca dinamik yetenekler, hızla değişen ortama 
yönelik iç-dış yetenekleri oluşturma ve yapılandırma olanağı şeklinde ele alınmaktadır (Teece vd., 1997). 
İşletmelerin rekabete dayalı avantaj oluşturulabileceği türbülanslı ortamlarda ise, dinamik iç-dış 
yeteneklerini eşgüdümlü geliştirmesi kaçınılmaz. Aksi halde işletmelerin değişimi karşılama pozisyonu 
zorlaşmaktadır (Eisenhardt ve Martin, 2000). 

Yazında, “Kaynak Tabanlı Kuram işletme sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamaya dönük incelenmektedir 
(Papatya, 2003). Bu durum işletmenin sürdürülebilir rekabette stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme 
yetenekleri ve performans arasındaki ilişkiyi araştırma gerekçesini güçlendirir: 

• Stratejik esneklik, işletmenin değişen rekabet koşullarına hızlı şekilde tepki verme, böylece rekabet 
avantajını sağlama ve/veya sürdürme yeteneği olarak nitelenir (Hitt vd., 1998). Bu halde stratejik 
esneklik, işletmenin çevrede yaşanan değişimleri tespit etme, cevap verme, yeni eylem alanlarına 
hızlı bir şekilde kaynak sağlama ve harekete geçme yeteneği olarak ifade edilmektedir (Shimizu ve 
Hitt, 2004; Singh vd., 2013).  

• İşletme yetenekleri, bir işletmeyi rakiplerinden ayrı kılan (yeni ürün-pazar bireşimleri oluşturma, 
mevcut stratejilerin uygulanmasını sağlama, pazara giriş gücünü ve rakipleri kontrol etme gibi) bir 
dizi özel bilgi ve becerinin toplamıdır. Genelde temel yetenekler olarak adlandırılan bazı nitelik ve 
özellik kombinasyonları, bir işletmenin pazar bölümünde gelişerek, kazançları ve müşteri 
memnuniyeti açısından rakiplerinin önüne geçmesine izin verebilir. Oldukça başarılı işletmelerde, 
temel yetenekler ürünlere ve müşterilerine en çok değer kattığı alanlarda gelişmiştir. Aynı zamanda 
bu yetenekler değişim ile başa çıkmada gerekli yeni kaynak yapılandırma olanaklarını da 
tanımlamaktadır (Eisenhardt ve Martin, 2000; Singh vd., 2013).  

• Diğer taraftan işletme yetenekleri kaynakların eşgüdümlenmesini ve verimli kullanımını destekler. 
Yetenekler, işletmeye özgü ve etkileşim yolu ile zaman içinde geliştirilen fiziksel olmayan süreç ve 
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rutinler olarak görülür (Dosi vd., 2008). Devan ve diğerlerinin yaptığı araştırmada işletme 
yeteneklerinin işletme performansını olumlu yönde etkilediği bulgulanmaktadır (Devan vd., 2005).  

• Kısaca, işletme yetenekleri, işletmenin pazarda rakiplerine karşı üstünlük yaratmak için, fiziksel 
olmayan kaynaklarının taklit edilmezliğini veya taklit maliyetlerinin yüksek olmasını, yerine 
konulamazlığını, benzersizliğini (Markides ve Williamson, 1994) ve bütün bunların sonucunda 
sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü ve yüksek performansı elde etmesini nitelemektedir (Grant, 
1991).  

Bu açıklamalardan hareketle şu iki hipotez oluşturulabilir:  

H1: Stratejik esneklik işletme yetenekleri üzerinde pozitif yönde etkilidir 

H2: İşletme yetenekleri işletme performansı üzerinde pozitif yönde etkilidir 

• İşletmelerin çok hızlı ve sürekli değişen çevrede karşılaştığı türbülans, tümel çevre unsurlarını 
tahmin etmede yetersizlik durumu oluşturur (Hitt vd., 1998; Dickson ve Weaver, 1997). Bu durum 
işletmenin dinamik, karmaşık, belirsiz ve ani değişiklikler ile dolu çevrede faaliyet göstermelerini 
zorlamaktadır. Doğal olarak işletmeler bu zorlukları aşmak için, stratejik esnekliklerini geliştirmesi 
gerekmektedir.  

• Bu nedenle işletmenin belirsiz ve hızlı çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneği olarak stratejik 
esneklik (Aaker ve Macarehas, 1984), özellikle gerçekleşen çevresel türbülansın bir sonucu olarak 
düşülmektedir (Raj vd., 2005).  

Bu açıklamalardan hareketle oluşturulan üçüncü hipotez şu şekilde düzenlenebilir:  

H3: Çevresel türbülans stratejik esneklik üzerinde pozitif yönde etkilidir 

Bu açıklamalar ve hipotezler (bkz. Şekil 1), stratejik esneklik ile işletme yetenekleri, işletme yetenekleri  ve 
işletme performansı; çevresel türbülans  ile stratejik esneklik arasında hipotez ilişkileri bütünsel olarak 
izlenebilir.  
 
 
                                                                                  

                                                                                                       
                                           
                                           
 

 
 

        Şekil 1: Araştırma Modeli ve Hipotezler 

3. Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma   

Araştırma stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme yetenekleri ve performans arasındaki ilişkinin, 
Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde ölçülmesine yöneliktir. Böylece 
işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sağlamada yardımcı ölçümler yapmak hedeflenmektedir. 

3.1. Araştırma Düzeni 

Veri Toplama ve Örnekleme Süreci: Araştırmanın ana kütlesini Kültür ve Turizm Bakanlığı otel işletmeleri 
listesine bağlı olarak Ankara ilinde faaliyet gösteren 91 adet dört ve beş yıldızlı otel işletmesi oluşturmuş ve 
anket uygulanmıştır. Otel işletmelerinin 81’i turizm işletmesi belgesine sahip, geriye kalan 10 otel işletme ise 
belge başvurusu yapmış işletmelerden oluşmaktadır. Anketler otel işletmeleri üst ve orta düzey 
yöneticileriyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş, toplam 222 anket doldurulmuştur. Otel 
işletmelerinden farklı sayılarda elde edilen anketleri analiz edebilmek için anketlerin aritmetik ortalaması 

Stratejik 
Esneklik Yetenekler Performans 

Çevresel 
Türbülans 

H1 H2 

H3 
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hesaplanarak tek bir veri olarak değerlendirilmiş ve toplamda 91 anket analize tabi tutulmuş ve analizler 
gerçekleştirilmiştir.  

Ölçüm ve Ölçekler: Araştırma ifadeleri ölçümünde 1’den 5’e kadar eş aralıkla (interval) derecelendirme 
biçiminde 5’li likert kullanılmıştır. Ölçekler, daha önce alan yazınında kullanılmış standart ve güvenilirliği 
ispatlanmış ölçeklerdir:  

• Stratejik esneklik ölçeği, Eppink (1978) tarafından geliştirilen,  Jones ve Ostroy (1984) ve Grewal ve 
Tansuhaj (2001) tarafından uyarlanan çalışmalardan,  

• İşletme yetenekleri ölçeği, Day ve Wensley, (1988), Day, (1990, 1994) ve Conant ve diğerlerinin (1990) 
ilgili çalışmalarından,  

• Çevresel türbülans ölçeği, Achrol ve Stern (1988) ilgili çalışmalarından,  

• İşletme performansı ölçeği, Venkatraman ve Ramanujan, (1986), Baker ve Sinkula, (1999), Lynch vd., 
(2000), Antoncic ve Hisrich, (2001), Zahra vd, (2002), Chang vd. (2003), Acar ve Günsel (2010) ilgili 
sübjektif performans ölçme çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Analiz Tekniği: Analizde, son yıllarda araştırmacılar tarafından neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymak için 
kullanılan çok değişkenli modelleme tekniği (Fornell, 1992; Fornell vd., 1996). Kısmi en küçük kareler tekniği 
(Partial Least Squares-PLS) kullanılmıştır. Kısmi en küçük kareler tekniği, Lohmöller (1988) tarafından 
programlanan yöntemleri takiben, gizil değişken yol analizi için bir program sistemidir. Gizil değişkenler 
(Latent Variables-LV) model kavramı, faktör modelinin ve yol modelinin bir bileşimidir. Genellikle dış veya 
ölçüm modeli olarak adlandırılan faktör modeli kısmı, açık (gözlemlenen veya ölçülen) değişkenlerin 
(Manifest Variables-MV) ve gizil (gözlemlenemeyen yapılar) değişkenler (Latent Variable-LV) arasındaki 
doğrusal denklem sistemi olarak ilişkisini temsil eder (Lohmöller, 1988).  

Ölçüm Modeli: Oluşturulan modelin öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik değerleri açısından test edilmiştir. 
Hair vd., (2011) içsel tutarlılık değerlerinin 0.70’den yüksek olması gerektiği belirtmiştir. PLS analizlerde alfa 
katsayısı yerine, bileşik güvenilirlik katsayılarının kullanılması önerilmektedir. Buna bağlı yazında bileşik 
güvenilirlik katsayısı 0.70 ve üzeri olması gerektiği vurgulanır (Avkiran, 2018:7). Tablo 1’de güvenilirlik 
değerleri gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yapı Güvenilirliği Sonuçları 

Yapılar Cronbachs Alfa (α) Composite Reliability 

Çevresel Türbülans 0.92 0.93 
Stratejik Eneklik 0.89 0.92 
Yetenek 0.88 0.91 
Performans 0.91 0.92 

Tablo 1’de görüldüğü gibi alfa değerlerinin ve bileşik güvenilirlik değerlerinin yüksek düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Yakınsaklık geçerliliğini belirleyebilmek için ortalama varyans (AVE) değerlerine 
bakılmıştır. Fonell ve Lacker (1981: 46) AVE değerinin 0.50’den büyük olması gerektiği belirtilmiştir. Bu şart 
gerçekleştiğinde yakınsaklık geçerliliğinin sağlandığı kabul edilmiştir. Tablo 2’de AVE gösterilmektedir.  

Tablo 2: Ortalama Varyans (AVE)  Değerleri 

Yapılar AVE 

Çevresel Türbülans 0.85 
Stratejik Esneklik 0.75 
Yetenek 0.87 
Performans 0.84 

Yukarıdaki Tablo 2’de ortalama varyans değerlerinin tüm yapılarda 0.50’den büyük olduğu tespit edilmiştir. 
AVE değerlerinin karekökünün yapılar arasındaki korelasyonlardan daha büyük olması gerekmektedir. 
Ayırma geçerliliği sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Ayrışma Geçerliliği Sonuçları 

 Çevresel 
Türbülans 

Stratejik Esneklik Yetenek Performans 

Çevresel Türbülans 0.92    
Stratejik Esneklik 0.85 0.87   
Yetenek 0.71 0.78 0.93  
Performans 0.78 0.73 0.74 0.91 

Tablo 3’de ortalama varyans değerlerinin karekök değerleri koyu yazılı olarak ve tablonun köşegenlerine 
yerleştirilmiş ve kendi aralarındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu tespit edilmiş ve ayırma 
geçerliliği gerçekleşmiştir  (Fornell ve Lacker, 1981; Afthanorhan, 2013; Wong, 2013).  

3.2. Bulguları Değerlendirme 
Ölçüm modeli değerlendirilmesinden sonra yapısal modelin ve hipotezlerin değerlendirilmesi aşamasına 
geçilmiştir. Bunun için ilk önce anlamlı t değerlerine ve yol katsayılarına ulaşılması için yeniden örnekleme 
yöntemi olan “bootstrapping” yapılmıştır Hair vd., (2011:145). Wong (2013:23) minumum bootstrapping 
örnekleme sayısının 5000 olması gerektiği belirtilmiştir.  İçsel modele ait anlamlı t değerleri ve yol katsayıları 
Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: İçsel Modele Ait Yol Katsayılarının T-Değerleri 
 T-İstatistiği P değeri 

Çevresel Türbülans →Stratejik Esneklik 8.43 0.001 
Stratejik Esneklik  →Yetenek 6.59 0.001 
Yetenek →Performans 10.21 0.001 

Yukarıdaki Tablo 4’de görüldüğü gibi tüm yol analizlerinin t değerleri 2,58’den büyük olduğu için %99 
düzeyinde anlamlıdır (Hair, vd., 2011: 145; Wong, 2013:23).  İçsel modelden sonra dış modelin t değerlerine 
bakılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Dışsal Modele Ait Yol Katsayılarının T-Değerleri 
 Çevresel 

Türbülans 
Stratejik 
Esneklik 

Yetenek  Performans P değeri 

ÇET2 44.786    0.000 
ÇET3 31.100    0.000 
ÇET5 37.484    0.000 
ÇET6 50.866    0.000 
ES1  26.915   0.000 
ES2  27.809   0.000 
ES3  89.125   0.000 
ES4  16.624   0.000 
ES5  18.133   0.000 
YE3   58.460  0.000 
YE4   43.755  0.000 
YE5   63.119  0.000 
YE6   36.425  0.000 
YE7   37.654  0.000 
PE4    29.113 0.000 
PE5    36.644 0.000 
PE6    57.352 0.000 

PE11    47.396 0.000 

Tablo 5’de görüldüğü gibi dışsal modele ait t değerlerinin hepsi 2.58’den büyük olduğu için %99 düzeyinde 
yol katsayıları anlamlıdır (Hair, vd., 2011: 145; Wong, 2013:23).  Yapısal modeli değerlendirmenin bir parçası 
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olan determinasyon katsayısının (R²) incelenmesine geçilmektedir. Stratejik esneklik için R² değeri 0.96, 
yetenek için, 0.95 ve performans için 0.94 olduğu görülmüştür.  

Araştırma sonuçlarına göre teorik modelde test edilen hipotezler;  H1, H2 ve H3, hipotezleri desteklenerek model 
doğrulanmıştır. (Şekil 2’de PLS yapısal modeli gösterilmektedir. Tablo 6’da  hipotez sonuçları gösterilmiştir) 

Araştırmada test edilen araştırma hipotez sonuçları ise aşağıda özet olarak izlenebilir:  

• Stratejik esneklik, yetenekler üzerinde (γ1=0.78, t=6.59 p=0,001), pozitif yönde etkili olduğu 
görülmüştür.  H1 hipotezi desteklenmiştir. 

• Yetenekler, performans üzerinde (γ2=0.74, t=10.21, p=0,001), pozitif yönde etkili olduğu 
görülmüştür.  H2 hipotezi desteklenmiştir. 

• Çevresel türbülans, stratejik esneklik üzerinde (γ3=0.85, t=8.43 p=0,001), pozitif yönde etkili 
olduğu görülmüştür.  H3 hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 6: Hipotezlerin ve Sonuçların Özeti 

Hipotezler Sonuç 

H1: Stratejik esneklik işletme yetenekleri üzerinde pozitif yönde etkilidir Desteklendi 

H2: İşletme yetenekleri işletme performansı üzerinde pozitif yönde etkilidir Desteklendi 

H3: Çevresel türbülans stratejik esneklik üzerinde pozitif yönde etkilidir Desteklendi 
 
Analiz sonucunda PLS yapısal modeli Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2: PLS Yapısal Model 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletme rekabetinde stratejik esneklik, çevresel türbülans, işletme yetenekleri ve performans arasındaki 
ilişkinin görgül olarak araştırılması ile şu iki temel sonuç izlenmiştir: 

• Çevresel türbülans stratejik esnekliği güçlü bir şekilde etkilemekte ve işletmeler buna göre stratejik 
planlarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. 

• Stratejik esneklik işletme yeteneklerini etkilemekte ve işletmeler sahip olduğu yetenekleri, stratejilerde 
meydana gelecek değişimlere göre yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. 

Sonuçta, işletmelerin rekabetçi avantaj sağlama ve sürdürülebilir rekabetçi üstünlük yaratma konusunda 
performansları çok yönlü etkilenmektedir. 

Makale kapsamında katkı ve öneriler şu şekilde verilebilir:  

• Metodolojik katkılar: Bu makalenin iki yönlü metodolojik katkısı olacağı düşünülmüştür: Birinci olarak 
Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin stratejik esneklik, çevresel 
türbülans, işletme yetenekleri ve işletme performansı arasındaki ilişki tespit edilerek, yazına otel 
işletmeleri örneklemi ile katkı sağlamak hedeflenmiştir. İkinci olarak makalede kullanılan henüz -
Avrupa’da sıklıkla kullanılmakta olan güçlü bir analiz olmakla birlikte-Türkiye’de çok yaygın 
kullanılmayan PLS analiz tekniğinin uygulanabilirliği sınanmış ve alana katkısı araştırılmıştır. 

• İşletme Yöneticileri için temel öneriler: Otel işletmelerinin değişime ayak uydurması, sektörel değişimleri 
doğru gözlemleme ve pazar istihbaratı yaparak rekabette etkili karşılığı verme, stratejik esnekliği ve 
işletme yeteneklerini etkin ve dinamik hale getirmelerine bağlıdır. Bu durum işletme yöneticilerinin 
pazar yönlü uygulamalarını ve işletmenin sahip olduğu -özellikle müşteri elde etme ve/veya elde tutma 
gibi ilişkisel- yeteneklerini sürekli geliştirmelerini işaret etmektedir. 

• Gelecek Araştırmalar için bazı öneriler: Bu makale Türkiye hizmet sektöründe, stratejik esneklik, çevresel 
türbülans, işletme yetenekleri ve işletme performansı ilişkisi hem kuramsal hem de görgül olarak 
incelenmiştir. Ancak makalede vurgulayan kavramlar ile ilgili Türkiye hizmet sektöründe yapılan 
çalışmalar çok değildir. Daha fazla görgül araştırmaya ihtiyaç vardır. Gelecekte yapılacak görgül 
araştırmalardan elde edilecek sonuçlar, hem uygulamacılara hem de akademisyenlere önemli sonuçlar 
sunacağı düşünülebilir.  

Ancak bu makalenin Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde incelenmiş 
olması, elde edilen sonuçların diğer illerde faaliyet gösteren otel işletmeleri için genellenmesini 
engellemektedir. Bundan sonra yapılacak farklı illerdeki yapılacak araştırmalarda elde edilecek sonuçlar 
karşılaştırılabilir, örneklem sayısı genişletilebilir ve elde edilen sonuçlar ile otel işletmelerinin rekabetçi 
avantaj yaratma konusunda bir yol haritası oluşturulabilir.  
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Amaç – Bu çalışmada Türkiye otomotiv sektöründe, psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş 
davranışına etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv üreticisi firmalarda ampirik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, firmaların beyaz yakalı çalışanlarına, anket formu aracığıyla, basit 
tesadüfi örneklem yöntemi ile uygulanmıştır. Psikolojik güçlendirme ile ilgili algıyı ölçmek için 
Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen “Psikolojik Güçlendirme Algısı” ölçeği yenilikçi iş 
davranışını ölçmek için ise De Jong ve Den Hartog (2010) tarafından geliştirilen  “Yenilikçi İş 
Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde AMOS ve SPSS programlarından 
yararlanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda, yeterlilik boyutu hariç, psikolojik güçlendirmenin diğer 
boyutlarının, yenilikçi iş davranışını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Anlam ile 
özerklik & etki boyutu yenilikçi iş davranışının her iki boyutuna da etki etmektedir. Ancak anlam 
boyutu yaratıcılık ile ilgili fikir üretme & araştırma boyutuna, fikri destekleme & uygulama 
boyutundan daha fazla etki ederken (0,40>0,34)  özerklik& etki boyutu, fikri destekleme & 
uygulama boyutuna fikir üretme & araştırma boyutundan daha büyük oranda (0,52>0,12) etkisi 
etki etmektedir. 

Tartışma – Psikolojik güçlendirmenin boyutları yenilikçi iş davranışının fikri destekleme & 
uygulama boyutuna %52 etki ederken,  yaratıcılık gerektiren fikir üretme & araştırma boyutuna 
%21 düzeyinde etki etmektedir. Çalışanlarda psikolojik güçlendirmenin boyutlarının yenilikçi iş 
davranışının boyutlarına genel olarak pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu bulgulanmıştır.  Ancak 
psikolojik güçlendirmenin yeterlilik boyutunun, yenilikçi iş davranışının hiçbir boyutuna etkisinin 
olmaması araştırmanın önemli bulgularındandır. Çalışanların yaptıkları işlerle ilgili yeteneklerine 
güvenmeleri, yenilikçi iş davranışlarını gerçekleştirmeleri için yeterli olmamaktadır. Psikolojik 
güçlendirmenin gerçekleşmesi için çalışanlar işlerini anlamlı bulup, işin süreçlerine ve sonuçlarına 
etki edip işle ilgili karar alımlarına katılmaları gerekmektedir. 
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Purpose – In this study, it is aimed to demonstrate the impact of psychological empowerment on 
innovative work behavior in the Turkish automotive sector. 

Design/methodology/approach – An empirical study was conducted in automotive manufacturer 
companies operating in Turkey.  The research was applied to the White-collar employees of the 
firms by means of a survey form, using a simple random sampling method. “Perception of 
Psychological Empowerment” scale developed by Spreitzer (1995) was used to measure 
perception related to the psychological empowerment and “Innovative work Behavior Scale” 
developed by De Jong and Den Hartog (2010) was used to measure innovative work behavior. 
AMOS and SPSS programs were used in the analysis of the data obtained. 

Findings – The research concluded that other dimensions of psychological empowerment, 
excluding the qualification dimension, significantly affect innovative work behavior. Meaning and 
autonomy & impact dimensions influence both aspects of innovative work behavior. However, 
the meaning dimension has a greater impact on the creativity-related idea generation & research 
dimension than on the idea Support & Practice dimension (0.40>0.34), while the autonomy& 
impact dimension has a greater impact on the idea Support & Practice dimension than on the idea 
generation & research dimension (0.52>0.12). 

Discussion – Dimensions of psychological empowerment has an impact of 52% on the idea 
Support & Practice dimension of innovative work behavior, while it has an impact of 21% on the 
idea generation & research dimension that requires creativity. It has been found that the 
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dimensions of psychological empowerment in employees have a positive and meaningful effect 
on the dimensions of innovative work behavior in general. However, the fact that the competence 
dimension of psychological empowerment has no effect on any aspect of innovative work 
behavior is one of the important findings of the research. It is not enough for employees to rely on 
their ability to carry out innovative work behaviors. In order for psychological empowerment to 
take place, employees must find their work meaningful, influence the work processes and results 
and participate in work-related decision-making. 
 

1. Giriş 

Yönetim anlayışının hızla değiştiği ve organizasyon yapılarının yeniden şekillendiği günümüzde, değişen 
koşullara uyum sağlamak için işletmelerin yenilikçi olmaları kaçınılmazdır. Yenilikçilik değişim ve gelişimin 
itici gücüdür. Örgütsel yenilikçiliğin gerçekleşmesi çalışanların yenilikçi iş davranışı sergilemelerine 
bağlıdır. Örgütler son derece dinamik ve rekabetçi iş ortamı ile başa çıkmak için çalışanların yenilikçi 
potansiyellerinden yararlanmaları gerekmektedir (Akkoç, 2012: 48). Yeni fikirlerin, süreçlerin, ürün ya da 
hizmetlerin ortaya konulması, örgütlerce kabul edilmesi ve çalışanlar tarafından uygulanması olarak 
tanımlanan yenilikçilik aynı zamanda çalışanların önemli bir performans göstergesi ve iş çıktısıdır (Çelik 
vd., 2014: 492). Hızlı karar almanın öneminin her geçen gün arttığı günümüz organizasyonlarında; karar 
alımına katılan, inisiyatif kullanabilen, hatta kendi kendine karar verebilen en önemlisi de verdiği kararlar 
neticesinde gelişen sonuçların sorumluluğunu üstlenebilen çalışanlara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu durum 
çalışanların güçlendirilmesi ile mümkündür çünkü ancak psikolojik olarak güçlendirilmiş çalışanlar işin 
sahibi haline gelmektedirler. İşin sahibi haline gelen çalışanların almış oldukları kararlar neticesinde 
yenilikçi iş davranışlarına katkı sağlayıp sağlamadıklarının araştırılması bu çalışmanın çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Çünkü eski yönetim anlayışında yenilik sadece belirli fonksiyonel sınıflandırmaların 
sorumluluğunda görülürken, günümüzün örgüt anlayışında tüm çalışanlardan yenilikçi davranışlar 
sergileyip bu davranışları içselleştirmeleri beklenmektedir. Çünkü yenilikçi iş davranışlarına sahip 
çalışanların var olduğu yaratıcı örgütler rakiplerine göre, büyük oranda rekabet avantajı elde etmektedirler.  

Örgütler tarafından rekabet avantajı elde etmenin kilit unsuru görülen çalışanların yenilikçi iş davranışlarını 
pek çok faktör etkilemektedir. Bu çalışmada psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerinde etkisi 
ele alınıp, incelenecektir. Çalışma sonuçlarının araştırmacılar ve uygulayıcılar için faydalı olması 
beklenmektedir. 

2. Literatür Özeti 

2.1. Güçlendirme Kavramı 

Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme, yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile çalışanların 
karar vermelerini, inisiyatif kullanabilmelerini ve sorumluluk alabilmelerini sağlayarak işgörenleri işin sahibi haline 
getirmeyi amaçlar. Güçlendirme çalışanların haklarını, dolayısıyla yetkilerini, artırma ve çalışanları geliştirme 
sürecidir (Barutçugil, 2004: 398; Koçel, 2013: 474). Güçlendirme, yöneticilerin kendilerini ve organizasyonu 
etkileyen kararlar almak için gerekli olan gücü elde etmeleri ve kullanmaları için başkalarına yardım etme 
sürecidir. Başka bir deyişle, güç yöneticiler tarafından çalışanlara verilir (Schermerhorn vd., 2000: 319).  

Tschohl (1997)’ye göre, bir çalışan örgütten ziyade müşteri tatminini sağlamak için nasıl davranması 
gerektiğini bilip, bunu anında kimseye danışmadan yapabiliyorsa, güçlendirilmiştir. Eğer bir örgütte 
müşteri kazanmıyorsa yani çalışanlar güçlendirilmemişse örgüt kaybediyordur (Doğan, 2006: 103). Rosabeth 
Kanter, “Men and Women of the Corporation” isimli kitabında güçlendirme için “bir çalışanın amaçlara 
ulaşmak için mevcut kaynaklardan yararlanma ve bağımsız şekilde kararlar alma yeteneğidir” demiştir 
(Tolay vd., 2012: 451).  

Güçlendirme kavramının tek bir boyut olarak ifade edilmesinin güçlüğü fark edilmiş ve yapılan çalışmalar 
neticesinde, güçlendirme konusundaki yaklaşımlar “Yapısal Güçlendirme” ve “Psikolojik Güçlendirme” 
olarak ikiye ayrılmıştır. Genel olarak Spreitzer tarafından geliştirilen psikolojik güçlendirme bireye 
odaklanırken, Kanter tarafından geliştirilen yapısal güçlendirme örgüte yoğunlaşmaktadır (Wiens, 2012: 2-
3). Psikolojik güçlendirme, çalışanların örgütte var olan yapısal güçlendirme koşularını ne şekilde 
yorumladıkları ile ilgili bilişsel bir algıdır. Burke ve arkadaşları (1986) güçlendirme ile ilgili yetki devretme 
eylemine işaret ederken, Thomas ve Velthouse (1990), güçlendirilmiş bireyin içsel durumunu (psikolojik 
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güçlendirme)  ima eder (Menon, 2001: 154).  Güçlendirme, davranışsal (yapısal) yaklaşıma göre, güç ve karar 
verme yetkisinin çalışanlara verilmesidir. Ancak kimi zaman yöneticilerin çalışanlara karşı davranış 
amaçları ile çalışanların bu davranışları nasıl algıladıkları birbiri ile oldukça farklı olabilmektedir. Bundan 
dolayı, güçlendirme daha sonra bilişsel (psikolojik) bir yaklaşım ile açıklanmış ve çalışanları güçlendirmek 
amacıyla yöneticilerin uyguladıkları yöntemlerin çalışanlarca nasıl algılandığı ile ilişkilendirilmiştir 
(Gümüşlüoğlu ve Aygün, 2010: 25). 

2.2. Psikolojik Güçlendirme 

Psikolojik güçlendirme, bireyin kendi ideallerine veya standartlarına göre değerlendirilen bir çalışma 
amacının değeridir. Yüksek güçlendirmeye sahip çalışanların, düşük güçlendirmeye sahip çalışanlara 
kıyasla işlerinde daha çok motive olması beklenir (Gümüşlüoğlu ve Aygül, 2010: 25). Spreitzer (1995, 1996), 
psikolojik güçlenmeyi içsel görev motivasyonu ile açıkça eşitlemektedir (Menon, 2001: 175).  Conger (1989)’a 
göre, psikolojik güçlendirme kişisel yetkinliği algılayarak içsel inançları güçlendirmeyi ve değiştirmeyi 
içeren bir süreçtir (Conger, 1989: 18). Çalışanlar tarafından algılanan rollere ilişkin organizasyonun başarısını 
belirleyen girişimlerdir.  Thomas ve Velthouse (1990) psikolojik güçlenmeyi içsel motivasyon olarak 
tanımlayarak, bireyin kendi rolüne olan yönünü yeniden tanımlayan bilişleri ortaya çıkarmıştır. Thomas ve 
Velthouse (1990) ve Spreitzer (1995) güçlenmenin çok yönlü olduğunu ve özünün tek bir kavram tarafından 
ele geçirilemeyeceğini savunmuşlardır. Bireyin iş rolüne yönelimini yansıtan dört biliş dizisinden 
oluştuğunu ifade etmişlerdir. Bunlar; anlam, yetkinlik  (yeterlilik, özyeterlilik), otonomi (seçim, özerklik) ve 
etkidir (Spreitzer, 1995: 1443). Psikolojik olarak güçlendirilmiş bireyler kendilerini yetkin hissetme, işlerini 
ve çalışma ortamlarını anlamlı şekilde etkileme, proaktif davranışları kolaylaştırma, inisiyatif kullanma, 
bağımsız olarak faaliyet gösterme yetkinliğine sahiptirler (Spreitzer, 1995; Thomas ve Velthouse, 1990).   
 Bu çalışmada psikolojik güçlendirmenin boyutları Spreitzer (1995, 1996) sınıflandırmasına göre,   anlam, 
yeterlilik, otonomi ve etki olarak ele alınmıştır.  

2.2.1. Anlam 

Anlam, çalışanın işinin rolünün gerektirdikleri ile inançları, değerleri, davranışları ve tutumları arasındaki 
uyuma işaret eder (Spreitzer, 1996: 484). Örgütsel görevlerin çalışanlar için taşıdığı değerdir. Anlamlılığın 
düşük derecede olması, çalışanın önemli olaylar karşısında kendisini işlevsiz ve değersiz hissetmesine neden 
olur ve bu durum çalışanın olaylara karşı duyarsız kalmasıyla sonuçlanır. Yüksek derecede anlamlılığın 
algılanması durumunda çalışanda bağlılık, katılım ve enerjinin artması beklenmektedir  (Thomas ve Velthouse, 
1990: 672-673).  

2.2.2. Yeterlilik (Yetkinlik-Özyeterlilik)  

Çalışanların bir görevi başarabileceklerine yönelik taşıdıkları inançtır (Spreitzer, 1995: 1443). Thomas ve 
Velthouse (1990) “Yeterlilik” kavramının isimlendirilmesinde, “öz-etki” ve “çalışanın uzmanlığı” terimleri 
kullanmışlardır. Yeterlilik, çalışanın işini doğru yapması ile ilgili kendine olan inanç ve güvenidir. Çalışanın 
yeterliliğine ilişkin tereddütleri varsa ya da çalışan düşük düzeyde özgüvene sahipse yeteneklerini 
kullanmayı gerektirecek durumlardan kaçınacaktır (Thomas ve Velthouse, 1990: 673). Çalışanların, işlerini 
iyi bir şekilde yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarına dair inancını yansıtır. Conger ve 
Kanungo (1988) güçlendirmeyi, öz yeterlilikle ilgili motivasyonel bir kavram olarak ifade ederken, Spreitzer 
(1995) güçlendirmeyi, örgütte faaliyet gösteren çalışanların öz yeterlilik duygularının artırılması şeklinde 
ifade etmiştir (Conger ve Kanungo, 1988: 477).  

2.2.3. Özerklik (Seçim- Otonomi) 

Özerklik, çalışanların işlerini nasıl yapacaklarını kendilerinin belirleyebilme özerkliklerinin olmasıdır. İşteki 
rolünü sergilerken özerk hareket edebilmesidir  (Spreitzer, 1996: 484). Yetkinlik bir iş ile ilgili ustalık ya da 
uzmanlık olarak ifade edilebilirken, özerklik çalışanın işini başlatma, devam ettirme ve düzeltme gibi 
konularda inisiyatif kullanabilmesi ile ilgili bir algıdır (Hu ve Leung, 2003: 368). 

Çalışanın çalışma yöntemleri hakkında kendisinin karar vermesi otonomi boyutuna örnek olabilir (Spreitzer, 
1995: 1443). Çünkü otonomi (özerklik) bir kişinin eylemlerini başlatmakta ve düzenlemektedir. Bu sayede 
çalışan faaliyetleri ile ilgili inisiyatif kullanıp ve söz konusu faaliyetler üzerinde düzenleme yapabilmektedir  
(Deci vd., 1989).  Thomas ve Velthouse (1990)’a göre, yaptığı işle ilgili özerk bir şekilde davranabilen, işleri 
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nasıl yapacağı ile ilgili seçimlerini kendisi yapabilen bir çalışan, güçlendirilmiş olmasının yanı sıra yaratıcı 
ve yenilikçi de olacaktır.  (Thomas ve Velthouse, 1990: 674).  

2.2.4. Etki 

Etki, çalışanın bireysel olarak, yönetsel düzeydeki stratejik ve operasyonel sonuçlara etki edebilme derecesidir 
(Spreitzer, 1995: 1443-1444). Özerklik (otonomi) çalışanın kendi işi ile ilgili kontrol iken, etki boyutu ise 
çalışanın örgütsel sonuçlar üzerinde kontrole sahip olması ile ilgilidir. Dolayısıyla etki aynı zamanda, çalışanın 
bütün düzeylerde karar verebilme ve işlerin süreçlerini ve sonuçlarını etkileyebilmesine olan inancını ifade 
eder (Sigler ve Pearson, 2000: 29).  

Bu dört boyut (anlam, yeterlilik, otonomi ve etki) birlikte içsel görev motivasyonu sağlamakta ve her bir 
boyutun yüksek düzeyde algılanması çalışanda genel olarak psikolojik güçlendirme ile sonuçlanmaktadır 
(Şen, 2008: 33).  Bu boyutlardan birinin eksik olması güçlendirmeyi tamamen ortadan kaldırmasa da 
güçlendirmenin derecesini azaltmaktadır ( Hu ve Leung, 2003: 368). Örneğin çalışan, işleri ile ilgili 
faaliyetlere etkisinin olduğunu (etki boyutu) düşünmesine rağmen işini iyi yapmak için yeterli düzeyde 
yeteneğe (yeterlilik boyutu) sahip olmadığına inanıyorsa, yeteri kadar güçlendirilmiş olmayacaktır 
(Spreitzer, 2007: 8). 

2.3. Yenilik Kavramı  

İşletme disiplininde yenilik kavramını inceleyen ilk çalışma ise 1969 yılında Muse ve Kegerreis tarafından 
“yeni ürün geliştirme” konusunda yapılmıştır. Çalışmada, Ar-Ge çalışmalarının ve yeni ürünlerin 
işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin başarısına olan etkileri incelenmiştir. Söz konusu çalışmada, yenilik 
kavramı “yeni ürün geliştirme” olarak ifade edilmektedir (Şahin, 2009: 260).  

Literartürde yenilik kavramı pek çok açıdan ele alınıp çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 

Cumming’e göre yenilik, etkili ve kârlı olan bir ürün ya da hizmetin müşteri memnuniyeti sağlamadan önce 
başarılı ilk kullanımıdır (Cumming, 1998: 22). 

Birkinshaw ve arkadaşlarına (2008) göre yenilik, örgütsel değişimin belirli bir şeklini ifade eder. Örgütle 
ilgili bazı faaliyetlerin; şekil, kalite veya yönetsel açıdan zaman içerisinde değişimdir. Kısacası yenilik için 
geçmişten uzaklaşmadır denilebilir (Birkinshaw vd., 2008: 826).  

Yenilik, bazen yaratıcılık sürecinin sonunda elde edilirken, bazen de, rakiplerden, müşterilerden ya da 
tedarikçilerden elde edilen fikirlerin ticarileştirilmesidir (Özdaşlı, 2005: 74-75).  

Yenilik, yeni bir fikir edinme ve uygulamaya koyma sürecidir. Aynı zamanda yenilik = rekabet avantajı 
olarak formüle edilebilir (Schermerhorn, 1999: 377-379).  

Yenilik, bir örgütün pazara yeni ürün sunması veya yenilikçi davranış ve stratejik yönelim yoluyla yeni 
pazarlara açılmasıdır (Wang ve Ahmed, 2004: 304).  

Drucker yeniliği, bir örgütte birlikte çalışan farklı bilgi ve yetenekteki insanları verimli hale getirmek için 
onlara ilk defa olanak sağlayan yararlı bilgi şeklinde tanımlamıştır. Yenilik bir bilim veya teknolojiden 
ziyade bir değerdir. Yenilik çevrenin etkinliğini dikkate almak zorundadır. Yenilik, örgütün dışını hesaba 
katmadan yalnızca örgüt içinde oluşan olgu değildir. Yenilik çevre üzerinde ne kadar etkin ise o kadar 
değerlidir (Durna, 2002: 5).  Yenilik kendisinin değer olmasının yanı sıra örgüte değer katar. 

2.4. Yenilikçi İş Davranışı 

Kökeni West ve Farr (1989)’a dayanan yenilikçi iş davranışı, rol performansına, gruba ya da organizasyona 
fayda sağlamak amacıyla; bir iş rolü, grup ya da organizasyon içinde yeni fikirlerin kasıtlı olarak 
yaratılması, tanıtılması ve uygulanmasıdır. West ve Farr (1989)’un ardından Scott ve Bruce (1994)’de, iş 
yerindeki yenilikçi iş davranışı, üç farklı davranışsal görev, fikir üretimi, fikir tanıtımı ve fikir gerçekleştirme 
gibi bir dizi kümeden oluşan karmaşık bir davranış olarak tanımlamaktadır (Janssen, 2005: 575).  

Genel bir tanımla yenilikçi iş davranışı, çalışanların bilinçli olarak yeni fikirleri, ürünleri, işlemleri ve 
prosedürleri kendi çalışma rolüne, çalışma birimine veya organizasyonuna tanıtması ya da uygulamasıdır. 
Bu tür davranışlara örnekler; yeni teknoloji araçlarını araştırmak, hedeflere ulaşmak için yeni yollar 
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önermek, yeni çalışma yöntemleri ve yeni fikirleri uygulamak için ilgili kaynakları araştırma ve güvence 
altına almaktır (Yuan ve Woodman. 2010: 324).  

Yenilikçi iş davranışları çalışanlar için her yeniliğin köşe taşı olarak görülebilir. Yenilikçi davranışlar 
dinamik bir ortamda geliştikçe örgütsel süreçlerin etkinliği ve şirketin başarısı için hayati önem taşırlar 
ayrıca ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olup rekabet avantajı sağlarlar. Yenilikçi iş 
davranışları ile ilgili bazı araştırmacılar yaratıcılık terimini kullanırken, bazı araştırmacılar sıklıkla ilk kez 
yapılan bir şeye vurgu yaparlar (Woodman vd., 1993). Çalışanlar işlerinin yenilik gerektirdiğini fark 
ettiğinde, yenilikçi davranış ile meşgul olacaklardır. Yenilikçi davranışın belirleyicisi pek çok değişken olsa 
da yaratıcılık yenilikçi davranışı açıklayabilecek en temel unsurlarından biridir (Yuan ve Woodman, 2010: 
323). Yenilikçi davranışlar çalışanın bir problemi tanımladığı aşamada başlar,  daha sonra problem ile ilgili 
yeni fikirler ürettiği, nihayetinde bu uygulamalardan faydalanmak ve onları kullanmak amacıyla uygun bir 
model geliştirdiği çok fazlı bir süreçtir (Turek, 2012: 73). Kısacası, yeni uygun fikirlerin, süreçlerin ve 
çözümlerin üretilmesi, tanıtımı ve uygulanmasından oluşan bir davranıştır (Prieto ve Perez Santana, 2014: 
189).  
 

 
Şekil 1. Yenilikçi İş Davranışlarının Dört Aşaması 

Kaynak: Janssen vd., 1997; Oukes, 2010: 15. 

Şekil 1’de de gösterildiği gibi, yenilikçi iş davranışının ilk iki aşaması, çalışanın işle ilgili sorunları tanıması ve 
anlamasıyla başlayıp, kendi iş bağlamında yeni ve faydalı fikirleri üretmesiyle devam eden yaratıcı odaklı iş 
davranışı kavramını ortaya koymaktadır. Son iki aşama, potansiyel tartışmalara (örneğin, meslektaşlar ve 
yöneticiler) yeni bir fikrin teşvik edilmesi ve sonuçta iş-rol, grup veya topluluğun içinde toplanan gerçek 
fikirlerin gerçekleştirilmesini kapsayan uygulama odaklı iş davranışlarına atıfta bulunur (Dorenbosch vd., 
2005: 130).   

3. Psikolojik Güçlendirme ve Yenilikçi İş Davranışı  

Literatürde, psikolojik güçlendirme ve yenilikçi iş davranışı ilişkisini konu edinen araştırmalara 
bakıldığında; İlk çalışma Bass (1985)’e aittir. Çalışma sonucunda, psikolojik güçlendirmenin özerklik & etki 
boyutunun yenilikçi davranışlarla ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Spreitzer (1995) yılında Fortune 50 
listesinde yer alan işletmelerden 393 yöneticiye yaptığı çalışmasında güçlendirme ile yenilikçi davranışlar 
arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit etmiştir. Psikolojik güçlendirmenin gerçekleşmesi için ödüller, bilgi 
paylaşımı ve öz-saygının gerekliliğinden bahsetmiş ve psikolojik güçlendirmeyi anlam, yeterlilik, özerklik 
ve etki olarak sınıflandırmıştır. Redmond ve çalışma arkadaşları 1993 yılında yaptıkları çalışmada psikolojik 
güçlendirme ile yenilikçi iş davranışı arasında yine pozitif ilişkiler bulgulamışlardır. Ayrıca özyeterliliği 
yüksek ve işi benimsemiş çalışanların daha fazla yenilikçi davranış sergileyeceklerini belirtmişlerdir. 
Çekmecelioğlu ve Eren (2007) psikolojik güçlendirmenin anlam, özerklik ve etki boyutlarının yaratıcı 
davranışları pozitif yönde etkilediğini bulgulamışlardır. Çavuş ve Akgemci (2008) çalışmalarında, psikolojik 
güçlendirmenin boyutlarının örgütlerde yaratıcı ve yenilikçi davranışları artırdığını bulgulamışlardır. Çetin 
ve Evcim (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, psikolojik güçlendirmenin boyutları ile yenilikçi 
davranışın boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulgulamışlardır.  Knol ve VanLinge (2009) 
psikolojik güçlendirmenin örgütteki yenilikçi davranışı artırdığını bulmuşlardır. Ayrıca çalışmada psikolojik 
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güçlendirme, yapısal güçlendirme ve yenilikçi davranış arasında aracı işlev görmüştür. Pieterse ve 
diğerlerinin 2010 yılında Hollanda’da kamu kurumunda çalışan 230 kişiye uyguladıkları çalışmada, 
çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının yenilikçi iş davranışlarını artırdığını bulgulamışlardır.  
Gürbüz’ün 2012 yılında yaptığı tez çalışmasına göre, çalışanlara uygulanan davranışsal, psikolojik, sosyal ve 
yapısal güçlendirmelerin çalışanların yenilikçilik algıları üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi bulunmaktadır.  
Uzunbacak (2013) çalışmasına göre ise çalışanların davranışsal, psikolojik, sosyal ve yapısal 
güçlendirmelerinin yenilikçilik algıları üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, 
güçlendirmenin tüm boyutlarının birlikte uygulanmasının yenilikçiliğe etkisi oldukça yüksek düzeydedir.  
Oktuğ, 2014 yılında yaptığı çalışmasında yenilikçilik eğilimindeki artışın çalışmaya tutkunluk düzeyine 
katkı sağlayabileceği, örgüt içinde psikolojik güçlendirmenin varlığıyla da bu ilişkinin artırılabileceği 
sonucunu elde etmiştir. Çekmecelioğlu ve Özbağ 2014 yılında yaptıkları çalışmada çalışanların 
güçlendirilmesinin bireysel yaratıcılık ve firma yenilikçiliğini olumlu yönde etkileyebileceğini bulmuşlardır.  
Özkan (2017), çalışanların özyeterlilik düzeyinin yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlarına etkisini perakende, 
finans, enerji ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren çalışanlarda araştırmıştır. Çalışma sonucunda 
çalışanlarda var olan özyeterlilik algısının, yaratıcı ve yenilikçi davranışlar üzerinde pozitif etki sağladığı 
bulgulanmıştır. Tüm bu çalışmaların ortak noktası, işletmelerde var olan psikolojik güçlendirme anlayışının 
çalışanların ve yöneticilerin yenilikçilik algılarını ve yenilikçi iş davranışlarını artırdığıdır. Çünkü yenilikçi 
anlayışın hâkim olduğu örgütlerde çalışanlar işlerin yapılmasına karar verme ve yeni fikirler üretme 
yetkisine sahiptirler (Doğan, 2003: 25). 

4. Metodoloji 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Yeni fikirlerin, süreçlerin, ürün ya da hizmetlerin ortaya konulması, örgütlerce kabul edilmesi ve çalışanlar 
tarafından uygulanması olarak tanımlanan yenilikçilik aynı zamanda çalışanların önemli bir performans 
göstergesi ve iş çıktısıdır. Yenilikçi iş davranışı, çalışanların bilinçli olarak yeni fikirleri, ürünleri, işlemleri ve 
prosedürleri kendi çalışma rolüne, çalışma birimine veya organizasyonuna tanıtması ya da uygulamasıdır 
Çalışanların yenilikçi iş davranışlarını başta çalışanların kişisel özellikleri olmak üzere işe ve örgüte ilişkin 
birçok faktör etkileyebilmektedir (Çelik vd., 2014: 492). Bu çalışmada, çalışanların yenilikçi iş davranışları 
üzerinde psikolojik güçlendirmenin etkisi incelenecektir. Bu nedenle araştırmanın ana problemi, çalışanların 
psikolojik olarak güçlendirilmesi, yenilikçi iş davranışlarını etkiler mi? olarak belirlenmiştir.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın araştırma tasarımı nicel araştırmadır. Araştırma için gerekli olan veriler ise nicel araştırma 
yönteminin tekniklerinden biri olan anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölüm, ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edildiği bölümdür. Bu 
bölümde toplam 9 soru sorulmuştur. Bu bölümdeki soruların bazıları (yaş, çalışma süresi, çalışan sayısı, 
çalıştıkları departman) açık uçlu olarak yöneltilip analizlerde kolaylık sağlaması açısından sonradan 
gruplandırılmıştır. İkinci bölüm psikolojik güçlendirme ölçeğine ilişkin maddelerin olduğu bölümdür. Bu 
bölümde 12 madde bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise çalışanların yenilikçi davranış ile ilgili algılarının 
tespit edildiği bölümdür. Bu bölümde toplam 10 soru sorulmuştur.  Psikolojik güçlendirme ile ilgili 
literatürde en sık başvurulan ölçek olmasından dolayı Spreitzer (1995, 1996) tarafından geliştirilen 
“Psikolojik Güçlendirme Algısı” soru formu kullanılmıştır. Yenilikçi iş davranışı ile ilgili ise De Jong ve Den 
Hartog tarafından 2008 yılında 17 madde olarak geliştirilip, 2010 yılındaki çalışmalarında 10 madde olarak 
kullandıkları “Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği” nin kısa formu kullanılmıştır. Ölçekler, “1. Kesinlikle 
katılmıyorum” seçeneğinden “5. Kesinlikle katılıyorum” seçeneğine kadar sıralanan 5’li Likert tipi ölçek 
niteliğindedir. 

4.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarının beyaz yakalı çalışanları 
oluşturmaktadır. Ölçme aracında yer alan soruların tam olarak, doğru anlaşılması ve güvenilir cevaplanması 
çalışma için önemlidir. Bu nedenle araştırmanın evreni yalnızca beyaz yakalı çalışanlarla sınırlı tutulmuştur. 
Aynı zamanda, günümüzde bilginin ve teknolojik gelişimin öneminin her geçen gün artmasıyla birlikte, kas 
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gücü yerini zihinsel güce bırakmıştır. Bu nedenle ekonomik üretimin başlıca aktörleri mavi yakalı çalışanlar 
yerine beyaz yakalı çalışanlar olmasından dolayı da bu çalışanlardan veri toplanmıştır. 

İstediğimiz kriterlere uygun firmaların belirlenmesinde, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve çeşitli internet 
kaynaklarından yararlanılmıştır. Belirlenen kriterlere uygun Türkiye’de faaliyet gösteren on altı otomotiv 
firması bulunmaktadır. Türkiye otomotiv sektörü 12 firma ile 18 fabrikada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 
12 firmanın 4’ü yalnızca otomobil, 6’sı sadece ticari araç, 2’si ise hem otomobil hem de ticari araç üretimi 
yapmaktadır. Sektörle ilgili çeşitli kaynakların incelenmesi ve uzman görüşlerinin alınması neticesinde, 
traktör üretimi yapan 4 firma da çalışmaya dâhil edilip, çoğunluğu Marmara bölgesinde yer alan 16 firmanın 
beyaz yakalı çalışanlarına basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile anket uygulaması yapılmıştır.  

Örneklemin, alındığı evreni temsil etmesi önemlidir. Yeterli bir örneklem sayısı, araştırma neticesinde 
güvenilir sonuçlar sağlayacak kadar veri içeren örneklemdir. Alınan örneklemin evreni temsil edemediği 
durumlarda örnekleme hatası oluşmaktadır. (Young, 1968: 324).  Uygulama yapılan firmaların toplam 
çalışan sayısı, İKY departmanı ile yapılan görüşmeler ve çalışanlara yöneltilen sorular neticesinde yaklaşık 
73.000 olarak hesaplanmıştır. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren beyaz yakalı çalışan sayısını belirtmek, 
firmaların bazı bilgilerini paylaşmak istememeleri nedeniyle mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda 
örneklemin hesaplanmasında Tablo 1’de yer alan örneklem büyüklüklerinden faydalanılmıştır. 

Tablo 1.  Örneklem Hesaplanması ile İlgili Tablo 

Evren Sayısı Örneklem Sayısı 

10 10 

100 80 

200 132 

500 217 

1.000 278 

1.500 306 

2.000 322 

3.000 341 

5.000 357 

10.000 370 

15.000 375 

20.000 377 

50.000 381 

100.000 384 

1.000.000 384 

10.000.000  384 

Kaynak: Cohen, Manion ve Morrison, 2000; Sekaran, U. ,2000. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmanın örneklem sayısı 384 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında en az 
384 beyaz yakalı çalışana ulaşıldığı takdirde araştırmada belirlenen örneklemin evreni temsil ettiği sonucuna 
ulaşılacaktır. Aynı zamanda YEM’de uygun örneklem büyüklüğünün hesaplanabilmesi için, Hair ve 
arkadaşları (2010), 100- 400 arasında örneklem büyüklüğünü “yeterli örneklem” olarak kabul etmektedirler. 
Kline (2011)’e göre, YEM’de normal dağılım sergilemek şartıyla 100 örneklem “en az olması gereken 
değer”dir ve genellikle YEM analizi ile yapılmış çalışmalarda 200 örneklem “yeterli örneklem” olarak kabul 
edilmektedir (Kline, 2011: 12). Bu açıklamalardan sonra YEM uygulanması için örneklem büyüklüğünün 100 
ile 400 arasında olması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Çalışma ile ilgili 420 anket uygulanmıştır ancak uç 
değer analizinden sonra 406 anket çalışma kapsamında kullanılmıştır. 
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5. Veri Analizi ve Bulgular 

5.1. Demografik ve iş ile ile İlgili Bulgular 

Anketi cevaplayan beyaz yakalı çalışanların demografik bulgularının yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde 406 
katılımcının çoğunluğunun erkek (%88), evli (%83) ve 36-40 yaş (%24)  aralığında ve lisans seviyesinde (%78)  
eğitime sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların işle ilgili özellikleri incelendiğinde çoğunluğunun üretim 
(%38) departmanında faaliyet gösterdiği ve 9001 ve üzeri (%53) çalışan sayısına sahip firmalarda çalıştıkları 
görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik ve İşle İlgili Özellikleri 

  Frekans Oran (%) 

Cinsiyet 
Kadın 48 11,8 
Erkek 358 88,2 

Medeni Durum 
Evli 337 83,0 
Bekâr 69 17,0 

Yaş 

25 altı 12 3,0 
26-30 62 15,3 
31-35 83 20,4 
36-40 99 24,4 
41-45 51 12,6 
46-50 46 11,3 
51-54 34 8,4 
55 ve üzeri 19 4,7 

Eğitim Durumu 

Lise 7 1,7 
Ön lisans 20 4,9 
Lisans 316 77,8 
Yüksek lisans 49 12,1 
Doktora 14 3,4 

Çalıştığınız Departman 

Yönetim 85 20,9 
Üretim 154 37,9 
Ar-Ge 64 15,8 
İKY 10 2,5 
Satış / pazarlama 36 8,9 
Muhasebe Finans 27 6,7 
Diğer 30 7,4 

İşletmede Çalışan Sayısı 

1000-3000 20 4,9 
3001-5000 21 5,2 
5001-7000 123 30,3 
7001-9000 27 6,7 
9001 ve üzeri 215 53,0 

İşletmenin Sermaye Yapısı 
Tamamen yerli 72 17,7 
Tamamen yabancı 38 9,4 
Yabancı ortaklık 296 72,9 

İşletmede Çalışma Süresi 

0-3 yıl 53 13,1 
4-7 yıl 107 26,4 
8-11 yıl 102 25,1 
12-15 yıl 121 29,8 
16-19 yıl 23 5,7 

  Toplam 406 100,0 
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5.2. Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

Yenilikçi iş davranışı ölçeğinin güvenirliğini ölçmek için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. 
Faktör analizi yapılmadan önce ölçek verilerinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla “Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) katsayısı” ve “Bartlett Küresellik Testi” hesaplanmıştır. Yenilikçi iş davranışı ölçeğinin 
yapı geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yenilikçi İş Davranışı Ölçeğinin 
güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı 0-1 
arasında değişmekte olup, değerlendirme kriterlerine göre; “0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değil, 0.40 ≤ α 
< 0.60 ise ölçek düşük güvenirlikte, 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir ve 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek 
yüksek derecede güvenilir” olarak değerlendirilmektedir (Tavşancıl, 2014: 29).  Yenilikçi iş davranışı 
ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,81 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu katsayılar ölçeğin iç tutarlılığa 
bağlı güvenirliğinin yeterli olduğuna işaret etmiştir. Ölçeğe serbest faktör sayısı ile uygulanan açımlayıcı 
faktör analizi uygulamasında ölçeğin 2 faktörlü bir yapıya eğilimli olduğu görülmüştür. Ölçeğin tasarımında 
4 faktörlü yapıya sahip olması sebebiyle ölçek 4 faktöre zorlanarak tekrar faktör analizine tabi tutulduğunda 
ortaya çıkan faktör yapısının ölçeğin tasarımındaki ölçek yapısı ile içerik olarak örtüşmediği görülmüştür. 
Söz konusu sorunun çözümlenmesi için ölçeğin serbest faktör sayısı ile yapılan faktör analizi bulguları 
incelendiğinde iki faktöre ait maddelerin birbiri ile yüksek derecede korelasyon ilişkisine sahip olduğu ve 
dolayısıyla birlikte faktör oluşturdukları gözlemlenmiştir. Bu durumda söz konusu faktörlerin birleştirilerek 
kompozit değişken oluşturulmasına karar verilmiştir. Faktör analizinin gerçekleştirilebilmesi için, örneklem 
sayısının yeterli olması ve veri setinin faktör analizine uygun olması gerekmektedir. Bu durumun tespiti ile 
ilgili KMO değeri hesaplanarak ve Barttlet Küresellik Testi ile söz konusu varsayımlar kontrol edilmiştir. Bu 
ölçütle ilgili Kaiser (1974) 0,5 oranını hemen hemen kabul edilebilir bir kesim noktası olarak ifade etmiş ve 
KMO değerini 0,5-07 arası orta, 0,7-0,8 arası iyi, 0,8-0,9 arası çok iyi ve 0,9 üzerini mükemmel olarak 
sınıflandırmıştır. KMO değeri 0,83 olarak hesaplanmıştır.  Kaiser (1974)’e göre KMO değerinin 0,70’den 
yüksek olması faktör analizi için örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett 
küresellik testi ise ölçek maddelerinin birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi verir ayrıca ölçeğin tek boyutlu ya da 
alt boyutlara sahip olup olmadığı tespit eder. Bartlett küresellik testinde p<0.05 olması istenir. Bu durumda 
ölçek maddelerinin birbirleriyle uyumlu olduğu düşünülür. p>0.05 ise maddelerin birbirlerinden bağımsız 
oldukları ya da yeterli korelasyon düzeyinde olmadıkları anlamına gelir. (Can, 2013; Özdamar, 2016 ). 
Bartlett Küresellik testi sonuçlarına göre, ölçek maddeleri birbirleriyle yeterli korelasyon ilişkisi 
içerisindedir. Ayrıca ölçek maddeleri, ölçmeyi istediği olguyu ölçmede etkindir. 

AFA sonucunda, öz-değeri 1’den büyük 2 faktörün oluştuğu görülmüştür. Ayrıca, yamaç serpinti grafiğinde 
ikinci faktörden sonra eğimin bir plato oluşturduğu anlaşılmıştır. Üçüncü ve sonraki faktörlerin öz-
değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu ve bu faktörlerin toplam varyansa katkılarının sınırlı düzeyde 
bulunduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında ölçeğin iki faktörlü olmasına karar verilmiş ve ölçek maddeleri 
2 faktöre zorlanarak açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçek maddelerinin ait olduğu faktörü belirgin 
hale getirmek için Varimax (maksimum değişkenlik) yöntemi kullanılarak döndürme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçekte binişik madde veya maddelerin bulunmadığı 
gözlenmiştir. Yenilikçi İş Davranışı Ölçeğinin faktör yapısı Tablo 3’de yer almaktadır. 
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Tablo 3. Yenilikçi İş Davranışı Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu Elde Edilen Faktör Yapısı 
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4.  Sorunlara farklı çözümler geliştiririm 0,84  

3,86 38,58 0,84 

2.  İşlerin nasıl geliştiğini merak ederim 0,80  
5.  İş yürütme konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyarım. 0,78  
1.  Kendi işim dışındaki sorunlara önem veririm  0,76  
3.  Yeni iş metotları, teknikleri ya da araç-gereçlerini araştırıp 

öğrenirim  
0,62  

6.  Önemli örgüt üyelerini yenilikçi fikirler için motive ederim  0,81 

2,06 20,58 0,80 

7.  İnsanları yenilikçi fikirleri desteklemeleri için ikna ederim  0,79 
9.  Yeni fikirlerin uygulanmasına katkıda bulunurum  0,72 
10.  Yeni işlerin geliştirilmesine çaba harcarım.  0,71 
8.  İşin uygulanabilmesi için sistematik olarak yenilikçi fikirler 

ortaya koyarım 
 0,66 

Ölçeğin teorik yapısı ile faktör analizi bulgularının örtüşmesi ise faktör analizi bulgularının güvenirliliğini 
artırmaktadır. Faktör analizi aşamalarından sonra elde edilen altboyut yapısı ile ölçeklere Cronbach Alpha 
güvenirlilik analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda birinci ve ikinci faktörlerin her birinde 5 
maddenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ölçeğin özgün yapısında belirtilen fikir üretme ve fikir araştırma 
maddelerinin birinci faktörde; fikri destekleme ve fikri uygulama maddelerinin ise ikinci faktörde toplandığı 
gözlenmiştir. Ölçeğin birinci ve ikinci faktörlerinde bulunan maddelerin faktör yükleri sırasıyla 0,62-0,84 ve 
0,66-0,81 arasında değerler almıştır. Ölçek ve faktör güvenirlilikleri incelendiğinde ise fikir üretme & 
araştırma faktörü, fikri destekleme & uygulama ve yenilikçi davranış ölçeğinin çok iyi düzeyde güvenilir 
ölçekler oldukları görülmüştür. Bu araştırmada, ölçeğin; fikir üretme & araştırma ve fikri destekleme & 
uygulama faktörlerine ait Alfa katsayıları sırasıyla 0,84 ve 0,80 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan katsayılar 
ölçeğin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Yenilikçi iş davranışını faktör analizleri neticesinde iki faktörde ele alan araştırmacılar olmuştur. Örneğin, 
Dorenbosch vd. (2005) yenilikçi davranışı yaratıcı odaklı iş davranışı ve uygulama odaklı iş davranışı olarak 
ele almışlardır. Krause (2004) ise ilk faktörü, “fikirlerin üretilmesi ve test edilmesi” olarak, ikinci faktörü ise 
“uygulama” olarak kullanmıştır. Faktörler tarafından açıklanan varyans oranları ise şu şekildedir; ilk faktör 
tek başına ölçek varyansının yaklaşık %39’unu, ikinci faktör yaklaşık %21’ini iki faktör birlikte yaklaşık 
%60’ını açıklayabilmektedir. Krause (2004) çalışmasında da iki faktör toplam varyansın yaklaşık %61’ini 
açıklamaktadır. Açıklanan varyans oranının %50’inin üzerinde olması da ölçeğin iki faktörlü yapısının ideal 
yapı olduğu konusundaki bir başka bulgu olarak nitelendirilebilir. Özkan (2017) çalışanların özyeterlilik 
algılarının yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlara etkisini ölçtüğü çalışmasında De Jong ve Den Hartog (2010) 
tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Davranışları Ölçeğini kullanmıştır. Ölçek faktörlerini ise, “yaratıcı iş 
davranışları” ve “yenilikçi iş davranışları” olarak ele almıştır.  

5.3. Psikolojik Güçlendirme Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. 
Likert tipi bir ölçekte güvenirlik düzeyini belirlemek için iç tutarlılık ölçütü olarak kabul edilen Cronbach 
Alpha (α) katsayısının kullanılması uygundur. Bu katsayı, 0 ile 1 arasında değer almaktadır ve değer 1’e 
yaklaştıkça ise ölçek maddelerin birbiriyle tutarlı ve aynı özelliğe sahip öğeleri ölçmekte oldukları 
göstermektedir (Tezbaşaran, 1996: 46). Ölçek güvenirliğinin yeterli düzeyde kabul edilebilmesi için Cronbach 
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Alpha katsayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu kriterin karşılanamadığı durumda, iç tutarlılığa 
bağlı güvenirliğin yeterli düzeyde olmadığı yönünde yorum yapılmaktadır (Tavşancıl, 2014). Psikolojik 
güçlendirme ölçeğinden elde edilen  α katsayı  0,80 olarak hesaplanıp, ölçeğin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin 
yeterli düzeyde olduğunu işaret etmiştir.  

KMO değerinin 0,79 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu değerin 0,70 ve üzerinde olması örneklem 
sayısının faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir (Kaiser, 1974). Bartlett Küresellik Testinin 
kullanılma amacı ise veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemektir. Bartlett küresellik testi 
ise ölçek maddelerinin birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi verir ayrıca ölçeğin tek boyutlu ya da alt boyutlara 
sahip olup olmadığı tespit eder. Bartlett küresellik testinde p<0.05 olması istenir. Bu durumda ölçek 
maddelerinin birbirleriyle uyumlu olduğu düşünülür. p>0.05 ise maddelerin birbirlerinden bağımsız oldukları 
ya da yeterli korelasyon düzeyinde olmadıkları anlamına gelir. (Can, 2013; Özdamar, 2016). Neticede, KMO 
Küresellik Testi sonucunda hesaplanan KMO değeri ile örneklem sayısının faktör analizi için yeterli olduğu, 
Bartlett Küresellik Testi sonucu elde edilen p anlamlılık değeri ile de verilerin faktör analizine uygun olduğu 
tespit edilmiştir.  

Ölçeğe serbest faktör sayısı ile uygulanan açıklayıcı faktör analizi uygulamasında ölçeğin 3 faktörlü bir yapı 
ortaya koyduğu görülmüştür. Ölçeğin tasarımında 4 faktörlü yapıya sahip olduğu bilindiğinden ölçek 4 
faktöre zorlanarak faktör analizi tekrarlanmıştır. 4 faktörlü yapı incelendiğinde ortaya çıkan faktör yapısının 
içerik olarak ideal olmadığı gözlemlenmiştir. Ölçeğin serbest faktör sayısı ile yapılan faktör analizi bulguları 
incelendiğinde iki faktörün birleşerek kompozit bir değişken oluşturduğu gözlemlenmiştir. Yamaç serpinti 
grafiği incelendiğinde üçüncü faktörden sonra eğimin bir plato oluşturduğu anlaşılmıştır. Dördüncü ve 
sonraki faktörlerin öz-değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu ve bu faktörlerin toplam varyansa 
katkılarının sınırlı düzeyde bulunduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında ölçeğin üç faktörlü olup, söz konusu 
iki faktörün birleştirilerek kompozit değişken olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Faktör analizi sonucunda 
birinci faktörde 6, ikinci ve üçüncü faktörde ise 3’er maddenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Özgün ölçekte 
belirtilen özerklik ve etki maddelerinin birinci faktörde toplandığı anlaşılmıştır. Özerklik & etki, anlam ve 
yeterlik faktörlerinde bulunan maddelere ait faktör yüklerinin sırasıyla 0,55-0,76; 0,72-0,92 ve 0,74-0,82 arasında 
değişen değerler aldığı gözlenmiştir. Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin güvenirliği Cronba Alfa güvenirlik 
katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Bu araştırmada, ölçeğin özerklik & etki, anlam ve yeterlik faktörlerine ait 
Alfa katsayıları sırasıyla 0,76; 0,85 ve 0,71 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar ölçeğin iç tutarlılığa 
bağlı güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu işaret etmiştir. 

Spreitzer (1995, 1996) psikolojik güçlendirme ölçeğini 4 faktörde kullanmalarına rağmen literatürde, bu 
çalışma da olduğu gibi, ölçek maddelerinin üç faktörde dağıldığı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan 
bahsetmek gerekirse; Çavuş (2008), çalışmasında anlam ve yetenek boyutları tek bir faktör olarak ele alarak 
anlam-yetenek, özerklik ve etki olarak toplam üç faktör kullanmıştır. Toplu ve Akça (2013) çalışmasında, 
anlam, yetkinlik kendi boyutlarında toplanmışken özerklik ve etki boyutları birleşerek tek faktör altında 
toplanmıştır. Çalışmada boyutları, anlam, yetkilik ve özerklik-etki olarak kullanılmıştır. Hemedoğlu ve 
çalışma arkadaşları 2012 yılında yaptıkları çalışmada söz konusu ölçeği etki, yetkinlik ve anlam boyutları 
olmak üzere üç faktörde kullanmışlardır. Çalışmada, etki boyutu Spreitzer (1995) ölçeğindeki gibidir; 
etkinlik boyutu 4 ifadeden (1 ifade anlam boyutundan), anlam boyutu ise 2 ifadeden oluşmaktadır. Fulford 
ve Enz (1995) psikolojik güçlendirmenin boyutlarını anlam, yeterlilik ve etki olarak ölçeklendirmişlerdir. Çöl 
(2008) yapmış olduğu çalışmada, anlam ve yetkinlik boyutlarının tek faktörde yüklenmesi sonucu çalışma 
boyutlarını özerklik, etki ve anlam-yetkinlik olarak kullanmışlardır. 
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Tablo 4. Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu Elde Edilen Faktör Yapısı 
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10.  Bölümümde olup bitenler üzerinde büyük etkim vardır 0,76   

3,98 33,2 0,76 

11.  Bölümümdeki olaylar üzerindeki kontrolüm 
oldukça fazladır 

0,72   

12.  Bölümümdeki olaylar üzerindeki nüfuzum oldukça 
fazladır. 

0,72   

7.  İşimi nasıl yapacağımı belirlemede önemli ölçüde 
özerkliğe sahibim.  

0,62   

9.  İşimi nasıl yapacağım konusunda seçim yapmakta 
bağımsız ve özgürüm. 

0,62   

8.  İşimi nasıl yürüteceğime dair kararları kendim 
verebiliyorum. 

0,55   

2. İşimle ilgili yaptığım faaliyetler bana anlamlı 
gelmektedir. 

 0,92  
2,06 17,2 0,85 1. Yaptığım iş benim için çok önemlidir.  0,92  

3.  Yaptığım iş benim için anlamlıdır.   0,72  
6.  İşim için gereken becerilerde uzmanlık seviyesinde 

sahibim. 
  0,82 

1,36 11,4 0,71 5.  İşimi yapmak için gereken kapasiteye sahibim.   0,74 
4.  İşimi yapmak için gereken yeteneklere sahip 

olduğuma eminim.  
  0,74 

Faktör analizi sonucunda birinci faktörde 6, ikinci ve üçüncü faktörde ise 3’er maddenin bulunduğu 
görülmektedir. Özgün ölçekte belirtilen özerklik & etki maddelerinin birinci faktörde toplandığı 
anlaşılmıştır. Özerklik & etki, anlam ve yeterlilik faktörlerinde bulunan maddelere ait faktör yüklerinin 
sırasıyla 0,55-0,76; 0,72-0,92 ve 0,74-0,82 arasında değişen değerler aldığı gözlenmiştir. Psikolojik 
Güçlendirme Ölçeğinin güvenirliği Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Αlfa 
katsayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu kriterin karşılanamadığı durumda, iç tutarlılığa bağlı 
güvenirliğin yeterli düzeyde olmadığı yönünde yorum yapılmaktadır (Tavşancıl, 2014). Bu araştırmada, 
ölçeğin özerklik & etki, anlam ve yeterlik faktörlerine ait Alfa katsayıları sırasıyla 0,76; 0,85 ve 0,71 olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu katsayılar ölçeğin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yeterli düzeyde 
olduğunu işaret etmiştir. 

5.4. Faktör Analizi Neticesinde Oluşan Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Çalışmada, psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu nedenle 
çalışma kapsamında psikolojik güçlendirme bağımsız değişken, yenilikçi iş davranışı ise bağımlı değişken 
olarak kullanılmıştır.  Faktör analizi sonrasında ortaya çıkan faktör yapısı neticesinde araştırmanın modeli 
Şekil 2’deki gibi oluşturulup, aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür. 
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Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

 

H: Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.1: Anlam değişkeninin fikir üretme & araştırma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.2: Yeterlilik değişkeninin fikir üretme & araştırma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.3: Özerklik & etki değişkeninin fikir üretme & araştırma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.4: Anlam değişkeninin fikir destekleme & uygulama üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.5: Yeterlilik değişkeninin fikir destekleme & uygulama üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H.6: Özerklik & etki değişkeninin fikir destekleme & uygulama üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Tablo 5. Korelasyon Tablosu 

 Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 
1 Fikir Üretme & Araştırma 1       

2 
Fikri Destekleme & 
Uygulama 

,317** 1      

3 Yenilikçi İş davranışı ,855** ,762** 1     
4 Anlam ,449** ,531** ,597** 1    
5 Yeterlilik ,146** ,280** ,252** ,130** 1   
6 Özerklik & Etki ,273** ,650** ,541** ,372** ,365** 1  
7 Psikolojik Güçlendirme ,422** ,708** ,675** ,759** ,538** ,840** 1 

Korelasyon tablosunda, değişkenler arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Kesin sınırlamalar olmamakla beraber 0,50’nin altında korelasyon zayıf; 
0,50-0,70 arasında korelasyon orta, 0,70’in üzerindeki korelasyon ise güçlü korelasyonu göstermektedir 
(Durmuş vd., 2013: 145). Katılımcıların psikolojik güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ile ilişkili anlam, 
yeterlilik ve özerklik & etki puanları arttıkça yenilikçi davranış ve yenilikçi iş davranış ile ilişikli fikir üretme 
& araştırma ve fikri destekleme & uygulama puanları da artış göstermektedir. Söz konusu değişkenler 
arasında pozitif yönlü korelasyonlar mevcuttur. Araştırma hipotezini test etmek için Şekil 2’de yer alan 
model geliştirilmiş ve test edilmiştir. Modelde anlam, yeterlilik, özerklik & etki değişkenleri bağımsız 
değişken; fikir üretme & araştırma ve fikri destekleme & uygulama değişkenleri ise bağımlı değişken olarak 
kullanılmaktadır. Modelin test edilmesi ile elde edilen uyum değerleri; modelin veriler ile iyi düzeyde uyum 
gösterdiğini göstermektedir (Tablo 6). 

Tablo 6. Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının Yenilikçi İş Davranışı Boyutları Üzerindeki Etkisini Belirlemek 
İçin Test Edilen Yapısal Eşitlik Modeline Ait Uyum Değerleri 

χ2/sd GFI AGFI CFI RMSEA SRMR TLI 

1,26 1,00 0,98 1,00 0,03 0,02 1,00 
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Şekil 2. Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının Yenilikçi İş Davranışı Boyutları Üzerindeki Etkisini Belirlemek 

İçin Test Edilen Yapısal Eşitlik Modeli 

Modelde yer alan ve istatistiksel olarak anlamlı bulunan yol katsayıları incelendiğinde; anlam değişkeninin 
fikir üretme & araştırma (β=0,40; p<0,001) ve fikri destekleme & uygulama (β=0,34; p<0,001) pozitif yönde 
etkilediği anlaşılmaktadır. Bu durumda araştırmanın H1 ve H4  hipotezleri kabul edilmiştir 

Yeterlilik değişkeninin yenilikçi davranış boyutları üzerinde herhangi bir anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 
Buna göre araştırmanın H2 ve H5 hipotezleri reddedilmiştir. Son olarak, özerklik & etki değişkeninin fikir 
üretme & araştırma (β=0,12; p<0,05) ve fikri destekleme & uygulamayı (β=0,52; p<0,001) pozitif yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın H3 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Fikir üretme & araştırmaya etki eden anlam ve özerklik & etki değişkenlerinin fikir üretme & araştırmadaki 
değişimin yaklaşık %21’ini açıkladığı belirlenmiştir. Fikri destekleme & uygulamaya etki eden anlam ve 
özerklik & etki değişkenlerinin fikri destekleme & uygulamadaki değişimin yaklaşık %52’sini açıkladığı 
belirlenmiştir. Anlam ve özerklik & etki değişkenlerinin fikri destekleme & uygulamaya değişkeni üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada oluşan regresyon denklemleri şu şekildedir; 
Fikir üretme & araştırma= (0,40) *Anlam + (0,12) *Özerklik & Etki + Sabit 
Fikri destekleme & uygulama= (0,34) * Anlam + (0,52) *Özerklik & Etki + Sabit 
 

Tablo 7. Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının Yenilikçi İş Davranışı Boyutları Üzerindeki Etkisini Belirlemek 
İçin Hesaplanan Yol Katsayıları 

Bağımlı Değişken  Bağımsız 
Değişken 

B S. H. Β K.O. P 

Fikir Üretme & 
Araştırma 

<--- Anlam 0,564 0,066 0,404 8,53 *** 

Fikri Destekleme & 
Uygulama 

<--- Özerklik & Etki 0,536 0,042 0,521 12,823 *** 

Fikri Destekleme & 
Uygulama 

<--- Anlam 0,375 0,041 0,336 9,081 *** 

Fikri Destekleme & 
Uygulama 

<--- Yeterlilik 0,111 0,079 0,051 1,395 0,163 

Fikir Üretme & 
Araştırma 

<--- Özerklik & Etki 0,135 0,067 0,122 2,023 0,043 

Fikir Üretme & 
Araştırma 

<--- Yeterlilik 0,15 0,127 0,056 1,183 0,237 

***p<0,001 
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Tablo 8. Hipotez Özeti Tablosu 

H: Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışı üzerinde olumlu etkisi 
vardır. 

H1 Doğrulandı 
H2 Doğrulanmadı 
H3 Doğrulandı 
H4 Doğrulandı 
H5 Doğrulanmadı 
H6 Doğrulandı 

6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmanın hipotezlerine ait bulgular değerlendirildiğinde psikolojik güçlendirmenin boyutları, fikri 
destekleme & uygulama boyutuna %50’nin üzerinde etki sağlamaktadır. Çalışanların psikolojik güçlendirme 
sayesinde, yenilikçi iş davranışının yaratıcılık boyutundan daha çok uygulama boyutuna katkılarının daha 
yüksek olduğu söylenebilir. Çalışanlarda psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışına genel olarak 
pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak psikolojik güçlendirmenin yeterlilik boyutunun yenilikçi iş 
davranışının hiçbir boyutuna etkisinin olmaması araştırmanın önemli bulgularındandır. Thomas ve 
Velthouse (1990)’a göre, çalışanın yeterliliğine ilişkin tereddütleri varsa ya da çalışan düşük özgüvene 
sahipse yeteneklerini kullanmayı gerektirecek durumlardan kaçınacaktır. Redmond ve çalışma arkadaşları 
1993 yılında yaptıkları çalışmada özyeterliliği yüksek ve işi benimsemiş çalışanların daha fazla yenilikçi 
davranış sergileyeceklerini belirtmişlerdir. Çekmecelioğlu ve Eren 2007 yılında psikolojik güçlendirmenin 
boyutlarının yaratıcı davranış üzerindeki etkisini inceledikleri modelde yeterlilik boyutunun yaratıcı 
davranış üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını bulgulamışladır. Özkan (2017), De Jong ve Den Hartog 
(2010) tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Davranışları Ölçeğini kullandığı çalışmasında ölçek faktörlerini, 
“yaratıcı iş davranışları” ve “yenilikçi iş davranışları” olarak ele almıştır. Çalışma sonucu, özyeterliliğin hem 
yaratıcı hem de yenilikçi iş davranışlarını pozitif yönde etkilediğini bulgulamıştır. Örücü ve Çınar (2019), 
pozitif psikolojik sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerinde etkisini araştırdıkları çalışmalarında psikolojik 
sermayenin alt boyutlarından olan özyeterlilik boyutu ile tek boyutta ele aldıkları yenilikçi iş davranışı 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlamamışlardır. Genel olarak, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili yeteneklerine 
güvenmeleri, yenilikçi iş davranışlarını gerçekleştirmeleri için yeterli olmamaktadır. Psikolojik 
güçlendirmenin gerçekleşmesi için çalışanlar işlerini anlamlı bulup, işin süreçlerine ve sonuçlarına etki edip 
işle ilgili karar alımlarına katılmaları gerekmektedir. 

Çalışanların yaptıkları işleri anlamlı bulmaları, yenilikçi iş davranışları ile ilgili hem fikir üretme & araştırma 
boyutuna hem de fikir destekleme & uygulama boyutuna pozitif etki etmektedir. Ancak yaratıcı 
davranışlarla ilgili olan fikir üretme & araştırma boyutuna etkisi daha yüksektir (0,40>0,34).  Bu durum 
örgütsel davranış açısından istenilen bir durumdur. Çoğu zaman yenilikçi iş davranışlarını başlatmak bu 
davranışları devam ettirmekten daha zordur ve yaratıcılık gerektirir. Çekmecelioğlu ve Eren (2007) yapmış 
oldukları çalışmada psikolojik güçlendirmenin boyutları olan anlam, otonomi, etkinin yaratıcı davranışları 
(fikir üretme & araştırma) pozitif yönde etkilediğini bulgulamışlardır. Ayrıca anlam ve yeterliliğin yaratıcı 
davranış üzerindeki etkisinin incelendiği diğer bir regresyon modelinde her iki değişkeninde yaratıcı 
davranışları olumlu yönde etkilediğini ancak anlam boyutunun yaratıcı davranış üzerindeki etkisinin çok 
daha güçlü olduğunu (0.21>0.18) bulgulamışlardır. Yenilikçi fikirleri başlatması istenilen çalışanların, anlam 
boyutu ile ilgili algılarının yükseltilmesi gerektiği açıktır.  

Özerklik & etki boyutu fikir üretme & araştırma ve fikri destekleme & uygulama boyutlarını pozitif yönde 
etkilemektedir. Ancak bu boyutun fikri destekleme & uygulama boyutuna etkisi %50’nin üzerindedir. Başka 
bir ifade ile çalışanların yerine getirdikleri işlerin süreçleri ve sonuçlar ile ilgili kararlar alabilmesi fikir 
üretme & araştırma boyutundan ziyade fikir geliştirme & uygulama boyutuna oldukça yüksek etki 
etmektedir. Spreitzer (1995) psikolojik güçlendirmenin boyutlarıyla yenilikçi davranışlar arasında pozitif ve 
anlamlı ilişkiler tespit etmiştir. Psikolojik güçlendirmenin gerçekleşmesi için ödüller, bilgi paylaşımı ve öz-
saygının gerekliliğinden bahsetmiştir. Çekmecelioğlu ve Eren (2007) psikolojik güçlendirmenin yaratıcı 
davranış üzerindeki etkisini incelendikleri regresyon modelinde anlam, otonomi ve etki boyutlarının yaratıcı 
davranışları (fikir üretme & araştırma) pozitif olarak etkilediğini ve otonomi (özerklik) boyutunun yaratıcı 
davranışları en yüksek düzeyde etkileyen boyut olduğunu bulgulamışlardır (β=0,22; p<0,005). Yaratıcı 
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davranışların ortaya çıkması ile yenilikçi iş davranışlarının, fikir üretme ve araştırma boyutlarının ilişkili 
olduğu  (Oukes, 2010; Janssen, vd., 1997) bilindiğinden söz konusu çalışma bu araştırma kapsamında ele 
alınmıştır.  

Tüm bu bulgulardan sonra uygulayıcılar için önerilerde bulunmak gerekirse,  

• İnsan kaynakları yönetimi çalışan seçiminde; kendi duygularını tanıyan ve yönetebilen aynı zamanda 
empati kurabilen, alanında etkin ve verimli, ekip çalışması için uygun, yeni bilgiler öğrenmeye istekli 
adaylara öncelik vermelidirler. Yenilikçi olmayı işlerinin bir parçası olarak gören çalışanlar diğer 
çalışanlara göre; yenilikçi fikirler üretme, yenilikçi fikirleri benimseyip destekleme ve yenilikçi fikirlerin 
uygulama aşamalarına katkı sağlamada daha başarılı olacaklardır.  

• Çalışanların örgütün stratejik hedeflerini bilmesi ve bu hedefleri gerçekleştirme sürecinde kendi 
rollerinin farkında olmaları sağlanmalıdır. Çalışanlar bu yönde cesaretlendirilip, bilgi, deneyim ve 
duygularını rahat bir şekilde ifade edebildikleri, karar aşamalarında inisiyatif kullanabildikleri ve 
istenmeyen durumlar oluştuğunda ise yönetim tarafından hoşgörü ortamının sağlandığı bir örgüt 
kültürü oluşturulmalıdır.  

• Çalışanların örgüt içinde yenilikleri keşfedip piyasaya sunabilmesi için bilgi paylaşımına uygun, 
hiyerarşik yapıdan uzak örgütsel yapılar oluşturulmalıdır. Çünkü hiyerarşik örgütlerde, günlük sözlü 
iletişimden uzak, hiyerarşik basamaklara dayalı sözlü ya da yazılı iletişim kaynakları bulunmaktadır. Bu 
durum çalışanların yaratıcılıklarını göstermelerinin önünde bir engeldir.  

• Yöneticilerin bu gerçekleri bilerek çalışanları güçlendirmeleri, özelikle çalışanların algıladıkları 
güçlendirmeyi (psikolojik güçlendirme) yüksek tutmaları gerektiği ortadadır. Kendisini etkili, bağımsız 
ve yetkin gören, ayrıca yaptığı işi anlamlı bulan çalışanın kendisini güçlendirilmiş hissedeceği açıktır. 
Çünkü yoğun rekabet şartlarının var olduğu küresel ortamlarda işlerini yerine getiren çalışanların 
algıladıkları psikolojik güçlendirmenin derecesi onların tutum ve davranışlarını etkileyecektir.  Bu 
sayede ise çalışanların yenilikçi davranışlarının önü açılmış olacaktır. 

Çalışma, otomotiv sektörü ile sınırlandırılmıştır. Belli bir zaman diliminde yapıldığından (Mart 2018–Aralık 
2018) ve zaman içerisinde tutum ve algılar değişebileceğinden, bu çalışma gerçekleştirildiği süreç ile 
sınırlıdır. Ayrıca Türkiye’de otomotiv üretimi yapan firmalarda bu süreçte faaliyet gösteren beyaz yakalı 
Türk çalışanlar ile sınırlıdır. Bu nedenle, benzeri bir çalışma farklı sektör ve çalışanlarda uygulanabilir. 
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Amaç - Yeni müşterinin daha maliyetli olduğu pazarlama literatüründe genel kabul görmektedir. 
Ancak bazı çalışmalarda ise bu durum reddedilmektedir. Bu çalışmada Türkiye sigortacılık 
sektöründe mevcut müşterinin, tutulan müşterinin, yeni müşterinin ve kaybedilen müşterinin 
maliyetlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem - 2013-2018 yılları kapsamında, Türkiye sigorta sektöründe faaliyet gösteren 60 sigorta 
ve emeklilik şirketinin finansal raporlarından yararlanılarak, mevcut müşteri maliyeti (ACC), 
yeni müşteri edinme maliyeti (CAC), müşteriyi elde tutma maliyeti (CRC) ve müşteri kaybetme 
maliyeti (CCC) hesaplamaları yapılmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular - Analiz sonucunda Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyetinin 
hem mevcut müşteri maliyetinden hem müşteriyi elde tutma maliyetinden hem de müşteriyi 
kaybetme maliyetinden yüksek olduğu görülmüştür.   

Tartışma - İşletmelerin mevcut müşterilerini korumasının işletme maliyetleri üzerinde olumlu 
bir etkisi olacaktır ve kaybedilen müşteri ise, fırsat maliyetinden dolayı, üzerinde durulması 
gereken müşteri kitlesidir. 
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Purpose - It is widely accepted in the marketing literature that the new customer is more costly. 
However, some studies reject this situation. In this study, it is aimed to analyze available 
customer's, retentioned customer's, new customer's and churned customer's costs in the 
insurance sector of Turkey. 

Design / methodology /approach - Financial reports of 60 insurance and pension companies were 
used within the scope of the specified aim. These data are from 2013-2018. Available customer 
cost (ACC), new customer acquisition cost (CAC), customer retention cost (CRC) and customer 
churn cost (CCC) were calculated and analyzed. 

Findings - As a result of the  analysis, it was found that the CAC is higher than both of the ACC, 
CRC and CCC in Turkey's insurance sector. 

Discussion – Protecting the available customers will have a positive impact on operating cost 
and the churned customer is the group that needs to be emphasized most because of the 
opportunity cost. 

1. Giriş

İşletme değerinin korunması ve geliştirilmesi için yeni müşteri edinimi ve mevcut müşterinin korunması iki 
önemli faktördür. Her iki faktör için de önemli maliyetler söz konusudur ve bu maliyetler işletmelerde finansal 
sürdürülebilirliği etkilemektedir. Bu aşamada “yeni müşteri mi daha kârlı, mevcut müşteriyi elde tutmak mı 
daha kârlı?” problemi ortaya çıkmaktadır.  

Pazarlama literatüründe yeni müşteri maliyetinin, mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinden daha fazla 
olduğu ya da mevcut müşteri maliyetinin 5-10 katı olduğu gibi ifadeler genel kabul görürken; Sharp ve 
Romaniuk (2015: 3) bu ifadelerin efsanevi olduğunu iddia etmektedir. Yapılan literatür taramasında söz 
konusu ifadeleri destekleyecek herhangi bir hesaplama yöntemine de ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu 
çalışmada, söz konusu ifadelerin sigorta sektörü için geçerli olup olmadığı araştırma problemi olarak 
belirlenmiş ve Türkiye sigortacılık sektöründe mevcut müşterinin, tutulan müşterinin, yeni müşterinin ve 
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kaybedilen müşterinin maliyetlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 
hipotezler oluşturulmuştur.  

Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde müşteri, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramları 
mevcut literatürden yararlanılarak açıklanmış ve pazarlama yaklaşımlarında mevcut müşteri ile yeni 
müşterinin pazarlama maliyetleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde 
konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara yer verilerek literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın 
dördüncü bölümünde ise Türkiye sigorta sektöründe ortaya çıkan müşteri maliyetleri hesaplanmış ve analiz 
edilmiştir. 

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Müşteri Kavramı  

Müşteri kavramını, farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte, belirli bir mağazadan veya kuruluştan, düzenli 
bir şekilde alışveriş yapan kişiler ya da kuruluşlar şeklinde tanımlamak mümkündür (Odabaşı, 2009: 3). 
Tüketici kavramı ise; herhangi bir ürünü kullanan veya tüketen kişileri ya da örgütsel birimleri ifade ederken, 
müşteri; ürünlerin, satın alma kararını, fiili olarak veren kişileri ya da örgütsel birimleri ifade etmektedir (Tek 
ve Özgül, 2008: 6). Maalesef  birçok kişi için müşteri, “saf” ve gerçekten ihtiyacı olmadığı halde, sunulacak 
mal ve hizmetleri talep etmeleri için manipüle edilebilecek  insanlar ya da kuruluşlar olarak görülmektedir 
(McDonald vd., 2011: 9). Ancak pazarlamacılar artık bilgi akışını kontrol edememektedirler ve bu nedenle; 
ihmal, çarpıtma, abartma ya da geçmişte kullanılan diğer ikna edici tekniklerden herhangi biriyle tüketicileri 
etkileyebilmek, her zamankinden daha zordur (Silverman, 2005: 208). 

Çoğu pazarlama akademisyenine ve uygulayıcısına göre, değişim kavramı, pazarlama anlayışımızın 
merkezinde yer almaktadır. Bir değişimin gerçekleşmesi için, her biri diğerine değerli bir şey teklif edebilecek 
ve değişim sürecine serbestçe girmeye hazır olan iki veya daha fazla taraf olmalıdır (Fill, 2009: 8). Bununla 
birlikte; pazarlama; geleneksel bakış açısından uzaklaşmakta ve tarafların karşılıklı tatminine dayanan, 
odağına değişimi değil, içeriğini “değer”lerin oluşturduğu ilişki ve pazarlama ağları temelli, bir yaklaşıma 
doğru yönelmektedir (Erdoğan vd., 2011: 223).  

İşletme yönetiminin birincil sorumluluğu; işletmenin mevcut değerini korumak ve en üst seviyeye 
çıkarmaktır. Bunu başarabilmek için iki temel stratejinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu 
stratejilerin ilki; yeni müşteriler kazanmak, ikincisi ise; mevcut müşterileri korumak ve onlarla ilişkileri 
geliştirmekten geçmektedir (Hansotia ve Wang, 1997: 8).Bir işletmeye yeni müşteriler çekmek sadece bir 
başlangıçtır. Başarılı işletmeler, yeni müşteri kazanmayı, uzun vadeli bir ilişki geliştirmek ve büyütmek için 
başlangıç noktası olarak görmektedirler. İşletmeler, pazar paylarını üç yolla genişletebilir; yeni müşteriler 
çekerek, mevcut müşterilerle iş hacmini artırarak ve mevcut müşterileri elde tutarak (Lamb vd., 2011: 
9).Genellikle; işletmeler için yeni müşteriler kazanmak, belli bir süre için kârlı değildir. Örneğin; sigorta 
sektöründe, sigorta işletmeleri, tipik olarak üçüncü veya dördüncü yılına kadar satış maliyetlerini geri 
kazanamaz. Başka işletmelerden müşterileri çekmek ise maliyetli bir yöntemdir (Zeithaml vd. 1996: 33). Farklı 
sektörlerde yapılan araştırmalar, mevcut bir müşteriyi elde tutma maliyetinin, yeni bir müşteri edinme 
maliyetinin yalnızca % 10'u kadar olduğunu ortaya koyduğundan, mevcut müşteriyi elde tutmak, bir işletme 
için oldukça önemlidir (Wang ve Lei, 2010: 514). 

2.2.Müşteri Memnuniyeti (Tatmini) ve Sadakati 

Müşteri tatmini ve müşteri sadakati kavramları, aynı manaya gelmemektedir. Elbette; müşteri tatmini, bir 
işletmenin, tüketicilerin gözünde kazanacağı olumlu imaj için ve müşteri sadakatinin sağlanması için önemli 
bir faktördür. Ancak, unutulmaması gereken husus; bu iki kavramın eş anlamlı olmadığıdır (Bayuk ve Küçük, 
2007: 291). Müşteri memnuniyeti, müşterilerin, algıladıkları ürün ya da hizmet performansını 
değerlendirilerek verdikleri bir cevaptır (Flint vd., 1997: 172).Müşteri tatmini, müşterilerin bekledikleri ile elde 
ettiklerinin sonucunda ortaya çıkan örtüşme durumunu; müşteri sadakati ise, müşterilerin, seçim şansı olma 
durumunda, aynı markayı veya her zamanki periyot içinde aynı mağazayı tercih etmeye yönelik eğilimini, 
arzusunu ve eylemini ifade etmektedir (Odabaşı, 2009: 15-17).Müşteri memnuniyeti tüketicilerin aynı 
işletmeden tekrar satın alıp almayacaklarını etkiler. Her ne kadar tatmin edici bir tüketim deneyimi, sadakati 
garanti etmese de, müşterilerin sadık kalma olasılığı memnuniyet seviyelerine bağlıdır (Blackwell vd., 
2006:213). 
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Müşteri memnuniyeti işletmelerin geçmiş performansının değerlendirilmesinde ve gelecekteki finansal 
başarının öngörülmesinde temel öneme sahiptir. Neden memnuniyet artan bir öneme sahiptir? İlk olarak, 
müşteriler, gittikçe artan sayıda agresif işletme tarafından takip edilen, giderek az bulunan bir kaynak haline 
gelmiştir. İkincisi, müşteriler ve işletmeler arasında uzun vadeli ilişkilere odaklanmak, artan bir ihtiyaç 
durumuna gelmiştir (Anderson ve Fornell, 1994: 242).Konu üzerine yapılan çalışmalarda; müşteri tatmini 
kavramı ile müşteri sadakati ve diğer performans göstergeleri arasında bir ilişki olduğu kabul edilse de , bir 
kısım çalışma bu görüşün aksine müşteri tatmini ile müşteri sadakati arasında doğrudan bir ilişki olmadığı ve 
her şartta tatminin, müşteri sadakatini açıklamada yeteri olmadığını iddia etmektedir (Özdemir ve Koçak, 
2012: 134).Çatı ve Koçoğlu (2008: 185) otel işletmeleri özelinde, müşterilerin sadakatleri ile tatminleri arasında 
ilişkiyi ele aldıkları çalışmanın sonunda; işletmelerin, yeni müşteri kazanmaktan çok, var olan müşterilerini 
devamlı hale getirmeye çalışmaları gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü; sadık müşterilerin, işletmelere daha 
fazla kazanç sağlayacağını iddia etmektedir. 

Müşteri sadakati tanımlanırken, geleneksel olarak, iki temel bileşen kullanılır. Bunlardan ilki, tekrarlanan 
satın alımlara dayanan davranış ve ikinci olarak, marka hakkında olumlu görüşlere ve bağlılığa dayanan 
tutum olarak tanımlanmaktadır (Guillén vd., 2012: 3552).Literatürde genel kabul gören görüş; yeni müşteriler 
edinmenin maliyetinin, mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinden daha yüksek olduğuna yöneliktir. Bu 
nedenle; işletmelerin amacının, mevcut müşterileri elde tutmaya yönelik çabalar geliştirmek ve müşteri 
sadakatini sağlamak için onları tatmin olduğu (Angelova ve Zekiri, 2011: 241) şeklinde gelişen bir fikir birliği 
vardır. Ancak; müşteri ilişkileri yönetimi üzerine yapılan çalışmalar, yeni bir müşteri edinmenin maliyetinin, 
eski bir müşteriyi elde tutmanın maliyetinin 5-10 katı olduğunu göstermekle birlikte, müşteriyi elde tutmanın 
maliyeti; bilgi toplama, koruma ve yönetme maliyetleriyle birlikte artacaktır (Hou ve Tang, 2008: 398). 

2.3. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar 

Mevcut bir müşteriyi elde tutmak için yeni bir müşteriyi çekmenin beş katına mal olduğu (Desatnick, 1988, 
akt. Blodgett vd., 1995: 31) iddia edilmektedir. Chea ve Luo (2005: 214) yapılan çalışmaların, ortalama olarak, 
yeni bir müşteri edinmenin maliyetinin, mevcut müşteriyi elde tutmanın maliyetinden beş ila on kat daha 
fazla olduğunu ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Lin ve Wang (2006: 272) mobil ticaret özelinde yaptıkları 
çalışmada, bu endüstride mecut müşterileri elde tutmanın, finansal bir zorunluluk olduğunu ileri 
sürmektedir. Çünkü, yeni müşteri kazanmak için katlanacak maliyetin, çok daha yüksek olduğunu ileri 
sürmektedir. Siddiqui ve Sharma (2010: 171)son zamanlarda, sigortacılık ürünlerinin, şiddetli rekabet 
koşullarında, ayırt edilmesinin giderek zorlaşması, sigorta işletmelerinin ürün odaklı yaklaşımdan, müşteri 
odaklı yaklaşıma geçiş eğilimi göstermesine neden olduğunu vesigorta işletmelerinin, gelecekte, hayatta 
kalmak ve büyüyebilmek için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeleri gerektiğini ifade etmektedir. 

Hauser vd. (1994: 343) yaptıkları çalışmada; işletmelerin, müşteri memnuniyetine yönelik çabaları yürütürken, 
bazı husulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bu husuların başında da; müşterilerin, müşteriler 
(mevcut) ve müşteri olmayanlar (potansiyel müşteriler, geçmiş müşteriler ve rakip işletmelerin müşterileri) 
olarak ayrılması gerektiğini, bu şekliyle de etkili ve kârlı faaliyetler yürütülebileceğini ileri sürmektedir. 
Hallowell (1996: 38) bankacılık sektörü özelinde, müşteri memnuniyeti, sadakati ve kârlılık üzerine yaptığı 
çalışmanın sonunda; bu üç kavram arasında doğrusal bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Ancak 
araştırmacı, bunun her müşteriyi memnun etmek için işletmelerin çaba sarf etmesi gerektiği sonucuna 
varılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı çalışmada, işletmede uzun süre kalabilecek, birden fazla ürün 
ve hizmet alabilecek, işletmeyi arkadaşlarına ve ilişki halinde olduklarına önerecek ve işletme için kârlı 
olabilecek müşteriler üzerine yoğunlaşılması gerektiğini iddia etmektedir. Matiş ve Ilieş (2014: 1144) sigorta 
sektörü özelinde, müşteri ilişkileri yönetimini inceledikleri çalışmada; işletmelerin, müşteri odaklı stratejiler 
geliştirmek için öncelikle; hedef müşteri kitlesinin kim olduğunu anlamaları ve bunun için bazı sorulara cevap 
vermeleri gerektiğini ifade etmektedir. Söz konusu cevaplanması gereken soruların bazıları ise şu şekilde 
sıralanmaktadır: En kârlı müşterileriniz hangileridir? Onları kârlı yapan nedir? Neden rakiplerinizden değil 
de, sizden hizmet alıyorlar? Bu müşteriler, toplam nüfusun yüzde kaçını oluşturuyor? Aynı profile sahip daha 
fazla müşteri bulabilir misiniz? 

Müşterilere hizmet sunabilmenin yanı sıra, hizmeti sunanlarında bunu yapmaya istekli olmaları gerekir. 
Çalışanların performanslarını ölçmek ve ödüllendirmek için yeni fikirler geliştirmek gerekebilir. Örneğin; 
birçok sigorta işletmesi, acentelerine yeni poliçeler satmalarını teşvik etmekle birlikte, mevcut müşterilere 



F. Aldırmaz Akkaya – A. Ünal 11/3 (2019) 1693-1711 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1696 

sunulacak hizmetleri geliştirecek çabaları teşvik etmemektedir. Bu işletmelerde; yöneticiler, satış ve hizmet 
arasındaki çatışmanın doğmasını ve böylece; ilişkiye dayalı hizmet fırsatlarının geliştirilmesini 
engellemektedir (Parasuraman vd., 1991: 46).Yu ve Tseng (2016: 32) müşteri sadakati geliştirmede, satış 
elemanlarının rolünü, hayat sigortası sunan işletmeler kapsamında ele aldıkları çalışmada; satış elemanlarının 
geliştirdikleri ilişkisel satış faaliyetlerinin; memnuniyet, güven ve bağlılığı olumlu yönde etkilediğini 
belirlemişlerdir. Özüdoğru vd. (2018: 429) sigorta işletmelerinde, müşteri tatmini ve müşteri sadakati 
arasındaki ilişkiyi ele aldıkları çalışmanın sonucunda; katılımcıların, sigorta şirketlerine olan güvenleri ile 
müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlemişlerdir. Yurdakul ve 
Dalkılıç (2006: 265)’ın ilişkisel pazarlama yaklaşımının, sigorta müşterilerinin, müşteri bağlılığının 
sağlanmasındaki etkilerini ele aldıkları çalışmada; sigorta işletmesi çalışanlarının, müşterilere karşı ilgilerinin 
ve nezaket seviyelerinin yüksek olmasının, müşteri bağlılığını olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri 
olduğunu ortaya koymaktadır. Chen ve Mau (2009: 69) hayat sigortası sektöründe, etik satış davranışının, 
müşteri sadakati üzerindeki etkilerini ele aldıkları çalışmada; hayat sigortası sektöründe, özellikle sektörün 
karmaşık ve kişiye özel finansal hizmetler sunmasından kaynaklanan, müşteri güveni ile müşteri sadakati 
geliştirmede, müşteri tarafından algılanan etik satış davranışının rolünü ortaya koymaktadır. 

Şahin (2006: 104-105) yaptığı çalışmada; araştırmaya katılan sigorta müşterilerinin % 53,9’unun, hizmet 
aldıkları, mevcut sigorta işletmesini değiştirmeye sıcak bakmadıklarını, ancak; geriye kalan %46,1’lik 
müşterinin ise, koşullara bağlı olarak, sigorta işletmesini değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Ansari ve Riasi 
(2016: 26)’nin yeni kurulan sigorta işletmeleri üzerine yaptıkları çalışmanın sonuçları; müşterilerin 
memnuniyeti ve algılanan değer arttıkça, sadakat derecelerinin de arttığı, ancak; müşteri memnuniyetinin, 
müşteri sadakati üzerinde, algılanan değere kıyasla, daha güçlü bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 
Aurelia vd. (2019: 228) sigorta işletmeleri özelinde; memnuniyet, sadakat üzerine yaptıkları çalışmada; 
memnuniyetin, sadakati etkilediğini ve ayrıca; müşteri memnuniyeti, sigorta işletmeleri tarafından sunulan 
hizmetlerin kalitesi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerle ilişkilendirilebildiğini iddia etmektedir. Durvasula 
vd. (2004: 323) ise; hayat sigortaları üzerine yaptıkları çalışmada; hizmet kalitesi ile doğrudan davranışsal 
sadakat (tavsiye etme) ve davranışsal sadakat (tekrar satın alma) arasında doğrudan bir bağlantının 
bulunmadığını ileri sürmektedir. 

3. Türkiye Sigortacılık Sektöründe Müşteri Maliyetlerinin Analizi 

Türkiye sigortacılık sektörü 2018 itibari ile 60’ı sigorta, 2’si reasürans olmak üzere 62 şirketten oluşmaktadır. 
Bunlardan 38’i hayat dışı sigorta şirketleri grubuna girerken, 18’i hayat ve emeklilik sigorta şirketleri grubuna, 
4’ü ise hayat sigorta şirketleri grubuna girmektedir (TSB-3, 2019).  

3.1. Araştırma Problemi 

Pazarlama literatüründe yeni müşteri maliyetinin, mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinden yüksek olduğu 
genel kabul görmüş bir yaklaşımdır. Ancak bazı çalışmalarda bu yaklaşımın efsanevi olduğu iddia 
edilmektedir. Yapılan literatür taramasında her iki ifadeyi de destekleyecek herhangi bir hesaplama 
yöntemine ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın problemi,  “Türkiye sigortacılık sektöründe mevcut 
müşteri maliyeti, yeni müşteri maliyeti, müşteriyi tutma maliyeti ve müşteriyi kaybetme maliyeti nedir?” 
olarak belirlenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri, Kapsamı ve Varsayımları 

 Araştırma problemi kapsamında çalışmada, Türkiye sigortacılık sektöründe mevcut müşterinin, tutulan 
müşterinin, yeni müşterinin ve kaybedilen müşterinin maliyetlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.   

3.3. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri, Kapsamı ve Varsayımları 

Çalışmada belirlenmiş olan amaç doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir; 

H01: Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyeti mevcut müşteri maliyetinden yüksek 
değildir. 

H02: Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyeti mevcut müşteriyi tutma maliyetinden 
yüksek değildir. 



F. Aldırmaz Akkaya – A. Ünal 11/3 (2019) 1693-1711 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1697 

H03: Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyeti müşteri kaybetme maliyetinden yüksek 
değildir.  

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Varsayımları 
Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin yayınlamış olduğu, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 60 sigorta ve emeklilik şirketinin verilerinden ve finansal raporlarından elde 
edilmiştir. Reasürans şirketlerinin verileri çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışma 2013-2018 yıllarını 
kapsamaktadır. 
Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile müşteri arasında yapılan ve yasal olarak karşılanması gereken talepleri 
belirleyen bir çeşit akittir. Sigortacılık sektöründe poliçe, sigortalı yapılan her müşteri tarafından 
imzalanmaktadır. Diğer taraftan sigorta sektöründe gerçek veya tüzel kişi bir müşteri tarafından birden fazla 
poliçe imzalanabilmektedir. Ancak bu müşteri, imzalamış olduğu her bir sigorta türü için bir müşteri olarak 
kabul edilmektedir. Diğer taraftan sigorta primleri ve sektörün sigorta türlerine ayrılmış finansal verileri 
yapılan poliçeler üzerinden belirlenmektedir. Bu nedenle çalışmada poliçe sayısı müşteri sayısı olarak kabul 
edilmiştir. 

3.5. Çalışmanın Yöntemi 
Çalışma, niceliksel araştırma modellerinden betimleyici araştırma modeli olarak tasarlanmış ve 
uygulanmıştır. Bu nedenle öncelikle poliçe sayıları sigorta grupları kapsamında yıllara göre değerlendirilmiş, 
ardından prim üretimleri genel ve gruplar kapsamında, hem USD bazında hem TL bazında 
değerlendirilmiştir. Sektörün maliyet kalemleri de yine genel ve gruplar kapsamında hem USD hem TL 
bazında değerlendirilmiş ve elde edilen bulgularla, genel ve gruplar kapsamında USD ve TL bazlarında brüt 
prim üretim kârlılıkları hesaplanmıştır. Son olarak elde edilen bütün bulgulardan faydalanılarak, mevcut 
müşteri maliyeti (available customer cost – ACC), yeni müşteri edinme maliyeti (customer acquisition cost – 
CAC), müşteriyi elde tutma maliyeti (customer retention cost – CRC) ve müşteriyi kaybetme maliyeti 
(customer churn cost – CRC) hesaplanmıştır.   

3.6. Çalışmanın Bulguları 
3.6.1.Poliçe Sayısı 
Türkiye sigortacılık sektöründe, sigorta türlerine göre 6 dönemlik (2013-2018) poliçe sayıları ve eğilim yönleri 
Tablo 1’de görüldüğü gibidir;     

Tablo 1. Poliçe Sayısı 

 
(TSB-1 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Tablo 1 incelendiğinde hayat dışı sigorta grubunda ve sektör toplamında genel bir artış eğilimi 
gözlemlenirken, emeklilik sigortalarında son yılda azalma eğilimi görülmekte ve hayat sigortalarında ise inişli 
çıkışlı bir eğilim gözlemlenmektedir.  

Grafik 1.Sigorta Gruplarında Poliçe Sayısı 

 
(TSB-1 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Sigorta Türleri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar 51.894.831 54.602.489 53.535.098 55.019.045 61.985.348 65.703.385
Hayat Sigortaları 2.768.153 2.963.567 3.088.858 2.847.974 2.620.074 2.849.111

TOPLAM 54.662.984 57.566.056 56.623.956 57.867.019 64.605.422 68.552.496

Poliçe Sayısı (Adet)
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Grafik 1.’de sigorta sektöründe en fazla poliçe sayısının hayat dışı sigortalar grubunda olduğu görülmektedir. 
Hayat dışı sigorta grubu kendi içinde incelendiğinde ise, Grafik 2.’de görüldüğü gibi, en fazla poliçe sayısının 
kara araçları sigorta grubunda olduğu görülmektedir.    

Grafik 2. Hayat Dışı Sigorta Grubu Poliçe Sayısı 

 
(TSB-1 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 3.’te sigorta gruplarının poliçe sayılarında bir önceki yıla göre göstermiş olduğu değişim sayısı 
görülmektedir. 

Grafik 3. Sigorta Gruplarında Poliçe Değişim Sayısı 

 
(TSB-1 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 3.’te sigorta gruplarının poliçe sayısındaki değişimin en fazla hayat dışı sigorta grubunda olduğu ve 
2015 yılındaki negatif yönlü harekete karşın,  2017 yılında bir önceki yıla göre hızlı bir artış gösterdiği 
görülmektedir.  

3.6.2.Prim Üretimi 

Türkiye sigortacılık sektöründe toplam ve birim poliçe başına üretilen prim tutarı, TL ve USD1 bazında 
aşağıdaki grafik 4.’de görüldüğü gibidir. Grafik 4.’de hem toplam prim üretiminde hem de birim poliçe başına 
üretilen prim tutarında TL bazında artış eğilimi gözlemlenirken, dolar bazında her ikisinde de azalma eğilimi 
gözlemlenmektedir. 

 

 

 

                                                           
1Çalışmada kullanılan döviz kurları, her yılın son iş günü T.C. Merkez Bankası’nca ilân edilen efektif satış kurlarıdır (TCMB, 2019).  
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Grafik 4. Toplam ve Birim Poliçe Başına Prim Üretimi 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Sigorta gruplarında üretilen 6 dönemlik (2013-2018) prim üretimleri Türk Lirası bazında Tablo 2.’de 
görüldüğü gibidir; 

Tablo 2. TL Bazında Prim Üretimi 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Tablo 2.’de Türk Lirası bazında bütün sigorta gruplarında üretilen primlerde artış olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak Tablo 3.’te sigorta sektörünün prim üretiminde Amerikan Doları bazında düşme eğilimi 
gözlemlenmektedir. Türkiye sigortacılık sektöründe 6 dönemlik (2013-2018) prim üretimleri Amerikan Doları 
bazında Tablo 3.’te görüldüğü gibidir; 

Tablo 3. Dolar Bazında Prim Üretimi 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Aşağıdaki grafiklerde (Grafik 5.), Amerikan Doları ve Türk Lirası bazında sigorta gruplarında üretilen 
primlerdeki değişim oranları gözlemlenebilmektedir. Grafik 1. ve Grafik 5. karşılaştırıldığında, sigorta 
gruplarında hem poliçe sayısında hem de prim üretiminde hayat dışı sigortalar grubunun daha fazla orana 
sahip olduğu gözlemlenmektedir. 
Grafik 5.’te TL bazında bütün sigorta gruplarında yükselme eğilimi gözlemlenirken, USD bazında düşme 
eğilimi gözlemlenmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sigorta Grupları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayat Dışı Sigortalar 14.920.291.592 16.212.743.688 19.322.071.113 25.849.771.820 26.742.787.292 30.563.594.232

Hayat Sigortaları 3.249.226.252 3.113.481.737 3.575.910.172 4.821.935.499 5.941.903.701 6.621.186.646

TOPLAM (TL) 18.169.517.844 19.326.225.425 22.897.981.285 30.671.707.319 32.684.690.993 37.184.780.878

Prim Üretimi (TL)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar 8.449.114.668 6.944.548.826 6.599.744.206 7.321.222.335 7.066.772.532 5.768.457.314
Hayat Sigortaları 1.839.983.154 1.333.625.348 1.221.405.941 1.365.677.891 1.570.146.051 1.249.657.754

TOPLAM 10.289.097.822 8.278.174.173 7.821.150.147 8.686.900.226 8.636.918.583 7.018.115.068

Prim Üretimi (USD)
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Grafik 5.Sigorta Gruplarında Prim Üretimi – TL ve USD Bazında 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 6.’da, sigorta gruplarında TL ve USD bazında üretilen prim tutarlarında bir önceki yıla göre ortaya 
çıkan değişimler görülmektedir. Grafiklerde hayat dışı sigorta grubunda TL bazında, miktarlar değişse de, 
bütün yıllarda bir önceki yıla göre artış gözlemlenmektedir. Ancak USD bazında sadece 2016 yılında bir önceki 
yıla göre pozitif yönlü bir hareket gözlemlenmektedir. Diğer taraftan hayat sigortaları grubunda TL bazında 
sadece 2014 yılında bir önceki yıla göre azalma eğilimi görülürken, USD bazında 2016 ve 2017 yıllarında bir 
önceki yıla göre artış gözlemlenmektedir. 

Grafik 6. Sigorta Gruplarında Prim Üretimi Değişimi – TL ve USD Bazında 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 7.’de sigorta gruplarında birim poliçe başına üretilen prim tutarları TL ve USD bazında gösterilmiştir. 
Grafikte en yüksek poliçe sayısına sahip olan hayat dışı sigorta grubunda birim poliçe başına üretilen prim 
tutarlarının hem TL hem de USD bazında en düşük seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. 

Şekil 7. Sigorta Gruplarında Poliçe Başına Prim Üretimi – TL ve USD Bazında 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

 

 



F. Aldırmaz Akkaya – A. Ünal 11/3 (2019) 1693-1711 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1701 

3.6.3.Faaliyet Giderleri ve Tazminat Ödemeleri 

Çalışmada sigortacılık sektörünün asıl faaliyetlerinden ortaya çıkan giderler ile ödenen tazminatlar (reasürör 
payı düşülmüş) toplam maliyet kalemini oluşturmaktadır. Türkiye sigortacılık sektöründe faaliyet giderleri 
aşağıdaki gider kalemlerinden oluşmaktadır; 

 Bankalar üretim komisyonu giderleri, 
 Acenteler üretim komisyonu giderleri, 
 Doğrudan satış personeli üretim giderleri, 
 Diğer üretim komisyonu giderleri, 
 Personele ilişkin giderler, 
 Yönetim giderleri, 
 Araştırma-geliştirme giderleri, 
 Pazarlama ve satış giderleri, 
 Dışardan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, 
 Diğer faaliyet giderleri, 

Grafik 8.’de Türkiye sigortacılık sektörünün asıl faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetleri hem sektör toplamı 
olarak hem de birim poliçe başına düşen maliyet olarak TL ve USD bazında görülmektedir. Grafiklerde 
faaliyet giderleri ile ödenen tazminatların hem toplamda hem de birim poliçe başına TL bazında yükselme 
eğiliminde olduğu ancak, USD bazında düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Tablo 1.’de de görüldüğü 
gibi, sektörde poliçe sayısında artış eğilimi gözlemlenirken, USD bazında faaliyet giderlerinde ve tazminat 
ödemelerinde azalma eğilimi söz konusudur.  

Grafik 8. Toplam ve Birim Poliçe Başına Faaliyet Giderleri + Tazminat Ödemeleri (TL ve USD 
Bazında) 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Tablo 4.’de her bir sigorta grubunun TL bazında yapmış olduğu faaliyet giderleri ve tazminat ödemeleri 
toplamı görülmektedir. Tabloya göre, her bir sigorta grubunda TL bazında faaliyet giderlerinde ve tazminat 
ödemeleri toplamında artış eğilimi söz konusudur.   

Tablo 4. TL Bazında Faaliyet Giderleri + Tazminat Ödemeleri 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Tablo 5.’de her bir sigorta grubunun USD bazında yapmış olduğu faaliyet giderleri ile tazminat ödemeleri 
toplamı görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, hem her bir sigorta grubunda hem de sektör toplamında USD 
bazında faaliyet giderleri ile tazminat ödemeleri toplamında azalma eğilimi söz konusudur.   

 

 

 

Sigorta Grupları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar -12.868.764.995 -14.875.911.497 -17.395.221.933 -20.581.388.511 -23.899.979.423 -27.601.719.460
Hayat Sigortaları -3.166.344.657 -3.272.265.341 -3.442.016.477 -3.975.868.323 -4.799.105.751 -5.185.254.124

TOPLAM (TL) -16.035.109.651 -18.148.176.838 -20.837.238.409 -24.557.256.834 -28.699.085.173 -32.786.973.583 

Faaliyet Giderleri ve Tazminat Ödemeleri (TL)
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Tablo 5. USD Bazında Faaliyet Giderleri + Tazminat Ödemeleri 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 9.’da sigorta gruplarının faaliyet giderleri ile tazminat ödemeleri toplamı hem TL bazında hem de USD 
bazında grafiklerle gösterilmiştir. Grafiklerde de görüldüğü gibi, TL bazında özellikle hayat dışı sigorta 
grubunda giderlerde hızlı bir artış söz konusuyken, dolar bazında tersine bir hareket eğilimi söz konusudur.  

Grafik 9. Sigorta Grupları TL ve USD Bazında Faaliyet Giderleri + Tazminat Ödemeleri 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

3.6.4.Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

Türkiye sigortacılık sektöründe, Grafik 10.’da görüldüğü gibi, brüt prim üretim kârlılığı hem toplamda hem 
de birim poliçe başına TL bazında yükselme eğilimi gösterirken, USD bazında küçük miktarlarda düşme 
eğilimi göstermektedir.  

Grafik 10. Sigortacılık Sektörü Toplam ve Poliçe Başına Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Sigorta gruplarında TL bazında toplam brüt prim üretim kârlılığı incelendiğinde, Tablo 6, hayat dışı sigorta 
grubunda iniş ve çıkış eğilimleri görülürken, hayat sigortalarında 2014 haricinde hızlı bir yükseliş eğilimi 
görülmektedir. 

Tablo 6. TL Bazında Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Sigorta Grupları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar -7.287.369.044 -6.371.931.593 -5.941.599.868 -5.829.100.632 -6.315.561.510 -5.209.444.259 
Hayat Sigortaları -1.793.048.676 -1.401.638.542 -1.175.672.534 -1.126.053.111 -1.268.162.078 -978.645.275 

TOPLAM -9.080.417.720 -7.773.570.135 -7.117.272.401 -6.955.153.743 -7.583.723.588 -6.188.089.533 

Faaliyet Giderleri + Ödenen Tazminatlar (USD)

Sigorta Grupları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar 2.051.526.597 1.336.832.191 1.926.849.180 5.268.383.309 2.842.807.870 2.961.874.772

Hayat Sigortaları 82.881.596 -158.783.604 133.893.696 846.067.176 1.142.797.950 1.435.932.522

TOPLAM (TL) 2.134.408.193 1.178.048.587 2.060.742.876 6.114.450.485 3.985.605.820 4.397.807.294

Prim Üretim Kârlılığı (TL)
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Sigorta gruplarında USD bazında toplam brüt prim üretim kârlılığı incelendiğinde ise, Tablo 7, hayat dışı 
sigorta grubunda 2016’ya kadar inişli çıkışlı bir eğilim gözlemlenirken, 2016 sonrasında iniş eğilimi 
gözlemlenmektedir. Hayat sigortaları grubunda 2014 yılında hızlı bir azalmadan sonra 2018’e kadar artış 
eğilimi görülürken, 2018 yılında yine azalma eğilimine girildiği görülmektedir.  

Tablo 7. USD Bazında Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 11’de sigorta gruplarında TL ve USD bazında üretilen brüt prim kârlılıkları grafikler halinde 
görülmektedir. Grafikler incelendiğinde, hem TL bazında hem de USD bazında, en fazla prim üretim 
kârlılığının hayat dışı sigorta grubunda olduğu ve TL bazında 2016 sonrası düşse de yeniden artış eğilimine 
girdiği ancak USD bazında 2016 sonrasında düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Grafik 11. Sigorta Gruplarında TL ve USD Bazında Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 12’de sigorta grupları prim üretim kârlılığında bir önceki yıla göre değişim tutarları görülmektedir. 
Grafiklere göre, hayat dışı sigorta grubunda 2018 yılında bir önceki yıla göre TL bazında artış eğilimi 
görülürken, USD bazında düşme eğilimi görülmektedir. Diğer taraftan hayat dışı sigorta grubunda da USD 
bazında 2018 yılında bir önceki yıla göre azalma eğilimi görülmektedir. 

Grafik 12. Sigorta Gruplarında TL ve USD Bazında Brüt Prim Üretim Kârlılığı Değişimi 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafik 13’te TL ve USD bazında sigorta gruplarında üretilen poliçe başına brüt prim kârlılıkları görülmektedir. 
Her iki grafikte de görüldüğü gibi, en fazla poliçe kârlılığı hayat sigortaları grubundadır. Ancak hayat 
sigortaları grubunda TL bazında kârlılık artış eğilimi gösterirken, USD bazında son yılda azalma eğilimi 
görülmektedir. 

 

 

 

Sigorta Grupları 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eğilim Grafiği
Hayatdışı Sigortalar 1.161.745.624 572.617.233 658.144.339 1.492.121.703 751.211.022 559.013.055

Hayat Sigortaları 46.934.478 -68.013.195 45.733.407 239.624.781 301.983.973 271.012.480

TOPLAM 1.208.680.102 504.604.038 703.877.746 1.731.746.484 1.053.194.995 830.025.535

Prim Üretim Kârlılığı (USD)
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Grafik 13. Sigorta Gruplarında TL ve USD Bazında Poliçe Başına Brüt Prim Üretim Kârlılığı 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

3.6.5.Birim Poliçe Maliyetleri Ortalaması 

Sigorta gruplarında ve sektörün bütünü için birim poliçe maliyeti (available customer cost – ACC) 
hesaplamasında, bölüm 3.3.3.’te detaylandırılan, sektörün doğrudan faaliyetleri ile ilgili olan giderleri ile 
tazminat ödemeleri dikkate alınmıştır. Hesaplamada aşağıdaki formül kullanılmıştır; 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝/𝑐𝑐 =  
𝛴𝛴 ( 𝐶𝐶

𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶
)

𝑛𝑛
                                                                  (3.1) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝/𝑐𝑐: Ortalama birim poliçe maliyeti 

C : Toplam maliyetler 

NCB : Mevcut poliçe sayısı 

n : Toplam yıl sayısı 

Grafik 14’te TL ve USD bazında, sigorta grupları ve sektör için hesaplanan 2013-2018 yıllarını kapsayan 6 yıllık 
ortalama birim poliçe maliyetleri görülmektedir. 

Grafik 14. TL ve USD Bazında Birim Poliçe Maliyetleri Ortalaması 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafikte hem USD bazında hem de TL bazında en yüksek birim poliçe maliyetinin hayat sigortaları grubunda 
olduğu görülmektedir. Sigorta sektörünün tamamı için hesaplanan birim poliçe maliyeti ortalaması TL 
bazında ₺387 olarak hesaplanırken, USD bazında $126 olarak hesaplanmıştır. 

3.6.6.Yeni Poliçe Edinme Maliyeti 

Yeni müşteri edinme maliyeti (customer acquisition cost – CAC), bir müşterinin ürünü/hizmeti satın alması 
için yapılan ikna çalışmalarının maliyetidir (Rouse, 2010). Sigorta sektörü için yeni müşteri edinme maliyeti 
değişiklik gösterecek olmasına karşın, aşağıdakileri içeren temel bileşenlere sahiptir (White, 2009: 71); 

 Personel maaşları ve ödenekleri, 
 Toplam tedarik giderleri, 
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 Satış ve pazarlama maliyetleri, 
 Araştırma – geliştirme giderleri 
 Bankalar, acenteler ve diğer üretim komisyonu giderleri, 
 Yönetim giderleri 

Literatürde yeni müşteri edinme maliyeti hesaplamasında pazarlama çalışmaları için harcanan toplam tutarın 
tamamının yeni edinilen müşteri için yapıldığı varsayılmasına karşın, böyle bir hesaplama yönteminin eski 
müşteriyi elde tutma çalışmalarını yok saydığı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada faaliyet giderlerinin 
yukarıda belirtilen ilgili kısımlarının %30’unun yeni müşteri edinmek için yapıldığı varsayılmıştır. Yeni 
müşteri (poliçe) edinme maliyetinin formülasyonu aşağıdaki gibidir; 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  (𝑇𝑇𝑆𝑆+𝑆𝑆+𝑀𝑀+𝑅𝑅𝑅𝑅+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑀𝑀𝐶𝐶)∗0,30
𝐶𝐶𝐴𝐴

                                                                  (3.2) 

CAC : Yeni müşteri (poliçe) edinme maliyeti 

TS : Personel maaşları ve ödenekleri 

M : Satış ve pazarlama maliyetleri 

RD : Araştırma-geliştirme giderleri 

CE : Komisyon giderleri 

ME : Yönetim giderleri 

CA : Yeni edinilen müşteri sayısı 

Grafik 15’te her bir sigorta grubunda yeni müşteri edinme maliyeti ortalaması hem TL bazında hem de USD 
bazında verilmiştir. 

Grafik 15. TL ve USD Bazında Yeni Poliçe Edinme Maliyeti Ortalaması 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafikte hem USD bazında hem de TL bazında en yüksek yeni müşteri (poliçe) edinme maliyetinin hayat 
sigortaları grubunda olduğu görülmektedir. Sigorta sektörünün tamamı için hesaplanan yeni müşteri edinme 
maliyeti ortalaması TL bazında ₺3.394 olarak hesaplanırken, USD bazında $1.125 olarak hesaplanmıştır.   
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3.6.7.Poliçeyi Elde Tutma Maliyeti 

Müşteriyi (poliçeyi) elde tutma maliyeti (customer retention cost – CRC), müşteri sadakatini arttırmak için 
yapılan pazarlama maliyetleridir. Müşteriyi elde tutmak için uygulanan sadakat programlarının yanı sıra,  
yeni ürün veya hizmetlerin tanıtımı için yapılan maliyetler, tanıtım bültenleri ve broşürlerinin maliyeti, çağrı 
hizmetleri maliyeti, ağırlama hizmetleri maliyeti, özel etkinlikler, mevcut müşteriler için yapılan indirimler 
vb. maliyetleri de içerir. Toplam elde tutma maliyetlerinin bir sonraki yılda tutulan müşteri sayısına 
bölünmesiyle bulunur (clv-calculator, 2019). Çalışmada sigorta sektörü için yeni poliçe edinme maliyetleri 
bölümünde kullanılan faaliyet giderlerinin ilgili kısımlarının geri kalan %70’lik bölümü de poliçe tutma 
maliyetlerinin hesaplamasında kullanılmıştır. Buna göre müşteri (poliçe) tutma maliyeti hesaplamasının 
formülasyonu aşağıdaki gibidir; 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 =  (𝑇𝑇_𝑆𝑆+𝑆𝑆+𝑀𝑀+𝑅𝑅𝑅𝑅+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑀𝑀𝐶𝐶)∗0,70
𝐶𝐶𝑅𝑅

                                                              (3.3) 

CRC : Müşteriyi (poliçeyi) tutma maliyeti 

TS : Personel maaşları ve ödenekleri 

M : Satış ve pazarlama maliyetleri 

RD : Araştırma-geliştirme giderleri 

CE : Komisyon giderleri 

ME : Yönetim giderleri 

CR : Tutulan müşteri sayısı 

Grafik 16’da her bir sigorta grubunda müşteri tutma maliyeti ortalaması hem TL bazında hem de USD bazında 
verilmiştir. 

Grafik 16. TL ve USD Bazında Poliçeyi Elde Tutma Maliyeti Ortalaması 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafikte hem USD bazında hem de TL bazında en yüksek müşteri (poliçe) tutma maliyetinin hayat sigortaları 
grubunda olduğu görülmektedir. Sigorta sektörünün tamamı için hesaplanan müşteri elde tutma maliyeti 
ortalaması TL bazında ₺85 olarak hesaplanırken, USD bazında $25 olarak hesaplanmıştır.   

3.6.8. Poliçe Kaybetme Maliyeti 

Müşteri kaybetme maliyeti (customer churn cost – CCC), kaybedilen müşteriden elde edilecek potansiyel 
gelirin kaybedilmesidir. Bir işletme için müşterinin kaybedilmesi durumunda aşağıdaki kayıplar gerçekleşir 
(Klein, 2014; Alder, 2017); 

 Müşterinin tutulduğu her yıl için sürekli gelirin kaybı, 
 Pazarın genişlemesi sonucunda elde edilecek getiri fırsatının kaybı, 
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 Yeni müşteri edinimi için daha fazla pazarlama harcaması yapılır, 
 İlave gelir, ek ürün veya hizmetlerin satışı yoluyla elde edilebilecek ikinci dereceden gelirlerin kaybı. 

Çalışmada müşteri (poliçe) kaybetme maliyeti hesaplamasında, poliçe başına üretilen prim üretim kârlılığı 
fırsat maliyeti olarak kabul edilmiş ve bir önceki yılda kaybedilen poliçe sayısı ile çarpılmıştır. Poliçe kaybının 
yaşandığı yılın sonrasındaki her yılda bulunan tutar fırsat maliyeti olarak kabul edilmiş ve toplam tutar ilgili 
yıl sayısına bölünerek ortalama maliyet bulunmuştur. Ortalama maliyet tutarı ise kaybedilen poliçe sayısına 
bölünerek, kaybedilen her bir poliçenin sektöre maliyeti bulunmuştur. Birim poliçe kaybetme maliyetinin 
formülasyonu aşağıdaki gibidir; 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
∑(𝐶𝐶𝑐𝑐∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛)

𝑛𝑛
𝐶𝐶𝑐𝑐

                                                                                                        (3.4) 

CCC : Müşteri (poliçe) kaybetme maliyeti 

Cc : Kaybedilen müşteri (poliçe) sayısı 

PPCny : Sonraki yıl müşteri (poliçe) başına kârlılık 

n : Yıl sayısı 

Grafik 17.’de her bir sigorta grubunda birim müşteri (poliçe) kaybetme maliyeti ortalaması hem TL bazında 
hem de USD bazında verilmiştir. 

Grafik 17. TL ve USD Bazında Müşteri Kaybetme Maliyeti Ortalaması 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafikte hem USD bazında hem de TL bazında en yüksek müşteri (poliçe) kaybetme maliyetinin hayat 
sigortaları grubunda olduğu görülmektedir. Sigorta sektörünün tamamı için hesaplanan müşteri kaybetme 
maliyeti ortalaması TL bazında ₺165 olarak hesaplanırken, USD bazında $32 olarak hesaplanmıştır.   

3.6.9. Poliçe Maliyetleri Karşılaştırması 

Türkiye sigortacılık sektöründe 2013-2018 yıllarında ortaya çıkan müşteri (poliçe) maliyetleri ortalamalarının 
karşılaştırması Grafik 18.’de gösterilmiştir. Buna göre, sigorta sektöründe müşteriyi elde tutma maliyeti hem 
TL hem de USD bazında en az görünürken, yeni müşteri edinme maliyeti en fazla görünmektedir.  
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Grafik 18. TL ve USD Bazında Poliçe Maliyetleri Karşılaştırması 

 
(TSB-2 verilerinden faydalanılarak yazar tarafından tasarlanmıştır.) 

Grafikteki verilere göre, Türkiye sigorta sektöründe TL bazında yeni müşteri (poliçe) edinme maliyeti mevcut 
müşterinin toplam maliyetinin 8,77 katı olarak görünürken, USD bazında 8,92 katı olarak görünmektedir. 
Diğer taraftan yeni müşteri edinme maliyeti hem TL bazında hem de USD bazında, müşteriyi elde tutma 
maliyetinin yaklaşık olarak 40 katı olarak görünmektedir. Sigortacılık sektöründe müşteri kaybetme maliyeti 
de yeni müşteri edinme maliyetinin altında kalmaktadır. Bu durumda H01, H02 ve H03 hipotezleri 
reddedilmektedir.  

4.Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma Türkiye sigortacılık sektöründe mevcut müşterinin, tutulan müşterinin, yeni müşterinin ve 
kaybedilen müşterinin maliyetlerinin analiz edilmesini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Sigorta, 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin yayınlamış olduğu, Türkiye’de faaliyet gösteren 60 sigorta ve 
emeklilik şirketinin, 2013-2018 yıllarını kapsayan, finansal raporlarından yararlanılarak, müşteri maliyetleri 
analiz edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyetinin hem mevcut 
müşteri maliyetinden hem de müşteriyi elde tutma maliyetinden yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre, yeni 
müşteri edinme maliyeti mevcut müşteri maliyetinin, hem TL bazında hem de USD bazında yaklaşık olarak 9 
katı olarak hesaplanmıştır. Yeni müşteri maliyeti müşteriyi elde tutma maliyetinin ise, hem USD bazında hem 
de TL bazında, yaklaşık olarak 40 katı olarak hesaplanmıştır.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar; işletmelerin mevcut müşterilerini korumasının işletme maliyetleri üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğunu ve kaybedilen müşterinin fırsat maliyetinden dolayı üzerinde durulması gereken 
müşteri kitlesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, pazarlama literatüründe genel olarak kabul gören 
“yeni müşteri, mevcut ve elde tutulan müşteriden daha maliyetlidir” yaklaşımını desteklemektedir. Bu 
sonuçlar ışığında işletmelerin etkinlik, verimlilik ve kârlılık çabalarında mevcut müşterileri ile olan ilişkilerine 
büyük önem vermeleri gerektiği ifade edilebilir.   

Bu çalışmanın çeşitli kısıtları bulunmaktadır. Araştırmanın belirli bir sektörü kapsaması önemli bir kısıttır. 
Ayrıca araştırmaya konu olan verilerin yine belirli bir döneme ait olması da bir diğer kısıt olarak kabul 
edilebilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı sektörlerin incelenmesi ve dönemsel farklılıkların ele 
alınması bu çalışmanın test edilmesi açısından önemli olacaktır. Çalışmanın bu yönüyle literatürün 
gelişmesine ve derinleşmesine katkı sunması ve ayrıca profesyonel uygulayıcılara yardımcı olması 
beklenmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmada sektörün öncü mobilya markasının (SÖMM) yürüttüğü bütünleşik 
pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve bu mobilya 
markasına yönelik tutumların incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem – Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın evrenini 
2019 yılında Kars ili Merkez ilçede yaşayan katılımcılardan oluşmaktadır. Örneklemi ise ilgili 
evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 395 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama 
aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Göktaş (2017) tarafından geliştirilen “Bütünleşik Pazarlama 
İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Göktaş tarafından geliştirilen 
“Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği” nin geçerliği ve güvenirliği 
tekrar test edilerek, veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Normallik varsayımlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin yapılan analizler sonucunda 
verilerin normal dağıldığı ve parametrik testler için gerekli koşulları sağladığı tespit edilmiştir. Bu 
sebeple verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır.  

Bulgular – Çalışmada katılımcıların sektörün öncü mobilya markasının yürüttüğü bütünleşik 
pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum ölçeğine verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. 
Araştırma sunucunda, katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları ile medeni durum, yaş, meslek ve sektörün öncü mobilya markası ürününü tercih etme 
nedeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Katılımcıların bütünleşik 
pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve sektörün 
öncü mobilya markası tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyeti arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.   

Tartışma – Araştırma sonucunda elde edilen bulguların önemli bir kısmı ilgili alanyazını 
desteklemesine rağmen bir takım özgün bulgulara da ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonuçları 
doğrultusunda ise çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 
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communication activities carried out by the leading furniture brand of the sector (SÖMM) and to 
examine the attitudes towards this furniture brand.  

Design/methodology/approach – The population of this study, which is a quantitative research 
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the integrated marketing communication activities and the marital status, age, occupation and 
reason for choosing the leading furniture brand product of the sector. There was no statistically 
significant difference between the attitudes of the participants towards integrated marketing 
communication activities and the marketing and communication activities which are the reasons 
for gender, educational status, income and the industry's leading furniture brand preference.  

Discussion – Although most of the findings obtained from the research support the relevant 
literature, some original findings have been reached. In line with these results, various 
recommendations have been developed. 
 

GİRİŞ 

1990’lı yıllardan itibaren dünya genelinde teknolojide yaşanan gelişmeler, (özellikle iletişim teknolojisindeki 
gelişmeler) küresel ekonomiyi ve küresel rekabetin boyutunu gün geçtikçe değiştirmiştir. Teknolojide 
yaşanan bu gelişmeler küresel boyutta pazarlama faaliyetlerini de etkisi altına almıştır. Pazarlamadaki bu 
gelişmelerle birlikte, pazarlama iletişiminde tüm faaliyetlerin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi ve 
ilişkilendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Joseph, 2010). İletişimde yaşanan bu ilerlemelerle birlikte, 
pazarlama iletişimi faaliyetlerinden beklenen sorumlulukların daha da artması sebebiyle (Sarıyer, 2018), 
daha verimli bir iletişim için pazarlamada iletişim araçlarının bir bütün olarak çalışılması gerekliliği, yani 
“bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ)” kavramı ortaya çıkmıştır (Altunışık, Çalık ve Sütütemiz, 2013). 

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı incelendiğinde, birçok tanımın ortak paydasının pazarlama ve 
tutundurma karması elemanlarının birlikte hareket etmesi ve uyum içinde olması sonucuna ulaşılabilir. 
Bütünleşik pazarlama iletişimiyle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şu şekilde özetlenebilir; 
örgütlerce iletişim çabalarının iletişim fonksiyonlarından birinin bir bütün halinde incelenmesidir (Hackley 
ve Kitchen, 1998). Şirketin organizasyon ve ürünlerin hakkında açık, inandırıcı ve tutarlı bir mesaj 
oluşturarak, şirket bünyesindeki birçok iletişim kanallarını bütünleştirip koordine edilmesidir (Kotler, 2000). 
Örgütlerin ürettiği mal ve hizmetlerle ilgili alınacak her kararın müşterinin satın alma davranışını 
etkileyecek olan iletişim boyutu düşünülerek alınması ve bütün bu iletişim kararlarını stratejik bir uyum 
içerisinde bütünleştirme sürecidir (Bozkurt, 2004). Önceden belirlenmiş olan iletişim hedeflerine ulaşmak 
için ekonomiyi, verimliliği, etkinliği, gelişmeyi ve birlikteliği sağlayacak şekilde seçilen hedef kitlelere 
yönelik uygulamaların, mesajların ve tutundurma araçlarının analizinde, planlamasında ve uygulanmasında 
yöneticilerin ve çalışanların koordine edilmesini kapsayan bir süreçtir (Pickton ve Broderick, 2005). 
Amerikan Ajansları Derneği bütünleşik pazarlama iletişimini, “reklam, doğrudan posta, doğrudan 
pazarlama, satış tutundurma ve halkla ilişkiler gibi çeşitli iletişim faktörlerinin stratejik rollerini hesaplayan, 
birbirini tamamlayan ve yüksek düzeyde bir iletişim etkisi yaratmak için tüm bu kavramları birleştiren 
kapsamlı bir planın değerini oluşturan pazarlama iletişimi planlaması” olarak tanımlamıştır (Erciş, 2010: 27). 

Bütünleşik pazarlama iletişiminde işletmeler, kendisinin ürettiği veya sattığı malları hakkında açık, tutarlı ve 
inandırıcı bir tutum sergileyerek işletme içerisindeki çeşitli iletişim kanallarını koordine edip yönetebilirler 
(Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012; Altunışık, vd., 2013). Bundan dolayı işletmelerde iletişim faaliyetleri için 
önemli bir yol izlenerek, iletişim stratejileri ve koordinasyonu düzenli bir şekilde sürdürülerek işletme için 
büyük ölçüde fayda sağlayacağı söylenebilir (Yılmaz, 2006). Bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama 
çabaları içinde hedef kitlelere ortak bir mesaj ve etkileyici bir imajla ulaşması için bütünleştirdiği bir 
yaklaşımdır (Gök ve Fidan, 1995). Bunlara ek olarak, tüketiciyi satın almaya yönlendiren ve müşteri bağlılığı 
sağlayarak, tüketicinin mal/hizmet hakkındaki tüm bilgilerine ulaşmasına olanak sağlayabilir (Eser, 
Korkmaz ve Öztürk, 2011). Bütünleşik pazarlama iletişiminin temelinde marka bağlılığı, müşteri sadakati ve 
müşteri değeri vardır (Arens ve Bovee, 1994; Odabaşı ve Oyman, 2002; Sever, 2000). Bunların sonucunda 
sürekli ve sadık müşteri kazanılması hedeflenmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişiminin başlıca faydaları 
ise; sinerji yaratmak, mesaj tutarlılığı oluşturmak ve kurumsal bütünlük sağlamak şeklinde söylenebilir 
(Bozkurt, 2000). 

Bütünleşik pazarlama iletişimi reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış, 
müşteri ilişkileri yönetimi, sponsorluk, satın alma noktası iletişimi, ticari fuar ve sergi gibi birçok alanda 
faaliyet gösterebilir (Göktaş ve Parıltı, 2016). Bütünleşik pazarlama iletişimi araçları tüm faaliyet alanlarında 
etkili bir şekilde kullanılabilir. Bütünleşik pazarlama iletişimi gıda, otomotiv, kozmetik, giyim, mobilya gibi 
birçok alanda faaliyet göstermektedir (Madhavaram, Badrinarayanan ve McDonald, 2005). Bu çalışmada 
bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinin bir mobilya markasının tüketici tutumları üzerindeki etkisi 
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incelenmiştir. Araştırmaya konu olan mobilya markası 1957 yılında faaliyete başlamış ve 60 yıllık başarı 
hikâyesi ile mobilya sektörünün öncülerindendir. Kayseri’de küçük bir marangoz atölyesinde faaliyete 
başlayan marka, 80’li yıllara kadar kapı-pencere, dolap, yatak, masa, sandalye gibi mobilya çeşitlerini 
üretmeye devam etmiştir. Atölyelerini tek çatı altında toplayıp büyük bir fabrikaya taşınıp üretimini 
sürdürerek, 1990’lı yıllardan sonra Kayseri’de dev bir entegre sistem kurmuş ve Türk mobilya sektörünü 
Dünya’ya tanıtan bir marka olmuştur. 60 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin lider mobilya markası konumunda 
olmasıyla birlikte, Türkiye ve Dünya mobilya pazarında başarılı ve istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. 
Dünya pazarında şuanda 70’i aşkın ülkeye (Yunanistan, Rusya, Mısır, Almanya, Kazakistan, Romanya, 
İngiltere, Fransa, vb.) 110 mağazası ve 5000 satış noktası ile Türk kalitesini taşımaktadır. Türkiye’de 
1000’lerce ürünü 1000’e yakın mağazasında yeni koleksiyonları ile tüketicilerine buluşturmaya devam 
etmektedir. Halen mobilya sektöründe devam eden bu firma, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve 
küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır. 

Türkiye’de mobilya sektörü özellikle dış ticarete yaptığı katkı ve yarattığı istihdam ile stratejik bir sektör 
durumundadır. Bunun yanında artan küresel rekabete rağmen Türkiye’deki mobilya sektörü iyi bir 
konumdadır. (TUSİAD, 2019). Türk mobilya sektörü geleneksel yöntemlere entegre ettiği ileri teknoloji ile 
sermayeyi yoğun olarak kullanmakta ve kendini geliştiren bir sektör olma yolunda ilerlemektedir (Yeniçeri, 
2015). Dünya’da 167 ülkeye % 8 artışla yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen Türk mobilya 
sektörü, 2018 yılında ABD, Çin, İspanya, Almanya, Bileşik Krallık, Hollanda, Yunanistan, Belçika ve İsrail 
gibi bazı ülkeler hedef pazar olarak belirlenmiştir. İhracat vizyonu doğrultusunda 2019 yılında mobilya 
sektöründe Dünya genelinde yüzde 11 artış beklenmektedir (Trademap.com, 2018). Türkiye mobilya 
sektöründe son yıllarda üretim ve ihracat hacminin artmasıyla birlikte ilerleme olmuştur. Türkiye 2023 yılı 
için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisiyle Dünya mobilya ihracatında ilk 10, 
Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya ihracatçısı konumuna yükselmeyi hedeflemektedir (TOBB, 2018). 
Türkiye, Dünya mobilya üretim – tüketim sirkülasyonunda aldığı değerlere bakıldığında 12. sırada yer 
almakta ve son 4 yıldır sıralaması değişmemektedir (Ticaret Bakanlığı, 2018).  

Bu çalışmada sektörün öncü mobilya markasının yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine 
yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple bütünleşik pazarlama iletişimi ve 
mobilya sektörü ile ilgili çalışmalar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. İlgili Araştırmalar 

Tarih Yazar Adı Yayın Adı Bulgular ve Sonuç 

1996 Hutton, J.G. 
İntegrated Marketting 

Communication Evolution of 
Marketting Thought 

Bütünleşik Pazarlamada Reklam Endüstrisi ve 
Halkla İlişkilerle Pazarlama Arasındaki İlişkinin 
Pozitif Yönde Olumlu Olduğu Sonucuna 
Ulaşılmıştır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Faaliyetleri İle Cinsiyet ve Medeni Durum Arasında 
İlişki Bulunmuştur. 

1998 Schultz, D.E. 

 
Transitioning Marketing 
Communicationinto The 

Twenty-First Century 

Pazarlama ve Pazarlama İletişiminin 4P’ye 
Odaklanan Tarihsel Pazarlama Yaklaşımından Yeni 
Etkileşimli Pazarlama İletişimi Araçlarına Geçildiği 
Tespit Edilmiştir. 

2005 Çaptuğ, İ. 
Bütünleşik Pazarlama 

İletişiminde Kullanılan Bir 
Ortam Olarak İnternet 

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde İnternet 
Reklamlarının Bir Numaralı Ortam Olmaya Uzak 
Olduğu, Televizyon Reklamlarının Daha Etkili 
Olduğu Sonucuna Ulaşılmıştır. 

2006 Ebren, F. 

Bütünleşik Pazarlama 
İletişiminin Algılanışı ve 

Uygulanması: Reklam 
Ajansları ve Firmalar 

Düzeyinde Araştırmalar 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile Firma Performansı 
Arasında Karşılıklı ve Olumlu Bir İlişkinin Olduğu 
Tespit Edilmiştir. 

2010 
Ürkmez, T. 

Armağan, A. 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Kapsamında İnternet 

Reklamcılığı 

Almanya ve Türkiye’de Genç Tüketicilerin İnternete 
Giriş Süreleri İle İnterneti Kullanım Süresi Arasında 
Pozitif Bir İlişki Olduğu Görülmüştür. Her İki 
Ülkede de Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile 
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Bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde; marka imajının başarılı 
olabilmesi için etkili bir reklam stratejisine ihtiyaç duyulduğunun sonucuna ulaşılmıştır (Hutton, 1996; 
Çaptuğ, 2005; Ebren, 2006; Kaplan ve Yiğit, 2013; Bulut ve Kırdar, 2014). İnternetin hızlı bir şekilde 
gelişmesiyle birlikte sosyal medya insanların hayatında çok fazla yer etmiştir. Bundan dolayı sosyal 
medyanın bütünleşik pazarlama iletişimi için önemli olduğu söylenebilir (Armağan ve Ürkmez, 2010; Ayvat, 
2018). Bütünleşik pazarlama iletişimi ile halkla ilişkilerin arasında pozitif bir ilişkinin olduğu (Hutton, 1996), 
tarihsel pazarlama yaklaşımlarından yeni bütünleşik pazarlama yaklaşımlarına geçildiği (Schultz, 1998) ve 
bütünleşik pazarlama faaliyetlerinin firma performansını olumlu etkilediği (Ebren, 2006;  Çalık, Altunışık ve  
Sütütemiz, 2013) sonucuna varılabilir.  

Tüketicilerin mobilyaya olan ihtiyaçları artarak devam etmektedir (Kaplan ve Yiğit, 2013). Bundan dolayı 
Türkiye’de mobilya endüstrisi ihracatta lokomotif unsurlardan biri haline gelmiştir (Babayiğit ve Emirza, 
2015). Yapılmış olan çalışmalara bakıldığında mobilya sektörünün bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri 
üzerindeki etkisinin yeterli düzeyde incelenmediği görülmüştür (Kaplan ve Yiğit, 2013; Babayiğit ve Emirza, 
2015). Diğer taraftan ilgili araştırmalar da değerlendirildiğinde tüketicilerin cinsiyetleri, medeni durumları, 

Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumları Arasında 
Farklılık Olmadığı Sonucuna Ulaşılmıştır. 

2010 Doval, E. 
Marketing İntergrated 

Communications Return On 
İnvestment 

Çalışmada Bütünleşik Pazarlama İletişimine ve 
İçeriden Dışarıya Olan Pazarlama Bütçesinin Yerini 
Dışarıdan İçeriye Bıraktığını Açıklamıştır. 

2011 
 

Bayrak, E. 
 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Unsuru Olarak Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk İletişimi 

Araştırmada Tüketicilerin KSS Aktiviteleri ile İlgili 
Bilgi Sahibi Olmak İstedikleri, KSS Aktivitelerinin 
Kurum İmajına Olumlu Etkisi Olduğu ve KSS 
Girişimlerinden Etkilenme Düzeylerinin Demografik 
Özelliklere Göre Farklılık Gösterdiği Sonucuna 
Ulaşılmıştır. 

2013 
Çalık, M. 

Altunışık, R. 
Sütütemiz, N. 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, 
Marka Performansı ve Pazar 

Performansı İlişkisinin 
İncelenmesi 

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Pazar Performansı 
Üzerine Olumlu Etkisi Olduğu Ortaya Koyularak 
Rekabette Öne Geçmek İsteyen Firmalar İçin 
Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Önemli Katkı 
Sağladığı Belirtilmiştir. 

2013 Kaplan, B. 
Yiğit Kaytaz, M. 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Yaklaşımı Akademik Yazının 

Üzerine Bir İnceleme 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Araçları Göz Önünde 
Bulundurulduğunda İpek Mobilyanın Sadece 
Televizyon Reklamlarına Odaklandığı ve Diğer 
Tutundurma Faaliyetleri İle Marka İmanı 
Güçlendirecek Faaliyetlerine Odaklanmadığı 
Görülmüştür. 

2014 
 

Bulut, L. 
 

Boyut Değiştiren Reklamcılık 
Kavramı ve Bütünleşik 

Pazarlama İletişimi Aracı 
Olarak Ürün Yerleştirme 

Araştırmada Ürün Yerleştirme Kavramına 
Bakıldığında Evli Bayanların Dizilerde İzledikleri 
Reklam Amaçlı Gösterilen Markalı Ürünlerin 
Farkında Oldukları Tüketici Davranışlarını 
Etkiledikleri Ortaya Çıkmıştır. Bütünleşik Pazarlama 
İletişiminde Ürün Yerleştirme ile Meslek ve Gelir 
Arasında Anlamlı Bir İlişki Bulunmuştur. 

2016 
Göktaş, B. 
Parıltı, N. 

Bütünleşik Pazarlama 
İletişiminin Marka İmajına 

Etkisi: Bir Uygulama 

Araştırma Sonucunda Bütünleşik Pazarlama 
İletişimi Faaliyetlerini Uygulayan Doritos 
Markasının Tüketici Nezdinde İmajının Güçlü 
Olduğu Sonucuna Ulaşılmıştır. Mal ve Hizmetleri 
Tercih Etme Nedeni Olan İletişim Faaliyetleri İle 
Cinsiyet, Yaş Ve Meslek Grupları Arasında Anlamlı 
Bir Farklılığa Rastlanmıştır. 

2018 Ayvat, A.G. 

Üniversitelerin Bütünleşik 
Pazarlama İletişimi 

Faaliyetlerine Öğrenci ve 
Ebeveyn Tercihlerine Etkisi: 

Bir Vakıf Üniversitesine 
Yönelik Çalışma 

Bir Üniversitenin Akademik Kadrosunun Algılana 
Yetkinliğinin ve Web Sitesindeki İçerikler İle Sosyal 
Medya Platformlarından Hem Öğrenciyi Hem De 
Ebeveyn Tercihlerini Etkilediği Sonucuna 
Ulaşılmıştır. 
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yaşları, eğitim durumları, meslekleri, gelirleri, mal ve hizmetleri tercih etme nedenleri ile mal ve hizmetleri 
tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyetleri vb. değişkenlerin bütünleşik pazarlama iletişimi 
üzerinde farklılaşabildiği görülmüştür (Hutton, 1996; Ürkmez ve Armağan, 2010; Bulut, 2014; Göktaş ve 
Parıltı, 2016). Bu sebeple çalışmada, tüketicilerin sektörün öncü mobilya markalarından bir tanesinin 
yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla geliştirilen araştırma soruları şunlardır:  

1. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları hangi düzeydedir? 

2. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları eğitim durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları mesleğine göre farklılaşmakta mıdır? 

7. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları aylık ortalama gelirine göre farklılaşmakta mıdır? 

8. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları bu markayı tercih etme nedenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

9. Tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları bu markanın tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyetine göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

 Araştırmanın Modeli 

Nicel desenli bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde standartlaştırılmış veri toplama 
araçları ile büyük kitlelerden veya örneklemlerden veri toplanır (Gay, Mills ve Airasian, 2012; Koşan ve 
Geçgin, 2013; McMillan ve Schumacher, 2014), analiz edilir ve bir sonuca varılır (Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010;  Creswell, 2012). Bu çalışmada tüketicilerin sektörün öncü mobilya 
markasının (SÖMM) yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum düzeylerinin 
belirlenmesi ve bu markaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumlarının 
incelenmesi amaçlandığı içi nicel desenlerden tarama modeli tercih edilmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini 2019 yılında Kars ili Merkez ilçede yaşayan 115.891 (2018 yılı istatistiği) kişiden 
oluşmaktadır (www.karsnufusu.gov.tr). Herhangi bir araştırmada evrenin tamamına ulaşmak zaman zaman 
mümkün olmayabilir. Bunun temel sebebi zaman kısıtı, emek tasarrufu ve ekonomik kaygılardır (Arlı ve 
Nazik, 2001). Böyle durumlarda örneklem alma yoluna gidilebilir. Bu çalışmada basit seçkisiz örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Bunun temel sebebi olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinin seçkili örnekleme 
yöntemlerine göre evreni daha doğru biçimde temsil edebilmesi gösterilebilir (Bustami, Corabime ve 
Suarsini, 2017; Taşgın ve Korucuk, 2019). Bu çalışmada % 95 güvenilirlikle ve % 5’lik bir hata payıyla 
hesaplanan örneklem büyüklüğü en az 383 kişi olarak tespit edilmiştir (https://www.surveysystem.com, 
24.05.2019). Ancak bu çalışmada bazı katılımcıların veri toplama araçlarını eksik dolduracağı göz önüne 
alınarak 430 kişiye ulaşılmış, eksik ve hatalı ölçekler değerlendirmeye alınmamıştır. Nihai aşamada ise 395 
ölçekle analizler yapılmıştır. Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin çeşitli değişkenlere göre dağılımları 
gösterilmektedir. 

 

https://www.surveysystem.com/
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Tablo 2. Katılımcılara Ait Özellikler 

Tablo 2’ye göre katılımcıların %38,7’si erkek %61,3’ü kadındır. Katılımcıların %46,8’i evli bireylerden 
oluşmaktayken, %53,2’si bekâr bireylerden oluşmaktadır. 18–27 yaş ve altı bireyler katılımcıların %43,2’sini, 
28–35 yaş arası %22,0’sini, 36–44 yaş arası %19,2’sini, 45 yaş ve üstü ise %15,6’sını meydana getirmektedir. 
Katılımcıların eğitim durumları (en son mezun olunan eğitim kademesi) değerlendirildiğinde; %17,2 ilkokul, 
%13,1 ortaokul, %15,1 lise, %29,1 ön lisans, %14,9 lisans ve %10,6 lisansüstü seviye olduğu görülmektedir. 
Katılımcılarım mesleklerine göre sıralaması ise sırasıyla şu şekildedir: Kamu personeli %23,0, ev hanımı 
%21,2, öğrenci %20,5, işçi %10,1, çiftçi %11,9 ve esnaf %13,3. Katılımcıların ortalama aylık gelirlerine göre 
dağılımları değerlendirildiğinde ₺1000 ve altı kazanan bireyler %25,5’ini, ₺1001 – 2000 kazanan bireyler 
%14,9’unu, ₺2001 – 3000 kazanan bireyler 22,5’ini, ₺3001 – 4000 kazanan bireyler %14,6’sını, ₺4001 – 5000 
kazanan bireyler %10,6’yı, ₺5001 ve üstü kazanan bireyler ise %11,9’unu oluşturduğu görülmektedir. 
Katılımcıların %18,7’si fiyat, %36,7’si kalite, %15,2’si güven, %10,2’si bulunabilirlik ve %19,2’si tasarım 
nedeniyle SÖMM’yi tercih etiklerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan katılımcıların %43,1’i reklamı (gazete, tv, 
radyo, sinema, vb.), %35,4’ü promosyonu (indirim, kampanya vb.) ve %21,5’i interneti (web sitesi, facebook, 
instagram, twitter vb.) SÖMM tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyeti olarak belirtmişlerdir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda katılımcıların kişisel 
bilgilerinin toplandığı “Kişisel Bilgi Formu” bulunurken ikinci kısımda Bora GÖKTAŞ tarafından geliştirilen 
“Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği” (BPİFYTÖ) bulunmaktadır. 
Araştırmada kullanılan ölçek Göktaş (2017) tarafından geliştirilmiş ve bu araştırmada kullanılabilmesi için 

Değişken n % 

Cinsiyet Erkek 153 38,7 
Kadın 242 61,3 

Medeni Durum 
Evli 185 46,8 
Bekâr 210 53,2 

Yaş 

18 – 27 yaş ve altı 171 43,2 
28 – 35 87 22,0 
36 – 44 76 19,2 
45 yaş ve üstü 61 15,6 

Eğitim Durumu 

İlkokul Mezunu 68 17,2 
Ortaokul Mezunu 52 13,1 
Lise Mezunu 60 15,1 
Ön Lisans Mezunu 115 29,1 
Lisans Mezunu 59 14,9 
Lisansüstü Mezunu 41 10,6 

Meslek 

Kamu Personeli 91 23,0 
Ev Hanımı 84 21,2 
Öğrenci 81 20,5 
İşçi 40 10,1 
Çiftçi 47 11,9 
Esnaf 52 13,3 

Gelir 

1000 TL ve altı 100 25,5 
1001 – 2000 TL 59 14,9 
2001 – 3000 TL 89 22,5 
3001 – 4000 TL 58 14,6 
4001 – 5000 TL 42 10,6 
5001 TL ve üstü 47 11,9 

SÖMM Ürünü Tercih Etme 
Nedeni 

Fiyat 74 18,7 
Kalite 145 36,7 
Güven 60 15,2 
Bulunabilirlik 40 10,2 
Tasarım 76 19,2 

SÖMM Tercih Nedeni Olan 
Pazarlama ve İletişim Faaliyeti 

Reklam (Gazete, Tv, Radyo, Sinema, vb.) 170 43,1 
Promosyon (İndirim, Kampanya vb.) 140 35,4 
İnternet (Web Sitesi, Facebook, İnstagram, Twitter vb.) 85 21,5 



F. Aslan Çetin – N. Korucuk 11/3 (2019) 1712-1726 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1718 

Göktaş’tan gerekli izinler alınmıştır. BPİFYTÖ Beşli Likert tipi değerlendirmeye sahiptir. Beşli Likert tipi 
değerlendirmede kullanılan puan ve anlamları; 1 puan “Kesinlikle Katılmıyorum” “Çok Olumsuz” puan 
aralığı (Çok Düşük Düzey), 2 puan “Katılmıyorum” “Olumsuz” puan aralığı (Düşük Düzey), 3 puan 
“Kısmen Katılıyorum” “Orta” puan aralığı (Orta Düzey), 4 puan “Katılıyorum” “Olumlu” puan aralığı 
(Yüksek Düzey), 5 puan “Kesinlikle Katılıyorum” “Çok Olumlu” puan aralığı (Çok Yüksek Düzey) şeklinde 
belirtilmektedir (Erkuş, 2016). Tablo 3’de veri toplama aracında yer alan maddelere ait puan aralıkları ve bu 
aralıklara ait değerler gösterilmektedir. 

Tablo 3. Veri Toplama Aracı Puan Aralıkları 

Seçeneklere Ait Puan 
Aralıkları Anlamı Aralığın Değeri 

1.00-1.80 Kesinlikle Katılmıyorum “Çok Olumsuz” puan aralığı (Çok Düşük Düzey) 
1.81-2.60 Katılmıyorum “Olumsuz” puan aralığı (Düşük Düzey) 
2.61-3.40 Kısmen Katılıyorum “Orta” puan aralığı (Orta Düzey) 
3.41-4.20 Katılıyorum “Olumlu” puan aralığı (Yüksek Düzey) 
4.21-5.00 Tamamen Katılıyorum “Çok Olumlu” puan aralığı (Çok Yüksek Düzey) 

Bir veri toplama aracının amaç doğrultusunda çalışabilmesi için geçerli ve güvenilir olması gereklidir (Seçer, 
2015; Spector, 1981; Yıldırım ve Naktiyok, 2018). Bu sebeple bu araştırmada kullanılan veri toplama aracının 
geçerliği ve güvenilirliği öncelikle bu ölçme aracını geliştiren Göktaş (2017) tarafından sınanmıştır. Göktaş 
(2017) ölçme aracının geçerlik çalışmalarını “açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve uzman görüşleri” yaptıktan 
sonra güvenirliğini sınamak için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısını (α) hesaplamış ve buna göre alt 
boyutlara ait (α) değeri ,84 olarak tespit etmiştir.  

Bu çalışmada ise geçerliğin sağlanabilmesi için ölçek maddeleri işletme alanında doktor unvanına sahip 3 
öğretim üyesine gösterilmiş ve fikirleri alınmıştır. Daha sonra ölçeğin ön uygulaması 100 kişilik bir guruba 
yapılmış ve ölçek maddelerinin anlaşılabilirliği sınanmıştır. Ön uygulama kapsamında BPİFYTÖ yapılan 
açımlayıcı faktör analizi Tablo 4’te gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Scree Plot Grafiği 

Tablo 4. BPİFYTÖ Ait Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Madde 
No 

İfadeler Faktör Yükü 

1. Faktör 
1 SÖMM’nın reklâmlarını başarılı buluyorum. ,836 

2 SÖMM’nın satış geliştirme (promosyon) faaliyetlerini başarılı 
buluyorum. 

,831 

3 SÖMM’nın gerçekleştirdiği etkinlikleri başarılı buluyorum. ,876 

4 SÖMM’nın tasarımı çok iyidir. ,852 

5 SÖMM’nın sponsorluk faaliyetlerini başarılı buluyorum. ,833 

6 SÖMM’nı çevreme tavsiye ederim. ,853 
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7 SÖMM’nın e-pazarlama faaliyetlerini başarılı buluyorum. ,837 

8 SÖMM’nı sempatik buluyorum. ,860 

9 SÖMM’nın kurum imajı çok iyidir. ,881 

10 SÖMM’nın iletişim faaliyetlerini  (sosyal medya, müşteri hizmetleri, 
satış temsilcileri vb.) başarılı buluyorum. 

,871 

KMO Değeri                              ,955 

Barlett Test Değeri      χ2= 3172,427          p= .000 

Cronbach Alpha                      ,96 

Açıklanan Toplam Varyans           72,79 72,79 

Tablo 4’te gösterildiği gibi ulaşılan verilere ait Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) “,955” ve Bartlett Test 
değerleri “3172,427 (p=0,000)” ölçeğin AFA için uygun olduğunu göstermektedir. Çünkü KMO değerinin 
,60’tan yüksek olması ve Barlett test değerinin (p<,05) olması ölçeğin AFA için uygun olduğunu ifade 
etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001; Taşgın ve Korucuk, 2018). BPİFYT ölçeği Tablo 4 ve Şekil 1’de 
gösterildiği gibi tek boyuttan oluşmaktadır ve açıkladığı varyans %72,79 olarak tespit edilmiştir. Sosyal 
bilimlerde ulaşılan varyans yükünün %60’tan fazla olması ölçeği yüksek düzeyde açıklayıcı olduğunu ifade 
etmektedir (Pallant, 2017). Veri toplama aracının yapı geçerliğinin doğrulanabilmesi için ölçeğin son 
uygulamasına (n=395) doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA ölçekte var olan değişkenler ile gizli 
değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Şencan, 2005; Naktiyok,2019). DFA yapılırken AFA ile 
DFA’nın uygulandığı örneklemin farklı bireylerden oluşmasına dikkat edilmiştir. DFA sonuçları Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 

Araştırma faktörlerine ait maddelerden faktör yükleri 0,50 ve üzeri olanlar ölçek için önemli maddeler 
olarak değerlendirilir (Güngören, Bektaş, Öztürk ve Horzum, 2014; Jöreskog ve Sörbom, 1996; Naktiyok, 
2015; Yaşlıoğlu, 2017). Bunun için ilk olarak maddelere ait uyum indeksleri belirlenmiştir. Şekil 2’de 
gösterildiği gibi DFA sonucunda ölçeğe ait madde faktör yükleri sırasıyla .80, .78, .85, .83, .81, .84, .82, .85, 
.88, .86 olarak belirlenmiştir. Elde edilen madde faktör yükleri ,50’den büyük olduğu için her bir maddenin 
ölçek için önemli olduğu söylenebilir. DFA’ya ait uyum indeksleri ve literatürde belirtilen referans aralıkları 
(Hooper, Coughan ve Mullen, 2008; Meydan ve Şeşen, 2011; Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 
2003; Yıldırım ve Naktiyok, 2017) Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. DFA Sonuçları (Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği Faktöryel 
Yapısı) 
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Tablo 5. DFA Uyum İndeksleri 

İndeksler 
Referans Değeri 

Ölçüm Sonuç 
İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 3 3< χ2/sd ≤ 5 3,703 Kabul Edilebilir Uyum  
TLI ,95< TLI≤ 1 ,90 < TLI≤  ,94 ,92 Kabul Edilebilir Uyum 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ ,05 ,05 ≤ RMSEA ≤ ,08 ,077 Kabul Edilebilir Uyum 
SRMR  0≤SRMR≤.05 0.05≤SRMR≤.10 ,034 İyi Uyum 

CFI ,95< CFI≤ 1 ,90 < CFI≤  ,94 ,93 Kabul Edilebilir Uyum 
GFI ,95< GFI≤ 1 ,90 < GFI≤  ,94 ,92 Kabul Edilebilir Uyum 

AGFI ,95< AGFI≤ 1 ,90 < AGFI≤  ,94 ,91 Kabul Edilebilir Uyum 
NFI ,95< NFI≤ 1 ,90 < NFI≤  ,94 ,96 İyi Uyum 
Sd   33  

Yapılan doğrulayıcı faktör analizine (DFA) göre χ2/sd=3,703, RMSEA=.077, SRMR=.034, CFI=.93, GFI=.92, 
AGFI=.91, NFI=.96, TLI=.92 olarak belirlenmiştir. Elde edilen değerler DFA sonuçları doğrultusunda Tablo 
5’te gösterilen referans değerlere göre kabul edilebilir uyumu göstermektedir. DFA’da ölçek 1 ve ölçek 2 ile 
ölçek 2 ve ölçek 3 maddeleri arasında uyum indekslerinin güçlendirilmesi için bir düzenleme yapma ihtiyacı 
ortaya çıkmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (BPİFYTÖ) uyum indeksleri incelendiğinde ve DFA sonuçlarına 
göre ölçeğin referans değerleri karşıladığı söylenebilir. 

Ölçeğin güvenirliğinin sınanabilmesi için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ulaşılan 
sonucun ,96 olması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu sonucunu göstermektedir (Özdamar, 1997). 
Ölçme aracı ile ilgili gerek daha önceki çalışmalarda yapılmış olan gerek bu araştırmada yapılan geçerlik – 
güvenirlik test sonuçlarına göre; ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Veri Analizi ve İşlem 

Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programları kullanılarak çözümlenmiştir. Veri analizi 
sürecinde anlamlılık düzeyi (p=,05) olarak belirlenmiştir. Araştırmada hangi analiz tekniklerinin 
kullanılacağına doğru biçimde karar verebilmek için normallik ve homojenlik testlerinden faydalanılması 
gerekmektedir (Mertler ve Vannatta, 2005). Levene test değerinin (p>.05) olarak tespit edilmesi verilerin 
homojen olduğunu göstermektedir (Pallant, 2017). Dağılımın normalliğine karar verebilmek için verilerin 
öncelikle ortalama, mod, medyan değerleri ile skewness (çarpıklık) – kurtosis (basıklık) değerlerine ve 
dağılım grafiklerine (Q-Q plot, box plot, histogram) bakılmıştır. Son olarak ise Kolmogorov – Smirnov ve 
Shapiro – Wilk (test sonucu tüm boyutlar için: p>.05) normallik testleri uygulanmış ve verilerin normal 
dağıldığı (p>.05) görülmüştür. Bu sonuçlardan dolayı araştırmada parametrik tekniklerden (bağımsız 
örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi) faydalanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında araştırma sorularının cevaplanabilmesi için katılımcılardan veri toplama aracı ile 
elde edilen veriler analiz edilmiştir. Öncelikle Tablo 6’da tüketicilerin sektörün öncü mobilya markasının 
(SÖMM) yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum ölçeğine verdikleri cevaplar 
değerlendirilmiştir.   

Tablo 6. SÖMM’nin Yürüttüğü Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeğine Ait 
Ortalama Değer 

 n Χ  S.S. Değeri 
SÖMM Yönelik Tutum Ölçeği 395 3,41 1,00 Olumlu Puan Aralığı (Yüksek) 

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutum ölçeğine ait cevap ortalaması (Χ =3.41, ss=1.00) olumlu (yüksek düzey) değer olarak belirlenmiştir. 
Buna göre katılımcıların bu markanın yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
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Tablo 7. Tüketicilerin SÖMM’nin Yürüttüğü Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik 
Tutumlarının Cinsiyet ve Medeni Durum Değişkeni Açısından İncelenmesi 

Değişken n Χ  ss. sd. t p 

Cinsiyet Kadın 242 3,42 ,99 393 ,753 ,452 
Erkek 153 3,33 1,02 

Medeni Durum 
Evli 185 3,51 ,98 

393 2,145 ,033* 
Bekâr 210 3,27 1,01 

Tablo 7’de bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre, tüketicilerin SÖMM’nin bütünleşik pazarlama 
iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (t(393)=.753, p>.05). Ancak tüketicilerin medeni durumları ile SÖMM’nin 
bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre evli bireylerin (Χ =3.51, ss=.98) SÖMM’nin bütünleşik pazarlama 
iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile bekâr bireylerin (Χ =3.27, ss=1.01) tutumları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür (t(393)=2.145, p<.05). Katılımcıların ortalamaları değerlendirildiğinde 
medeni durum değişkeni açısından ortaya çıkan bu farklılaşmanın evli katılımcılar lehine olduğu sonucuna 
varılabilir. 

Tablo 8. Tüketicilerin SÖMM’nin Yürüttüğü Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik 
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Değişken n Χ  ss. sd. Kare Ort. F p Fark 

Yaş 

18 – 27 yaş (1) 171 3,28 1,01 
Grup İçi 391 ,997 

2,59 ,049* 3>1, 3>2 
28 – 35 (2) 87 3,34 1,09 
36 – 44 (3) 76 3,69 ,84 Gruplar 

Arası 
3 2,585 

45 yaş ve üstü (4) 61 3,51 ,95 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul (1) 68 3,53 ,96 
Grup İçi 389 1,008 

1,14 ,338 ----- 

Ortaokul (2) 52 3,40 1,07 
Lise (3) 60 3,12 1,12 
Ön Lisans (4) 115 3,40 ,99 Gruplar 

Arası 
5 1,151 Lisans (5) 59 3,37 ,95 

Lisansüstü (6) 41 3,56 ,89 

Meslek 

Kamu Personeli (1) 91 3,71 ,84 
Grup İçi 389 ,962 

4,45 ,001* 
1>3,1>4, 
1>5,2>3, 

6>3 

Ev Hanımı (2) 84 3,49 ,99 
Öğrenci (3) 81 3,06 ,94 
İşçi (4) 40 3,24 ,94 

Gruplar 
Arası 

5 4,282 Çiftçi (5) 47 3,17 1,18 
Esnaf (6) 52 3,55 1,13 

Gelir 

1000 TL ve altı (1) 100 3,16 1,02 
Grup İçi 389 ,997 

1,96 ,085 ----- 

1001 – 2000 TL (2) 59 3,32 1,01 
2001 – 3000 TL (3) 89 3,55 1,03 
3001 – 4000 TL (4) 58 3,52 ,87 

Gruplar 
Arası 

5 1,950 4001 – 5000 TL (5) 42 3,39 1,09 
5001 TL ve üstü (6) 47 3,59 ,90 

SÖMM 
Ürünü 
Tercih 
Etme 

Nedeni 

Fiyat (1) 74 3,41 1,02 
Grup İçi 390 ,912 

10,30 ,000* 

1>4,1>5, 
2>1,2>3, 
2>4,2>5, 

3>5 

Kalite (2) 145 3,74 ,84 
Güven (3) 60 3,30 ,94 

Gruplar 
Arası 4 9,312 Bulunabilirlik (4) 40 2,96 ,87 

Tasarım (5) 76 2,92 1,15 

SÖMM 
Tercih 
Nedeni 

Olan 
Pazarlama 
ve İletişim 
Faaliyeti 

Reklam (Gazete, Tv, 
Radyo, Sinema, 
vb.)(1) 

170 3,42 1,03 

Grup İçi 392 1,008 

1,43 ,241 ----- 

Promosyon 
(İndirim, Kampanya 
vb.) (2) 

140 
3,45 ,95 

İnternet (Web Sitesi, 
Facebook, 
İnstagram, Twitter 
vb.) (3) 

85 

3,18 1,03 
Gruplar 

Arası 
2 1,442 
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Tablo 8’e göre katılımcıların yaşları ile SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır [F(3-391) = 2.59, 
p<.05]. Elde edilen bu farkın tespit edilebilmesi için yapılan LSD testi sonuçlarına göre; 36-44 yaş gurubu 
katılımcıların ortalaması ( Χ =3.69, ss=.84) ile hem 18-27 yaş grubu ( Χ =3.28, ss=1.01) hem de 28-35 yaş 
gurubu ( Χ =3.34, ss=1.09) katılımcıların ortalamaları arasında 36-44 yaş grubu lehine istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılık vardır.  

Katılımcıların meslekleri ile SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları 
arasında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklara rastlanmıştır [F(5-389) = 4.45, p<.05]. Bu farklığın 
belirlenebilmesi için LSD testi yapılmış ve sonuç olarak; kamu personeli (Χ =3.71, ss=.84) olan katılımcılar ile 
öğrenci (Χ =3.06, ss=.94), işçi (Χ =3.24, ss=.94) ve çiftçi (Χ =3.17, ss=1.18) katılımcılar arasında; kamu personeli 
katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur. Meslek değişkenine göre 
yapılan veri analizinde benzer şekilde ev hanımı (Χ =3.49, ss=.99) olan katılımcılar ile öğrenci (Χ =3.06, 
ss=.94) ve esnaf (Χ =3.55, ss=1.13) olan katılımcılar arasında; ev hanımı katılımcılar lehine istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılıklara rastlanmıştır. 

Katılımcıların SÖMM ürünlerini tercih etme nedenleri ile bu markanın yürüttüğü bütünleşik pazarlama 
iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları arasında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklara 
rastlanmıştır [F(4-390) = 10.30, p<.05]. SÖMM ürünlerini tercih etme nedeni fiyat ( Χ =3.41, ss=1.02) olan 
katılımcılar ile bulunabilirlik (Χ =2.96, ss=.87) ve tasarım (Χ =2.92, ss=1.15) olan katılımcılar arasında; tercih 
nedeni fiyat olan katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür. Diğer 
taraftan SÖMM ürünlerini tercih etme nedeni kalite (Χ =3.74, ss=.84), olan katılımcılar ile fiyat (Χ =3.41, 
ss=1.02), güven (Χ =3.30, ss=.94), bulunabilirlik (Χ =2.96, ss=.87) ve tasarım (Χ =2.92, ss=1.15) olan katılımcılar 
arasında; tercih nedeni kalite olan katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farka rastlanmıştır. 
Son olarak bu markayı tercih etme nedeni güven (Χ =3.30, ss=.94), olan katılımcılar ile tasarım (Χ =2.92, 
ss=1.15) olan katılımcılar arasında; tercih nedeni güven olan katılımcılar lehine da fark tespit edilmiştir. 
Ancak katılımcıların SÖMM’nin yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile 
eğitim durumları [F(5-389) = 1.14, p>.05], gelir düzeyleri [F(5-389) = 1.96, p>.05] ve SÖMM tercih etme nedenleri 
olan pazarlama ve iletişim faaliyetleri [F(2-392) = 1.43, p>.05] açısından incelendiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır. 

Sonuç, Öneriler ve Tartışma 

Pazarlama iletişimi 90’lı yıllardan sonra tüketicilere bütün bir halde sunularak ihtiyaçlarını karşılamak için 
ortaya çıkmıştır. İşletmeler tüketicilerin marka bağlılığını artırmak için bütünleşik pazarlama iletişimi 
faaliyetlerine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarının günden 
güne gelişmesiyle birlikte konuyla ilgili pek çok araştırma ve uygulama yapılmıştır. Bu çalışmada da 
SÖMM’nin yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi 
ve bu mobilya markasına yönelik tutumların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın evreni Kars ili merkez ilçede yaşayan katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 
ise bu katılımcılar arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 395 katılımcıdan 
oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda hem Göktaş (2017) tarafından hem de 
bu araştırma verileriyle yapılan BPİFYT Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları değerlendirildiğinde; 
veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
verilerin homojen ve normal dağıldığı görülmüş, dolayısıyla parametrik tekniklerden yararlanılmıştır. 

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; kadınların oranının erkeklerin oranından daha 
fazla olduğu görülmektedir. Yaş açısından bakıldığında katılımcıların çoğunun 18–27 yaş grubunda olduğu 
söylenebilir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde ise, %53,2’si gibi büyük çoğunluğun 
bekârlardan oluşmaktadır. Aylık ortalama gelirleri açısından bakıldığında %25,5’inin ₺1000 ve altı gelire 
sahip oldukları söylenebilir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında ise, %23,0‘ünün kamu personeli 
olduğu görülmektedir. Tüketicilerin SÖMM’yi %36,7 gibi bir katılımla kalite için tercih ettikleri sonucuna 
ulaşılabilir. Katılımcıların SÖMM tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyeti olarak %43,1‘i reklam 
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olarak belirtmiştir. Özetle; katılımcıların çoğunluğunun bekâr, kamu görevlisi ve SÖMM’yi kalite unsuru 
sebebiyle tercih ettikleri sonucuna ulaşılabilir. 

SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları olumlu (yüksek düzey) değer 
olarak belirlenmiştir. SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile cinsiyet 
değişkeni arasına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farlılık olmadığı tespit edilmiştir. Benzer sonuçlara 
Ürkmez ve Armağan (2010) yılında yaptıkları çalışmalarında ulaşılmış; tüketicilerin bütünleşik pazarlama 
iletişimi ile cinsiyetleri arasında bir farklılığa rastlanmamıştır. Ancak katılımcıların medeni durumu 
değişkeni açısından değerlendirildiğinde ise anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılığın evli 
katılımcılar lehine olduğu sonucuna ulaşılabilir. Başka bir ifadeyle, evli olan katılımcıların bütünleşik 
pazarlama iletişimi faaliyetlerine daha fazla önem verdikleri sonucuna varılabilir. Benzer sonuca Hutton 
(1996) yılında yaptığı çalışmasında ulaşılmış; bütünleşik pazarlama iletişimi ile medeni durum arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Katılımcıların yaşları ile SÖMM’nin pazarlama iletişim faaliyetlerine yönelik tutumları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farkın hem 18–27 yaş hem de 28–35 yaş grubu 
katılımcıların ortalamaları arasında 36–44 yaş grubu lehine olduğu görülmüştür. Başka bir değişle; 36–44 yaş 
grubunun diğer yaş gruplarına göre pazarlama iletişimi faaliyetlerinin daha fazla farkında oldukları 
söylenebilir. Benzer sonuçlara Ürkmez ve Armağan (2010) ile Göktaş ve Parıltı (2016) yaptıkları çalışmada 
bütünleşik pazarlama faaliyetleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.  

Katılımcıların meslekleri ile SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumlarına 
bakıldığında kamu personeli ile ev hanımı olanların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
rastlanmıştır. Başka bir değişle; kamu personeli ve ev hanımı olanların diğer meslek gruplarına göre 
SÖMM’nin pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumlarının daha olumlu oldukları sonucuna 
ulaşılabilir. Benzer sonuçlara; Bulut (2014) ile Göktaş ve Parıltı (2016) yaptıkları çalışmalarda meslek ile 
bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulmuşlardır. 

Katılımcıların SÖMM ürünlerini tercih etme nedenleri ile bu markanın yürüttüğü bütünleşik pazarlama 
iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları arasında tercih nedeni fiyat, kalite ve güven olan katılımcıların 
lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Ancak katılımcıların SÖMM’nin yürüttüğü 
bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile eğitim durumları, gelir düzeyleri ve 
SÖMM tercih etme nedenleri olan pazarlama ve iletişim faaliyetleri açısından incelendiğinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler; 

1. Evli katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine karşı tutumlarının daha yüksek 
olmasından dolayı, bekâr katılımcılara yönelik çeşitli bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri 
sunularak bekâr katılımcıların da tutumlarının arttırılması önerilebilir. 

2. 36–44 yaş grubu katılımcıların SÖMM’nin yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik 
tutumlarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olmasından dolayı, SÖMM’nin 18–27, 28–35 yaş 
grubu ile 45 ve üstü yaş gruplarına yönelik ilgi çekici/çeşitli bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri 
yürütmesi önerilebilir. 

3. Kamu personeli ve ev hanımı katılımcıların SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri için 
tutumlarının diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olmasından dolayı, SÖMM’nin öğrenci, işçi ve 
esnaf katılımcılara yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarıyla daha farklı faaliyetler sürdürmeleri 
önerilebilir. 

4. Katılımcılar için SÖMM ürünlerini tercih etme nedeni olarak fiyat, kalite ve güven ilk sıralarda yer 
almaktadır. Bu sebeple, katılımcılar açısından bulunabilirlik ve tasarım aşamalarında tüketiciler için hem 
satış noktalarını artırmaları hem de daha ilgi çeken/çeşitli tasarımlarda mobilyalar üretmeleri önerilebilir.  

5. SÖMM’nin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerini çeşitlendirerek, sosyal medya ve kitle iletişim 
araçlarından daha fazla faydalanması önerilebilir. 

6. Bu çalışma Kars ili Merkez ilçe ile sınırlıdır. Farklı evren ve örneklem ile çalışmalar yapılması önerilebilir.  
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7. Durumun daha detaylı incelenebilmesi için nitel veya karma çalışmalarında uygulanması önerilebilir. 
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1. Giriş 

İşyerinde güvenlik kavramı, işgörenlerin işyerinde kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yerine 
getirirken iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden ne kadar uygun koşullarda bulundukları ile ilgili bir 
kavramdır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterilen çabalar, yasal düzenlemeler, ortamın, süreçler ile 
kullanılan teçhizat, makine ve teknolojilerin insan sağlığına uygunluğu ile ilgili tedbirler temel anlamda 
fizyoloji, işyeri hekimliği, çevre sağlığı, hukuk, ekonomi, insan faktörleri mühendisliği ve ergonomi gibi 
birçok bilim dalının ilgilendiği bir alan olarak gelişmiştir (Lamm vd., 2006; Lehto ve Buck, 2008). Bu bilimsel 
disiplinlerin iş ortamında bireyi merkeze alan çalışmaları sadece devletlerin, sendikaların değil, aynı 
zamanda farkındalığı yüksek işverenlerin de desteklediği bir araştırma alanı halini almıştır. Bir kısım 
işverenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çaba ve yatırımları ek maliyet olarak görürken, çalışanların 
işyerinde sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmasının önemini anlamış olan işverenler ise işçi sendikaları ile 
birlikte daha emniyetli, daha sağlıklı ortamlar sağlayarak verimliliği, iş tatminini ve karlılığı 
artırabileceklerine inanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda yapılan araştırmaların çoğunda iş yeri şartlarını 
birey açısından daha sağlıklı ve güvenli hale getirmenin örgüt verimliliğini yükselttiği bildirilmektedir (De 
Greef ve Van den Broek, 2004). 

Örgütlerin sosyal sermayenin önemini algılamaya başlamasıyla birlikte yönetim tarafından üzerinde 
durulan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin merkezine insan faktörü oturmaya başlamış, diğer 
motivasyon artırıcı düzenlemeler ile birlikte örgüt tarafından kıymet gördüğünü hisseden işgörenin örgüte 
yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirebildiği ve iş güvenliğine yönelik çabaların önemli davranışsal 
ve sosyal faydalar sağladığı görülmeye başlanmıştır (örn. Zou ve Sunindijo, 2015; Pandit vd., 2019; Redeker  
vd. 2019).  

Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgi teknolojilerindeki (BT) gelişmeler ve yaygınlaşma 
küresel anlamda tüm pazarları tüm oyunculara bir şekilde erişilebilir kılarken, BT marifetiyle bağlantılı hale 
gelen ve işbirliği yapabilen örgütlerin BT’ye yaptıkları yatırımlar rekabet edebilmenin en önemli 
şartlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır. Böylece yirmi birinci yüzyılda BT tüm sektörlerde 
yaygınlaşmıştır. (Türen vd., 2017). Çeşitli sektör ve örgütlerin sürekli evrilen ihtiyaçlarına göre şekillenen ve 
gelişen BT’deki yüksek değişim hızı örgütsel süreçlerden çok işgörenlerin uyum sağlaması açısından 
ilgilenilmesi gereken bir konu olarak dikkat çekmektedir. BT’nin kabullenilmesi, sahiplenilmesi ve verimli 
bir şekilde kullanılması için yeterli çaba göstermeyen örgütlerin bilişim sistemlerine yaptıkları yatırımın geri 
dönüşü ile ilgili büyük sorunlar yaşadıkları bildirilmektedir (Rossignoli vd., 2016: 1-7). İşgörenlerin 
kullanmak durumunda oldukları BT ile ilgili eğitimleri almış olmaları, özendirilmeleri dahası bu 
teknolojilerin örgüt özelinde tasarlanması sürecine katkı sağlayabilmiş olmaları yeni BT’nin başarısı için 
önemli görülmektedir. Ayrıca örgütün genel olarak işgörenlerce nasıl algılandığı da bu süreçte etkili bir 
faktör olarak görülmektedir (Venkatesh, 2000). Bilgi teknolojileri verimliliği (BTV), çalışanların ileri 
teknolojilere uyum sağlama düzeyini ve bu teknolojileri kullanarak iş verimliliğini hangi ölçüde 
arttırdıklarını ortaya koyan bir kavramdır. 

Örgüte yönelik pozitif algıların; ileri BT ile karşılaştığında yaşayabileceği öğrenme ve anlama güçlükleri ile 
mücadelede, bu güçlüklerden dolayı düşebilecek kişisel performansı yönetme ve olası kaygı ve stres ile başa 
çıkma sürecinde işgörenin dayanma ve mücadele etme azmini olumlu yönde etkileyebileceği 
düşünülmektedir. Örgüt içerisinde algılanan güvenlik iklimi, işgörenlerin örgüte yönelik tutum ve 
davranışlarını olumlu yönde etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışanların yeni karşılaşılan BT’yi benimseme davranışları ve adaptasyonu ile motivasyonu arasındaki 
ilişki uzun süredir araştırılmaktadır (Greg vd., 1992; Davis vd., 1992; Venkatesh, 2000). Bu nedenle, örgütsel 
adalet kavramının içerdiği semantik (anlambilim) alan bakımından örgütsel davranış disiplini içerisinde 
önemli bir yere sahiptir. Buradan hareketle, adil ve olumlu bir örgütsel ortam içerisinde çalışanların 
motivasyonu üzerinde oluşturacağı pozitif etkinin örgüt içerisinde kullanılan ileri bilgi teknoloji sistemlerine 
uyum sağlayabilme sürecini  de olumlu yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir 

BTV’yi olumsuz etkileyen faktörlerin başında yeni teknolojileri reddetme davranışı bulunmaktadır. Bu 
davranışın altında yatan sebepleri arasında özellikle işgörenin psikolojisini ve örgütsel algılarını yansıtan 
değişkenler dikkat çekmektedir (Baker vd., 2010; Laumer ve Eckhardt, 2010; Mitchell vd., 2012; Xue vd., 
2011). Fakat işgörenin işyerinde maruz kaldığı sağlık ve güvenlik şartlarının en bütüncül göstergelerinden 
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birisi olan işyerinde güvenlik iklimi algısının ve alt boyutlarının BTV kavramı ile ilişkisini ele alan bir 
çalışmaya yazında rastlanmamıştır. İşyerinde algılanan güvenlik ikliminin iki alt boyutuyla birlikte 
çalışanların bilişim teknolojisi verimliliği üzerinde pozitif yönde bir etkisi olacağı varsayılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, güvenlik iklimi algısının alt boyutları ile bilişim teknolojisi verimliliği üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasıdır. 

2. Teorik Çerçeve 

2.1. Güvenlik İklimi 

İklim örgüt içerisinde, hem girdi hem de takım etkililiğinde arabulucu rolü oynadığından benzersizdir. Bir 
arabulucu olarak iklim, bir organizasyonun gayri resmi ve resmi politikalarının, uygulamalarının ve 
prosedürlerinin paylaşılan algılarını ifade etmektedir. Bu algılar örgüt içinde çalışanların çeşitli durumları 
nasıl ele aldığını gösterdiğinden, örgütler stratejik yönleri kadar özel bir iklime de sahip olma 
eğilimindedirler. Özellikle bir örgütün güvenlik iklimi, hizmet iklimi ve adalet iklimi çalışanların etkinliği 
açısından önemli faktörler arasındadır (Grossman vd., 2017; Dickson vd. 2017).  

Zohar (1980)’a göre güvenlik iklimi çalışanların, çalışma ortamı hakkında paylaştıkları algıların bütünüdür. 
Güvenlik iklimi, örgütün güvenlik konusundaki tutumuna ve genel çalışma ortamına ilişkin algılarını 
içermektedir. Bu algılar örgütün politikalarından, yönetimin liderlik tarzından, uygulamalarından, 
iletişiminden ve prosedürlerinden etkilenmektedir (Zohar, 2000; Zohar, 2014; Grossman vd., 2017; Allen, 
2017). Güvenlik iklimi çalışanların güvenlik davranışını, organizasyonlar tarafından güvenliğin nasıl 
değerlendirildiği ve ödüllendirildiği konusundaki beklentiler yoluyla şekillendirmektedir (Zhang ve Li, 
2015).  

Güvenlik iklimi genel olarak çalışanların, kurumda algıladıkları güvenlik ortamıdır. Bu tanım, güvenlik 
iklimini ortak bir sosyal biliş olarak görmektedir (Zohar, 2014). Çünkü çalışanların örgüt hakkındaki bireysel 
değil ortak algılarını ve liderlerinin güvenlik konusundaki yaklaşımlarını ölçmektedir. Zira güvenlik iklimi 
bir departmandan, çalışma grubundan veya tüm organizasyondan bireysel görüşlerin toplanmasıyla ve 
daha sonra o birimin emniyet ortamını temsil eden bu görüşlerin aritmetik ortalamasıyla 
değerlendirilmektedir (Geldart, 2014).  

Newaz vd. (2018)’ne göre çalışanların güvenlik algılarını belirlemede yönetim bağımlılığı, denetçi davranışı, 
çalışma arkadaşlarının davranışları, çalışanların bireysel katılımı ve güvenlik kuralları olmak üzere beş 
faktör vardır. Choudhry vd. (2009) yaptıkları çalışma sonucunda iklim faktörlerinden olan “yönetim 
bağımlılığı ve çalışanların katılımı” ile “uygun olmayan güvenlik prosedürü ve iş uygulamalarının”, 
çalışanların güvenlik performansı algılarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulamışlardır. Neal vd. 
(2000) ise güvenlik ikliminin güvenlik performansı üzerindeki etkisine, güvenlik bilgisinin ve motivasyonun 
kısmen aracılık ettiğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan güvenlik sorunlarının görmezden gelinmesi söz 
konusu olursa, çalışanların düşük güvenlik önceliğine sahip olması beklenmektedir. Bu durum çalışanların 
iş güvenliği ile ilgili prosedürlere yönetim tarafından pek önem verilmediği algısına yol açacaktır (Zohar ve 
Luria, 2005). 

Güvenlik iklimi güvenlik kültüründen teorik olarak ayrı fakat birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. 
Güvenlik kültürü organizasyonun uzun dönemli uygulama ve tecrübelerine ve değerlerine dayalıyken, 
güvenlik iklimi daha caridir ve daha güncel değişimlere dayanmaktadır (Özdemir vd., 2016). Benzer şekilde 
güvenlik iklimi terimi, çalışanların bir kurum içindeki güvenlik konusundaki tutumlarına ve algılarına 
karşılık gelen, çalışanların psikolojik özelliklerini nasıl hissettiklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu 
yorum göz önüne alındığında, bir kuruluşun güvenlik kültürünün güncel durumu algıya dayalı güvenlik 
iklimi ile ifade edilebilmektedir (Lingard vd., 2009; Choudhry vd., 2009; Zhang vd., 2015). 

2.2. Bilgi Teknolojileri Verimliliği 

Modern yaşamın tüm gereklilikleri, organizasyonlar için bilginin de toprak, emek ve sermaye kadar önemli 
bir kaynak olduğu gerçeğine ışık tutmaktadır. Günümüzde sürekli bir gelişim ve değişim sürecinde olan 
BT’nin, gelecekte örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından çok daha önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkacağı değerlendirilmektedir (Dangolani, 2011). Bilgisayar ve ilgili dijital teknolojilerin 
(telekomünikasyon ağı, bilgisayar ünitesi, robotlar ve akıllı çipler vb.) toplamını ifade eden BT, sayıları 
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giderek artan organizasyonlar için stratejik bir rol oynamaktadır (Johannessen, 1994; Norton, 1995). Fakat 
1990’ların ortalarından bu yana BT ve verimlilik arasındaki ilişki tartışmaların kaynağı haline gelmiştir 
(Brynjolfsson ve Yang, 1996). 

Ekonomik literatüre göre, BT kazancı arttırmaktadır. Bu nedenle, işletmeler BT’yi üretim sürecinde kullanma 
eğilimindedirler. Ancak yapılan çalışmaların sonuçları, dijital teknolojilerin kullanımının işyeri 
organizasyonunu ve çalışanların becerilerini ayarlamak için zaman gerektirmesinden ötürü, BT’nin 
verimlilik üzerindeki etkilerinin farklı olduğunu göstermektedir (Casolaro ve Gobbi, 2007; Abri ve 
Mahmoudzadeh, 2015).  

Morrison ve Berndt (1991)’in yaptıkları araştırma sonucunda BT’ye yapılan yatırımın tahmini marjinal 
faydasının tahmini marjinal maliyetinden daha düşük olduğunu iddia ederek, BT’ye yapılan yatırımların 
üretkenliği olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Menon ve Lee (2000), BT’nin sermaye ve emeğinin 
verimliliğine katkısını negatif ve sıfıra yakın olduğunu belirtmişlerdir. Gust ve Marquez’in (2004) yaptıkları 
araştırmanın sonuçlarına göre, ağır düzenleyici ortamlar ve özellikle de işgücü piyasası uygulamalarını 
etkileyen düzenlemeler BT’nin benimsenmesini engellemekte ve bazı sanayileşmiş ülkelerde verimlilik 
artışını yavaşlatmaktadır.  

Diğer taraftan BT’nin verimliliği artırdığını savunan bir çok araştırma da bulunmaktadır (Brynjolfsson vd., 
1996; Chwelos vd., 2010; Mithas vd., 2012; Wang vd., 2018). Karadağ ve Dumanoğlu(2009) otel 
yöneticilerinin konuklarla ilgili BT uygulamalarını son derece verimli ve BT’nin faydalarını değerli 
gördüklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın bir diğer sonucu ise, konuklarla ilgili BT uygulamaları ile 
konaklama endüstrisindeki verimlilik arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiş olmasıdır. Casolaro ve 
Gobbit’in (2007) 1989-2000 yılları arasında faaliyet gösteren 600 İtalyan bankası verilerini kullanarak 
yaptıkları araştırma sonucunda, BT kullanan bankaların daha verimli olduklarını vurgulamışlar ve İtalyan 
bankacılık sektörünün toplam verimlilik artışına BT’nin katkısının yıllık %1,3 ile %1,8 arasında olduğunu 
tahmin ettiklerini belirtmişlerdir. 

2.3. Güvenlik İklimi ve Bilgi Teknolojileri Verimliliği 

Güvenlik iklimi ile BTV arasındaki ilişki Sosyal Mübadele/Değişim Teorisine dayanmaktadır. Blau (1964), 
geleneksel olarak örgütlerde iki tip değişimin olduğundan söz etmiş ve bu değişimleri ekonomik ve sosyal 
mübadele/değişim şeklinde bir ayrıma tabi tutmuştur. Blau’ya (1964) göre ekonomik mübadele, birey ile 
örgüt arasında karşılıklı yükümlülüklerin açıkça ortaya konduğu bir anlaşma üzerinden gerçekleşir ve bu 
mübadelede taraflar arasında kısasa kısas bir ilişki söz konusudur. Sosyal mübadelede ise yazılı bir anlaşma 
olmaksızın, taraflar (birey, örgüt, yönetici) arasındaki güven üzerine kurulu bir değişim söz konusu 
olmaktadır. Sosyal değişim teorisine göre insanlar, sosyal etkileşimlerinde iyi niyetli davranışlara maruz 
kaldıklarında, karşılık vermeyi bir yükümlülük olarak algılamaktadır. Söz konusu teoriye göre çalışanlar, 
yönetimden sevgi, saygı ve takdir gördüklerinde, yönetimin beklentilerini büyük olasılıkla yerine 
getireceklerdir. Bu anlamda yüksek kaliteli lider- üye etkileşimi içindeki çalışanların, yöneticilerine karşılık 
vermeyi bir zorunluluk olarak hissedecekleri söylenebilir (Zhou ve Jiang, 2015: 5015). Güvenlik iklimi algısı 
sosyal değişim teorisi kapsamında düşünüldüğünde, çalışanların sahip olduğu pozitif güvenlik iklimi 
algısının, yönetime karşılık vermek adına güvenli davranışların oluşumuna yol açacağı ve bunun da 
çalışanların daha verimli iş yapmalarına neden olabileceği söylenebilir.  

İş yerinde olumlu bir güvenlik iklimi algısının pozitif örgüt ikliminin bir parçası olacağı düşünülmektedir. İş 
yerlerinde çalışanların pozitif iklimi algılamalarının onlarda zorunluluk hissi kapsamında daha verimli 
çalışmaya yöneltebileceği değerlendirmesi yapmak mümkündür. Patterson vd. (2004) imalat sektöründe 
yaptıkları bir araştırmada örgüt ikliminin, verimlilik ve iş tatmini düzeyi arasındaki ilişkideki aracılık 
etkisini incelemişlerdir. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, verimliliğin örgütsel iklimle önemli 
ölçüde ilişkili olduğu ve bu durumun iş tatminini artırdığını belirlemişlerdir. Neal vd. (2004) imalat 
şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları ile verimlilik arasındaki ilişkinin örgütsel iklim 
ve stratejik yönelime bağlı olup olmadığı incelemişlerdir. Çalışma sonucunda örgütsel iklim ile İKY 
uygulamalarının verimlilikle pozitif ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kopelman vd. (1990) yaptıkları 
araştırma sonucunda verimlilik üzerinde örgütsel iklimin pozitif etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 
çerçevede örgütte pozitif bir iklimin parçası olduğu değerlendirilen güvenlik iklimi algısının çalışanlarda 
verimliliği artırabileceği değerlendirmesi yapılabilir. BT’nin verimli kullanılması hususu ise genel olarak iş 
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verimliliğinin alt bileşenlerinden biri olacağı düşüncesinden hareketle güvenlik iklimi algısının BTV 
üzerinde pozitif etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

İş görenin işyerinde vazifelerini yerine getirirken sağlıklı ve güvenli bir ortamda olması ve bunu algılaması 
için örgüt tarafından ortaya konan çabalar ve yatırımların iş performansını ve örgütsel verimliliği artırması 
hususu yazında tartışılan bir olgudur. Bazıları iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çabaların örgütsel verimliği 
yükselttiğini savunurken, bazıları ise bu tür yatırımların çok maliyetli olduğunu ve iş akışının hızını 
yavaşlatarak verimliliği ve karlılığı olumsuz yönde etkilediğini ifade etmektedir (De Greef ve Van den 
Broek, 2004; Shearn, 2003). Aslında daha kısa vadeli ve dar görüşlü bir bakış açısına sahip olduğu anlaşılan 
ikinci görüşe göre işgörenlerin örgüte değer katan en önemli unsur olmaktan çok örgütün zaman içinde 
üretim süreçlerinde tükettiği ve yerine yenisini koymak yoluyla ikame ettiği bir kaynak olarak görüldüğü 
anlaşılmaktadır.  

Ölçme ve veri toplama kabiliyetinden yoksun nispeten daha amatörce yönetilen küçük işletmelerin iş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik yatırımlarının örgütsel performans üzerindeki etkilerini analiz edecek durumda 
olmadıkları yazında bildirilen önemli hususlardandır (Oxenburg ve Marlow, 2005). Oysa daha uzun vadeli 
düşünebilen, plan yapabilen, kayıt tutabilen ve sosyal sermayesinin öneminin farkında olan örgütler iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik çaba ve yatırımlar yapmaktan çekinmemektedir (Sabharwal vd., 2019). 
Özellikle kazalar sonrasında üretimin durması ile ortaya çıkan büyük maliyetler, örgüt tarafından 
karşılanması gereken tedavi giderleri ve ödenen tazminatların yanı sıra örgütün sahip olduğu örtük bilginin 
bir kısmının kaybolması, örgütsel iklim ve psikolojide ortaya çıkan olumsuz atmosferin uzun vadedeki etkisi 
ve sosyal sorumluluk anlayışı örgütleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha etkin tedbirler almaya 
itmektedir. Yazındaki bazı çalışmalarda; örgütlerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbir ve yatırım 
kararlarını sosyal sermayeyi güçlendirmenin sağlanacağı ekonomik faydalardan ötürü ve örgütsel 
verimliliği yükseltmek için aldıkları bildirilmektedir (Lanoie ve Tavenas, 1996; Dorman, 2000; Gammon, Lee 
ve Intwari, 2019). 

BT’nin sosyal boyutunun ilgili teknolojinin örgütün amaçlarına ulaşmada etkin ve verimli kullanılabilmesi 
açısından önemi büyüktür. Hızla değişen BT işgörenlerin yeni teknolojilere ve iş yapma şekillerine 
adaptasyonunu gerektirmektedir. Örgütsel değişimin her boyutunda olduğu gibi bu süreç içerisinde de 
değişimi yönetmek, işgörenin değişen şartlar altında stres, tekno-stres ve benzeri tuzaklara düşmeden 
adaptasyonunu sağlamak değişimin sıhhati ve örgütün verimliliği açısından önemli bir faktör olarak 
görülmektedir (Türen vd., 2016). Her ne kadar örgütler BT’ye adaptasyonu kolaylaştırmak için çeşitli 
tedbirler alma yoluna gitseler de aslında bireysel olarak işgörenler bu değişim sürecinden kişisel 
özelliklerinden ötürü farklı seviyede etkilenmektedir. Değişim sürecinin getirdiği belirsizlik, karmaşa, kısa 
sürede fazla bilgi edinme ve yetenek kazanma gerekliliği ve beklentisi işgören üzerinde kaygı ve stres gibi 
olumsuz etkilere sebep olmaktadır (Tarafdar vd., 2007). Zihinsel bir durum olarak tanımlanan stres 
kavramının bireyin ruh sağlığı ve performansı ile olumsuz ilişkili olduğu bilinmektedir (Lazarus, 1966). 
Örgüt yönetiminin alabileceği bir takım yönetsel tedbirler ile çalışanların stres düzeyinin yönetilmesi 
mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra, iş yerinde yaratılan iş güvenliği ikliminin, çalışanın örgüte 
yönelik tutumundaki pozitif yansımaları ve bu olumlu örgütsel davranış değişkenlerinin örgüt performansı 
ve büyüme üzerindeki etkisiyle birlikte örgütün ilgili piyasalarda yaratabileceği rekabet avantajının bir 
takım sinerjik olumlu etkileri olabileceği de kabul görmektedir (Sullivan, 2004). 

Beklenti kuramı (Vroom, 1964; George ve Jones, 2012) ve örgütsel güçlendirme (Thomas ve Velthouse, 1990; 
Rappaport, 1984;Kanter, 1993) kavramına göre örgüt yönetimi tarafından hak ettiği saygının, dürüstlüğün ve 
nezaketin kendisine gösterildiğini ve değerli görüldüğünü hisseden işgörenin örgüte yönelik olumlu tutum 
ve davranışlar göstermesi beklenmektedir. Örgüt yönetiminin çalışanın en kutsal varlığı olan beden ve ruh 
sağlığına uygun şartlarda, huzur ve emniyet içerisinde çalışmasını sağlayacak fiziksel ve sosyal ortamların 
sağlaması aynı şekilde bireyin örgüte yönelik tutum ve davranışlarını olumlu şekilde etkileyecektir. 
Kazalara maruz kalmadan, sağlığını iş yeri şartlarından dolayı tehlikeye atmadan çalışan işgören işyeri ile 
ilgili süreçleri sahiplenmede, hedeflere ulaşmada ve beklentileri karşılamada daha yüksek motivasyona 
sahip olabilecektir. Bu pozitif ilişkiler süreci sayesinde çalışanlar BT’ye uyum sağlama çabası boyunca maruz 
kalabileceği stresle başa çıkmada kendilerini daha güçlü hissedebilecek ve daha istekli hareket edebilecektir. 
Alam vd. (2016)’ne göre yeni teknolojilerle karşılaşma durumunun sebep olduğu stresin yönetilebilmesi ve 
başa çıkılabilmesi teknolojik verimliği olumlu yönde etkilemektedir. 
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Teknoloji kabul modeline göre bireylerin örgüte yeni kazandırılan bilişim sistemlerine yönelik olarak gerekli 
eğitimleri almaları, motive edilmeleri ve bu sistemlerin tasarlanmasında katkı sağlama fırsatı yakalayabilmiş 
olmaları sistemlerin başarısı için önemli unsurlardır (Davis, 1989). Bu süreçte bireyin örgütü algılayış biçimi 
de sürekli yenilenen BT’ye uyum sağlayabilmeleri açısından önemli görülmektedir (Venkatesh, 2000). 
Böylece, örgütün kendisine verdiği değer ile güçlendirilen işgörenin örgütün her boyutunda karar 
mekanizmalarına tecrübe ve teklifleriyle katılım sağlaması olasılığının yükseleceği beklenebilir. Örgüt 
tarafından değerli görüldüğünü hisseden ve karar süreçlerine katkısıyla örgütsel süreç ve değişimleri 
sahiplenen bireyin teknoloji odaklı değişimlere- aynı zamanda iş güvenliği ile ilgili olumlu sonuçlar 
doğuracağına inanıyorsa- çok daha az direnç gösterecek ve örgüt süreçleri için en faydalı BT’nin seçilmesi ve 
edinilmesi sürecine katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede işyerinde tesis edilen iş güvenliği ikliminin işgören 
üzerindeki olumlu etkilerinin hem seçim ve tedarik sürecinde hem kuruluş ve kalibrasyon hem de rutin 
kullanım sürecinde işgören ile BT arasındaki uyumu artıracağı değerlendirilmektedir.  

Yukarıda yapılan araştırmalardan ve belirtilen teorik çerçeveden hareketle örgütlerde çalışanların güvenlik 
iklimi algılarının onların BTV’leri üzerinde pozitif etkisinin olabileceğini düşündürmektedir. Bu kapsamda 
aşağıdaki araştırma hipotezi önerilmiştir. 

H1: Çalışanların algıladığı güvenlik ikliminin bilgi teknolojileri verimlilikleri üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

3. Örneklem, Ölçekler ve İstatistiksel Analiz 

Bu araştırmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu kapsamda; 
güvenlik iklimi algısının BTV üzerinde etkisinin olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla Türkiye’de sivil 
havacılık sektöründe çalışan uçak bakım teknisyenleri seçilmiştir. Uçak bakım teknisyenleri havacılık 
sektöründe pilotlar kadar önem ve öncelik verilmesi gereken kritik bileşenlerden birisidir. Dünya Sivil 
Havacılık Organizasyonu’na (ICAO) göre uçak kazalarının nedenlerinden birisi olan teknik arızalar 
“Operational Damage” kategorisinde yer almaktadır. ICAO’nun Uçuş Emniyeti Raporuna göre meydana 
gelen uçak kazlarının yaklaşık %14’ü bu kategoride yer almaktadır (ICAO, 2017). Bu kapsamda uçak 
kazalarının önlenmesi çerçevesinde teknik arızaların küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. Sektörünün mutfağında yer alan uçak bakım teknisyenleri, periyodik bakım ve onarım 
faaliyetlerini yürütürken yoğun bir şekilde BT kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Söz konusu 
teknolojilerin verimli kullanılması ve bu teknolojiler ile toplam verimliliğin artırılması önem arz etmektedir. 
Bakım ve onarım departmanlarında yönetimin ve politikaların tesis edebileceği pozitif bir örgüt ikliminin 
uçak bakım teknisyenlerinin BT kullanımında verimliliğe olumlu anlamda etkileri olabileceği 
değerlendirilmektedir. Aksi durumda bu süreçlerde BT’nin verimsiz kullanılması ve bunun sonucunda 
oluşabilecek hataların ölümcül sonuçları olabileceği bilinmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü 
araştırmanın örneklemi olarak uçak bakım teknisyenleri seçilmiştir. Böylece, bu araştırmada kullanılmak 
üzere Türkiye genelinde çeşitli firmalarda görev yapan uçak bakım teknisyenlerinden tesadüfi örneklem 
yolu ile elektronik ortamda veriler toplanmış, uygun şekilde doldurulan 228 anket formu analizlere dâhil 
edilmiştir. Türkiye’de faaliyette bulunan 107 Havacılık Bakım ve Onarım işletmesinde sertifikalı 4310 bakım 
teknisyeni istihdam edilmektedir (SHGM, 2018). Bu kapsamda, her ne kadar seçilen örneklem 
büyüklüğünün ana kütleyi temsil edecek minimum sayıdan (228<350) az olduğu görülse de (Kotrlik ve 
Higgins, 2001), en uygun örneklem büyüklüğü, araştırmanın amaçlarına göre değişmektedir (Arıkan, 2004). 
Bilimsel araştırmalarda sınırlı olan mali kaynaklara göre de örneklem büyüklüğü belirlenebilmektedir 
(Arıkan, 2004). Bu çerçevede yapılan araştırma kapsamında seçilen örneklemin ana kütleye ilişkin önemli bir 
fikir verebileceği düşünülerek çalışma yürütülmüştür.  

Örneklemi oluşturan katılımcıların demografik özellikleri kısaca ifade edilecek olunursa; havacılık 
sektöründe uçak bakım alanında erkeklerin istihdam oranı kadınlardan çok daha fazla olmasından dolayı 
katılımcıların %3,5’i kadınlardan, %96,5’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %65,1’i 24-29 yaş, 
%20,4’ü 30-35 yaş, %27’si 36-40 yaş, %12’si 41 ve daha fazla yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri 
ise, %79,2’si lisans, % 21,8’i ise lisansüstüdür. Katılımcıların %54,8’i 3 yıl ve daha az, %19,6’sı 4-8 yıl, %8,5’i 9-
12 yıl, %13,3’ü 13-18 yıl ve %3,7’si ise 19 yıl ve daha fazla iş tecrübesine sahiptir.  
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Bu çalışmada katılımcıların güvenlik iklimi algısını ölçmek maksadıyla; Choudhry vd. (2009) tarafından 
geliştirilen ve Türen vd. (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 14 maddelik işyerinde Algılanan Güvenlik 
İklimi (AGİ) Ölçeği kullanılmıştır. Çalışanların BTV’sini ölçmek için ise; Torkzadeh ve Doll (1999) tarafından 
geliştirilen ve Alam (2016) tarafından işgörenleri teknoloji yönelimli verimliliğini ölçmek üzere yeniden 
düzenlenen dört maddelik ölçeğin Türen ve Erdem (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan şekli 
kullanılmıştır. 

İstatistiksel analizler için SPSS 20.0 ve AMOS 21.0 paket programları kullanılmıştır. Her bir ölçeğin yapısal 
geçerliliği için örnekleme önce Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği (iç tutarlılığı) için ise Cronbach’ın Alpha katsayıları ile düzeltilmiş 
madde toplam korelâsyonları gözden geçirilmiştir. Değişkenler arası ilişkiler çoklu doğrusal regresyon 
analizi ile incelenmiştir. 

4. Bulgular 

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini ve güvenirliliğini test etmek maksadıyla öncelikle AFA uygulanmış, 
belirtilen parametrelere uymayan maddeler analiz dışında bırakılarak tekrar analiz edilmiş müteakiben DFA 
ve iç tutarlılık analizi örneklemler test edilmiştir. 

4.1. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Test sonuçları incelendiğinde, KMO’ye göre ölçeklerin maddelerine faktör analizi uygulanabileceği, test 
değerinin 0,5’ten büyük olduğu ve Sharma (1996) tarafından da belirtildiği gibi 0,80–0,90 arası KMO 
değerlerinin faktör analizi yapmak için “ iyi” bir düzey olduğu görülmektedir. Söz konusu örneklemlere 
yönelik Ortak Varyans sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Ortak Varyans 

AGİ Ölçeği BTV Ölçeği 
Madde No Başlangıç Ortak 

 
Madde No Başlangıç Ortak Varyans 

      1 1,000 0,637 1 1,000 0,495 
2 1,000 0,765 2 1,000 0,735 
3 1,000 0,707 3 1,000 0,821 
4 1,000 0,684 4 1,000 0,682 
5 1,000 0,556    
6 1,000 0,703    
7 1,000 0,695    
8 1,000 0,696    
9 1,000 0,655    

10 1,000 0,626    
11 1,000 0,420    
12 1,000 0,611    
13 1,000 0,733    
14 1,000 0,625    

Yöntem: Temel Bileşenler Analizi 

Bir değişkenin açıkladıkları ortak varyans, değişkenin faktör yük değerlerinin kareleri toplamına eşittir. 
Maddelere ilişkin ortak varyansın yüksek olması modelin tamamına ait açıklanan toplam varyansı 
arttırılabilmektedir. Bu doğrultuda ortak varyansı 0,50 değerinden düşük ise ilgili değişkenin modelden 
çıkarılarak faktör analizinin tekrarlanması önerilmektedir (Hair vd., 2006: 115). Bu çerçevede, Tablo 3 
incelendiğinde, AGİ ölçeğinin 11 numaralı maddesinin ortak varyans değerlerinin (italik ve koyu) 0,50’den 
küçük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde BTV ölçeğinin 1 numaralı maddenin ortak varyans değeri 
(0,495) eşik değerinden (0,5) küçüktür, ancak eşik değerine çok yakın olduğundan modelde kalmasına karar 
verilmiştir. Sonuç olarak, AGİ ölçeğinin sadece 11 numaralı maddesi analiz dışına çıkarılarak, AFA tekrar 
uygulanmış ve ilgili sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2’de yer alan test sonuçları incelendiğinde, KMO’ye göre her iki ölçeğin maddelerine faktör analizi 
uygulanabileceği, test değerinin 0,5’ten büyük olduğu ve Alpar (2013: 294) tarafından da ifade edildiği gibi 
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AGİ ölçeğinin 0,90–1,00 arası KMO değerlerine BTV ölçeğinin ise 0,70-0,80 KMO değerlerine sahip olduğu, 
bu ölçeklerin faktör analizi yapmak için sırasıyla “çok iyi” ve “orta” düzey olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. AFA Sonuçları 

AGİ Ölçeği 

KMO: 0,914      BKT:  Yaklaşık χ 2 =1831,536 SD =78 p = 0,000 

Faktör 
Md. 
No. 

Maddeler 
Faktör 

Yükleri* 
Öz-

değer 
Varyans 

(%) 

Yö
ne

tim
in

 B
ak

ış
 A

çı
sı

 v
e 

K
ur

al
la

r (
YB

A
K

) 

1 Bu iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynaklar 
bulunmaktadır 

0,716 

5,288 40,675 

2 
Şirket yönetimi samimi olarak iş görenlerin sağlık ve güvenliği 
hususlarını önemsemektedir 

0,751 

3 
Bence bu iş yerinde yönetim, güvenlik kontrolleri ve kaza 
tahkikatlarını takip etme konusunda yeterli tedbirleri 
almaktadır 

0,795 

4 Yönetim, güvenlik kontrolleri ve kaza tahkikatlarının 
sonuçlarını iş görenle paylaşmaktadır 

0,539 

5 
Yönetim, iş sağlığı ve güvenliği hususunda benim görüşlerime 
önem verir 

0,611 

6 
Bu iş yerinde iş görenler, çalışırlarken daima sağlık ve güvenlik 
ile ilgili kural ve talimatlarda belirtilmiş olan ekipmanı 
kullanırlar 

0,653 

7 Bu işyerinde güvenlik teftişleri iş görenlerin sağlık ve güvenlik 
seviyesini yükseltmede faydalı olmaktadır 

0,786 

8 İş yapılırken sağlık ve güvenlikle ilgili kural ve talimatlara 
uygun biçimde yeterli miktarda personel bulundurulmaktadır 

0,726 

9 Şirket yönetimi iş sağlığı ve güvenliği seviyesini geliştirmek 
adına öneride bulunulmasını teşvik etmektedir 

0,800 

10 
Yönetim iş sağlığı ve güvenliği konusunu verimlilik ve 
karlılıktan daha fazla önemsemektedir 

0,659 

İş
 A

rk
ad

aş
la

rı
 v

e 
G

üv
en

lik
 E

ği
tim

le
ri

 
(İ

A
G

E)
 

12 İşime yönelik aldığım iş güvenliği eğitimlerinin çoğu faydalı 
olmuştur 

0,685 

2,909 22,375 
13 Aynı takımda bulunduğum iş arkadaşlarımın tamamı iş sağlığı 

ve güvenliğinin önemini benimsemiş kimselerdir. 
0,849 

14 
Aynı takımda bulunduğum iş arkadaşlarımın iş sağlığı ve 
güvenliği hususundaki eğitimlerinin yeterli seviyede olduğunu 
düşünüyorum 

0,688 

BTV Ölçeği 

KMO: 0,744     BKT:  Yaklaşık χ 2  = 422,387 SD= 6 p =0,000 

Faktör 
Md.
No. 

Maddeler 
Faktör  

Yükleri 
Öz-

değer 
Varyans 

(%) 

BT
V

 

1 İşimde kullandığım teknoloji daha fazla işi başarmamda bana 
yardımcı oluyor 

0,704 

2,733 68,327 
2 

İşimde kullandığım teknoloji yaptığım işin verimliliğinin 
artırmasında yardımcı oluyor 

0,858 

3 
İşimde kullandığım teknoloji işimi daha iyi yapmamda bana 
yardımcı oluyor 

0,906 

4 İşimde kullandığım teknoloji yaptığım işin kalitesinin 
artırmasında yardımcı oluyor. 

0,826 

(*)  : Faktör yükleri Varimax yöntemiyle döndürülmüş bileşen matrisinden elde edilmiştir. 
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Öte yandan, örneklemlerde analize giren maddeler ile ilgili olarak Wu ve Li’nin (2011) belirttiği gibi faktör 
yükleri 0,50’den büyük ve öz değerleri 1’den yüksek olan AGİ ölçeği için iki faktör ve BTV ölçeği için bir 
faktör belirmiştir. Ayrıca, Alpar’ın (2013: 277) önerdiği şekilde, faktör yüklerinin büyük bir bölümünün 
0,7’den yüksek olması analiz sonuçlarının “iyi” düzeyde olduğunu göstermektedir. AGİ ölçeğine ait 
örneklemde iki faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 63,05 düzeyindeyken BTV ölçeğine ait 
örneklemde ise tek faktörün toplam varyansı açıklama oranı %68,32 seviyesindedir. Sonuç olarak, 
örneklemlerden elde edilen bulguların her iki ölçeğin yapısal geçerliliğini destekler durumda olduğu ifade 
edilebilir. 

4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

Her iki ölçeğin faktör yapısını incelenmek maksadıyla AFA’dan elde edilen sonuçlar vasıtasıyla en yüksek 
olabilirlik (maximum likelihood) kestirim yöntemi kullanılarak DFA uygulanmıştır. Örneklemlere ait DFA 
sonuçları Tablo 3’te ve örneklemlerin DFA faktör yapısı Şekil 1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Sonuçları 

Parametreler Kısaltması 
Mükemmel 
Uyum Eşik 

Değeri 

Kabul Edilebilir 
Uyum Aralığı 

AGİ BTV 

U
yu

m
 İn

de
ks

le
ri

 

Uyum İyiliği İndeksi (Goodness 
of Fit Index) GFI ≥0,95♣ 0,90≤ GFI≤ 0,95♣ 0,954 0,953 

Düzeltilmiş Uyum İndeksi 
(AdjustedGoodness of Fit Index) 

AGFI ≥0,90♦ 0,85≤ AGFI ≤ 0,90♣ 0,886 0,863 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi 
(ComparativeGoodness of Fit Index) 

CFI ≥0,97♣ 0,95≤ CFI ≤ 0,97♣ 0,978 0,956 

Normalleştirilmemiş Uyum 
İndeksi (Non-normal Fit Index) 

NNFI ≥0,90♦ 0,90≤ NNFI ≤ 1,00♦ 0,954 0,937 

Normalleştirilmiş Uyum 
İndeksi (Normal Fit Index) 

NFI ≥0,95♣ 0,90≤ NFI ≤ 0,95♣ 0,959 0,942 

Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü (Root-Square-
MeanError of Approximation) 

RMSEA  ≤0,05♥ 0,05≤RMSEA≤0,10♣ 0,068 0,091 

Minimum Tutarsızlık 
(Minimum Discrepancy) CMIN/SD ≤2♠ 2≤CMIN/SD≤3♣ 2,068 2,431 

χ2
 T

es
ti 

Örneklem Boyutu N   228 
Serbestlik Derecesi SD   37 2 
χ2 Değeri χ2   76,402 4,863 
Anlamlılığın Kesin Düzeyi p ≤0,05  0,000 0,000 

(♦): Hu ve Bentler (1995), (♥): Steiger (1990), (♠): Marsh ve Hocevar (1985), Ullman (2001: 654), (♣):Schermelleh, 
Moosbrugger ve Müler (2003) 

DFA sonuçlarını gösteren Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde; her iki örnekleme ait χ2 sınamasında, 
p=0,000 olduğundan, modelin %95 güvenirlilik düzeyinde anlamlı olduğu söylenebilir. Analiz sonuçlarına 
göre tüm uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir uyum aralığı içinde yer almaktadır (Schermelleh vd., 
2003). Aslında, GFI, AGFI, NFI, NNFI ve CFI değerlerinin 0,90 civarında ve üzerinde, RMSEA değerinin ise 
0,10'dan düşük çıkması, modellerin gerçek verilerle uyumu için kabul edilebilir bir ölçüt olarak 
değerlendirilmektedir (Anderson ve Gerbing, 2004; Becker vd., 2004). Nihai olarak, uyum indekslerinden 
elde edilen değerler sonucunda, örneklemlere uygulanan ölçekler ile ilgili faktör yapısının kabul edilebilir 
olduğu söylenebilir. 
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GİA                                                                                           BTV 

  

Şekil 1. DFA Faktör Yapıları 

4.3. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’ın Alfa Testi araştırmalarda kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin (içsel tutarlılığının) 
sınanmasında yazında en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir ve bu katsayının 0,70’den yüksek olması 
ölçeğin güvenilirliği için önemli bir gösterge olarak önerilmektedir (Liu 2003; Bülbül ve Demirer, 2008). Her 
iki ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek maksadıyla örneklemlerin alt boyutların iç tutarlılıkları ile ölçeklerin 
düzeltilmiş madde toplam korelâsyonları hesaplanmış ve Tablo 4’te gösterilmiştir. Alt boyutlara ait 
Cronbach’ın Alfa katsayıları AGİ ölçeği örneklemi için 0,739 ile 0,929 arasında değişkenlik göstermiş ve bu 
örnekleme ait toplam Cronbach’ın Alfa katsayısı 0,929 olarak elde edilmiştir. BTV ölçeği örneklemine ait 
Cronbach’ın Alfa katsayısı ise 0,844 olarak bulunmuştur. 

Aynı zamanda tüm Cronbach’ın Alfa değerleri eşik değerinden (0,70) büyüktür. Ayrıca, her iki ölçek için de 
maddelerin düzeltilmiş madde toplam korelâsyon değerlerinin hepsinin öngörülen eşik değerinin (0,20) 
üzerinde olduğu görülmektedir. (Büyüköztürk, 2007’den aktaran Çetin ve Basım 2012: 129). Bu bulgular 
anılan ölçeklerin iç tutarlığının uygun olduğunu desteklemektedir. 

Tablo 4. Güvenilirlik (İç Tutarlılık) Analizi 

AGİ BTV 

Ölçeğin Madde Toplam Korelâsyonlarıı Ölçeğin Madde Toplam Korelâsyonlar 

Madde No 
Düzeltilmiş 

Madde Toplam 
Korelâsyonları 

Madde 
Çıktığında 

Ölçeğin Alfası 
Madde No 

Düzeltilmiş 
Madde Toplam 
Korelâsyonları 

Madde 
Çıktığında 

Ölçeğin Alfası 

1 0,727 0,922 1 ,526 ,862 
2 0,788 0,920 2 ,727 ,782 
3 0,716 0,923 3 ,806 ,744 
4 0,680 0,924 4 ,674 ,806 
5 0,669 0,924  
6 0,783 0,920 
7 0,710 0,923 
8 0,721 0,922 
9 0,646 0,925 

10 0,712 0,923 
12 0,612 0,926 
13 0,431 0,932 
14 0,649 0,925 

Alt Boyutlar 
(Faktörler) 

Maddeler* (α) 
Toplam 

(α) 
Alt Boyutlar 
(Faktörler) 

Maddeler Toplam (α) 

F1: YBAK (1)–(10) 0,927 0,929 F:BTV (1–4) 0,844 
F2: İAGE (12)-(14) 0,739 

(*): Daha önceden belirtildiği gibi 11 madde analiz dışında bırakılmıştır. (α): Cronbach’ın Alfa Değeri 
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4.4. Bağımsız Değişkenin Bağımlı Değişken Üzerindeki Etkisi 

Bu çalışmada faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlere ait faktör skorları, Kalaycı (2010: 331) ile 
Johnson ve Wichern’nin (2002: 511) ifade ettikleri gibi, çoklu doğrusal regresyon modelinde 
bağımlı/bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Ayrıca, yapılan testler sonucunda bu skorların çoklu 
doğrusal regresyon analizi temel varsayımlarını (normallik, çoklu bağıntı vb.) sağladığı görülmüştür 
(Eroğlu, 2010: 207). Faktör skorları kullanılarak oluşturulan basit doğrusal regresyon modelinin özeti Tablo 
5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Regresyon Analizi Özeti   
Hipotez 

No. 
R R2 

Düzeltilmiş 
R2 

S.H. F p 
Bağımsız 
Değişken 

t 
değeri 

p 
Kabul
/Ret 

1 0,456 0,207 0,200 0,192 29,453 0,000 
YBAK 3,861 0,000 Kabul 

İAGE 6,288 0,000 Kabul 
Not: Bağımlı Değişken: BTV. Bağımsız Değişkenler : YBAK ve İAGE. 

Tablo 5 incelendiğinde, bağımsız değişkenlerin (YBAK ve İAGE) bağımlı değişkende (BTV) meydana gelen 
değişimi düşük bir oranla (%20) açıkladığı görülmektedir. Modelin tümüyle anlamlı olup olmadığı F testi 
sonuçlarına göre kontrol edildiğinde, p=0,000 < α=0,05 olduğundan, modelin %95 güvenirlilik düzeyinde 
istatistiksel olarak tümüyle anlamlı olduğuna karar verilebilir. 

Modeldeki bağımsız değişkenlerin (YBAK ve İAGE) bağımlı değişkeni (BTV) etkileme yönü ve düzeyi t testi 
vasıtasıyla incelendiğinde, bağımsız değişkenlere ait katsayılar için p=0,000 < α=0,05 olduğundan, bu 
katsayılarının anlamlı olduğu, bağımlı değişkeni pozitif yönde anlamlı şekilde etkilediği ve modelde yer 
alması gerektiği  %95 güvenirlilik düzeyinde ifade edilebilir. Sonuç olarak, bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkeni açıklama gücü (R2) düşük düzeyde olmakta birlikte, elde edilen bulguların H1 hipotezini 
desteklediği görülmektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde küreselleşme ve rekabet ortamı yoğun bir şekilde örgütleri etkilerken iletişim ve bilişim 
teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler örgüt yönetim süreçlerinde paradigmaların da 
değişimine yol açmıştır. Teknolojik gelişmelerin iş süreçlerine olan yansıması daha çok dijitalleşen ve 
modern teknolojiyi barındıran ekipmanların kullanımı şeklinde tezahür etmektedir. Bu çerçevede yoğun bir 
şekilde kullanılan bilgi teknoloji bileşenlerinin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması örgütlerin başarılı 
performans göstermeleri açısından kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir.  

Aslında BT örgütsel verimliliğe net katkısını objektif göstergeler ile ölçmek konusu oldukça zor bir çaba 
olarak görülmektedir (Oz, 2005). Tarih BT yatırımlarını verimliliğe dönüştürmeyi başaramayıp iflas etmiş 
şirketlerle dolu olmasına rağmen, genel olarak tüm sektörlerin BT yatırımlarına yönelmesi eğiliminde bir 
azalma görülmemiştir. BT projelerinin en başından itibaren iyi yönetilmesi ve örgütün hedeflerine, 
maksadına ve süreçlerine uygun tasarlanması önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra BT geçiş süreci ile 
birlikte örgütsel faktörlerin gözden geçirilmesi ve teknolojik yenilikler ile birlikte hem yapısal hem de 
fonksiyonel bazı düzenlemelere gidilmesi, hataların ayıklanması ve yanlışlıkları düzeltilmesi örgüt için 
bulunmaz bir fırsat olarak görülmelidir. BT öncesinde yavaş işlediği için farkına varılmayan yanlış ve zararlı 
bir surecin eğer farkına varılıp düzeltilmezse BT ile birlikte hızlanarak ve güçlenerek örgüte büyük zararlar 
verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte örgütsel yeniden kalibrasyon ve BT tasarımı 
konusunda işgörenlerin katılımı kritik bir faktör olarak öne çıkmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu BT’yi kullanan çalışanların verimliliğini; iş süreçlerinde yapılan fiziki düzenlemelerin 
(zaman/hareket etütleri vb.) yanında örgütsel davranışı konu alan etmenlerde (motivasyon, bağlılık, iş 
tatmini vb.) de olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örgüt çalışanlarının hâlihazırda 
bulunduğu kurumun kültürü içinde örgütsel politikalara, yöneticilere, iş süreçlerine, iş arkadaşlarına bağlı 
olarak değişim gösterebilen örgüt iklimi önemli bir faktör olarak karşımız çıkmaktadır. Genel olarak iklimin 
durumuna göre çalışanların verimliliğinde artış veya azalışlar olabilmektedir.  
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Örgüt ikliminin alt bileşenlerinden birisi olarak görülebilecek güvenlik iklimi ise örgüt çalışanlarının iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara ne ölçüde önem verildiğine ilişkin algılarını ifade etmektedir. Olumlu 
güvenlik iklimi içerisinde çalışanlar; kendilerinin önemli ve değerli olduğunu, güvenli çalışmalarının her 
şeyden önce kendileri ve aile bireyleri açısından önem arz ettiğini ve bunun örgüt yönetimince önemsendiği 
samimi olarak düşündüğünde örgüt ile ilgili pozitif bir algılama içerisine girecektir. Bu algılama sonucunda 
çalışanlar kendilerinde yapılan iyiliğe karşılık verme hissi çerçevesinde yaptıkları işte daha verimli olmaya 
çalışabileceklerdir. Bu çerçevede BT ile ilişkili ihtiyaçların belirlenmesi, seçimi, iş süreçlerinde kullanılması 
aşamalarında işgörene müracaat edilmesi bireyin yapılan işe daha fazla sahip çıkmasına ve daha verimli 
çalışması için gayret göstermesine neden olabilecektir.  

Yukarıda belirtilen nedenlerle çalışanların güvenlik iklimi algılarının BTV üzerinde etkisinin olup olmadığı 
bu araştırma kapsamında irdelenmiştir. Bu maksatla iş güvenliğinin önemli olduğu havacılık sektörü ve bu 
sektörün mutfağında yer alan uçak bakım teknisyenleri araştırmaya konu edilmiştir.  

Bu araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analiz sonuçları; çalışanların örgüte ilişkin pozitif güvenlik 
iklimi algılarının onların BTV’leri pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur. Yani 
uçak bakım teknisyenlerinin çalıştıkları hangarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olumlu bir iklimin 
varlığını algıladıklarında yoğun bir şekilde kullandıkları BT’den daha verimli biçimde istifade 
edebilmektedir. Elde edilen bu bulgu pozitif iklimin çalışanlarda iş verimliliğini artırdığını ortaya koyan 
çalışma sonuçlarını (Patterson vd., 2004; Neal vd., 2004; Kopelman vd., 1990) destekler niteliktedir. Ayrıca 
Blau’nun (1964) ortaya koyduğu sosyal değişim teorisinin bu araştırma kapsamında da geçerli olduğu 
düşünülebilir. Aynı şekilde örgütsel güçlendirme (Thomas ve Velthouse, 1990; Rappaport, 1984; Kanter, 
1993) ve beklenti kuramının (George ve Jones, 2012; Vroom, 1964) öngördüğü gibi çalışanlar; örgüt 
yönetimince kendilerinin değerli görüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek güvenlik iklimi 
ile olumlu hususlar algıladığında verimliliklerinde de artış olabileceği görülmektedir. 

Olumlu bir örgüt iklimi olarak değerlendirilen güvenlik ikliminin günümüzde modern bir verimlilik şekli 
olarak görebileceğimiz BTV üzerine etkisini ortaya koyan bu çalışmanın yazında önemli bir boşluğu 
doldurabileceği değerlendirilmektedir. BT’de üssel bir artışın olduğu ve bunun rekabet avantajı yaratacak 
şekilde çok hızlı bir şekilde iş süreçlerine adapte edilmeye çalışıldığı iş dünyasında BTV konusunun 
önümüzdeki dönemde öneminin giderek artacağı düşünülmektedir. BT yatırımlarına ağırlık veren 
örgütlerin güvenlik iklimlerini ön plana çıkararak, geliştirerek ve olumlu uygulamaları ve algıları teşvik 
ederek BTV’yi artırabilecekleri görülmüştür. Bu mekanizmanın hem özel sektörde hem de kamuda faaliyet 
gösteren örgüt yönetimlerince dikkate alınmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, söz 
konusu araştırma değişkenlerinin özellikle örgütsel davranış boyutlarıyla olan etkileşimleri bağlamında 
gelecekte yapılabilecek araştırmalara fikir verebileceği değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmanın şüphesiz bir takım sınırlılıkları mevcuttur. Bu sınırlılıkları en önemlisi kesit veri kullanılmış 
olmasıdır. Gelecekte bu çalışmada ele alınan değişkenlerin birbiriyle ilişkisini inceleyecek araştırmalarda 
zaman boylamsal veri kullanılmasının nedensellik ile ilgili çıkarımları güçlendirebilir. Ayrıca değişken arası 
ilişkiler yalnızca havacılık sektörünün bir bölümünden toplanan veri çözümlenerek ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmada tespit edilmiş olan ilişkilerin farklı kültür ve sektörlerde denenmesi yapılacak 
genellemelerin ön şartı olarak görülmelidir. 
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Amaç – 2008 yılındaki küresel finansal kriz döneminde Türkiye’deki katılım bankalarının 
konvansiyonel bankalarla performanslarının karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma ile katılım 
bankalarının kriz döneminde mevduat bankalarına nazaran nasıl bir yönetim anlayışına sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bankaların yönetim anlayışı, ekonominin onlar tarafından nasıl 
göründüğünün bir göstergesidir. 

Yöntem – Söz konusu amacı sağlamak için dört katılım bankası ve dört konvansiyonel bankanın 
2006-2012 arası finansal tabloları geleneksel finansal yöntemlerden biri olan mali oranlar (rasyo) 
ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, grafik üzerinde karşılaştırılarak eğilim gözlenmiştir. 

Bulgular – katılım bankaları aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı açısından dönem boyunca 
konvansiyonel bankalardan daha iyi durumdadır. Sadece, dönemin sonunda aktif karlılığında 
konvansiyonel bankalar, katılım bankalarına oldukça yaklaşmışlardır. Net karların değişimi 
açısından ise, katılım bankaları kısmen istikrarlı bir seyir izlerken, konvansiyonel bankalar 
oldukça dalgalı seyir izlemişlerdir. Bir iki dönem zarar ettikten sonra çok yüksek bir kar oranı 
yakalanması mümkün olmuştur. 

Tartışma – Burada elde edilen sonuçlar, benzer konuda yapılan çalışma sonuçları ile önemli 
oranda benzerlik göstermektedir. Bunlardan öne çıkan ise, karlılık ile ilgili göstergeler olmuştur. 
Bir başkası ise, katılım bankalarının takipteki krediler açısından konvansiyonel bankalardan daha 
iyi durumda olmasıdır. Buna karşılık, diğer çalışmalarda konvansiyonel bankaların dönemde 
verdikleri kredilerin önemli oranda azalması şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır.      
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1. Giriş 

İslami Bankacılık 20. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış bir kavram olup, 2008 finansal krizinden sonra 
farklı bir boyut kazanmıştır. Ekonomiye katkıları birçok araştırmanın konusu haline gelmiştir (Yazıcı, 2016: 
59-82). Bu doğrultuda dikkat çeken katkılardan birisi de İslami bankaların finansal krizler karşısındaki 
performansları olmuştur (Gökalp, 2014: 191-201). İslami bankaların finansal krizler karşısındaki 
performansları incelenirken bir çok farklı kriter yani performans ölçütü dikkate alınmış ve doğal olarak 
geleneksel bankalar ile karşılaştırılması yapılmıştır.  

Çalışmada, literatürde yer alan benzer çalışmalarda kullanılan performans ölçütlerinin yanı sıra farklı 
ölçütlere de yer verilmiştir. Benzer ölçütler olarak aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı kullanılırken, farklı 
olarak da takipteki krediler/nakdi krediler, nakdi kredilerin artış oranı, mevduat artış oranı ve net kar 
değişim oranı kullanılmıştır. Farklı, diğer ölçütler olarak ifade edilen ölçütler her ne kadar karlılık rasyoları 
olarak görülmemesine rağmen nihayetinde bankanın performansını etkileyen ölçütler olması nedeniyle 
dikkate alınmıştır. Zira bu ölçütler banka ve kurumsal yönetim anlayışının yakinen izlediği rasyo ve trendler 
olarak dikkat çeker (Okuyan ve Karataş, 2017: 405). 
Küresel krizin yıkıcı etkilerinden sonra finans çevrelerinde, özellikle faizsiz bankaların kriz karşısındaki 
performansları gündeme gelmiştir. Esasen, kriz karşısında faizsiz bankaların nasıl bir performans 
sergiledikleri sorusu tüm dünyada merak konusu olmakta, konu hakkında azımsanmayacak kadar araştırma 
yapılmıştır. Bu çalışmada, esasen 2008 Küresel Finansal Kriz karşısında Türkiye’deki katılım bankalarının 
performansı ele alınmıştır. Ancak, yabancı literatürdeki benzer çalışma sonuçlarına da ilgili bölümde yer 
verilmiştir. Burada görüleceği üzere, bu çalışmalar farklı farklı sonuçlar ortaya koymuştur.  
2. Teorik Çerçeve 
2.1.  Faizsiz Bankacılığın Başlangıcı ve Bugünü 
İslami esaslara dayalı bankacılık, geleneksel bankacılıktan farklı olarak ‘faizsizlik’ prensibi ve kar zarar 
ortaklığına dayalı işlemler yapmaktadır. Bu bakımdan, İslami veya faizsiz bankacılık, yanı sıra Türkiye’de 
olduğu gibi katılım bankacılığı olarak da tanımlanır. Faizsiz bankacılıkta temel esaslar ve ilkeler Kur’an ve 
sünnet ile belirlenir.  
Faizsiz ilk finans müessesesi Mısır Arap Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki kırsal bir bölgesindeki Mit Ghamr 
kasabasında kurulan Mit Ghamr Tasarruf Bankası’dır. Mit Ghamr, 1963 yılında faaliyete başlamıştır 
(Türkmenoğlu, 2007: 12). Bu müessesenin fikir babası ise Dr. Ahmet El-Nejjar’dır. Ancak, banka uzun 
ömürlü olamamış, 1967 yılında faaaliyeti sona ermiştir (Canbaz, 2018: 196). Ardından 1975 yılında Cidde’de 
İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluşu ile İslami, ya da faizsiz bankacılık kurumsal bir forma bürünmüş ve 
yeni bir sektör olarak gelişmeye başlamıştır. Sadece halkı Müslüman olan ülkelerde değil, çok sayıda Batı 
ülkesinde İslami finansal kurumlar açılmıştır. Geniş bir coğrafyaya yayılan 300’den fazla kuruluşların 
oluşturduğu İslami finansal varlık toplamı 2017 yılındaki 2,05 trilyon USD’ı aşmıştır. Bu varlıkların içinde 
bankacılık sektörünün payı 1 trilyon 557,5 milyar USD ile yüzde 76’dır. 

Tablo 1: Küresel İslami Finans Varlıkları’nın Sektöre ve Bölgelere Göre Dağılımı (milyar ABD doları, 
2017 *) 

Bölgeler  İslami 
Bankacılık  

Sukuk  İslami 
Fonlar  

Takāful  Toplam  Payı (%)  

Asya 232.0  239.5  24.8  3.3  499.6  24.4  
Körfez Bölgesi (GCC)  683.0  139.2  26.8  12.6  861.6  42.0  
Oota Doğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) Bölgesi  

569.0  17.8  0.1  9.5  596.4  29.1  

Sahra-Altı Afrika  27.1  2.0  1.6  0.7  31.4  1.5  
Diğerleri 46.4  1.5  13.3  0.0  61.3  3.0  
Toplamı 1.557,5  399,9  66,7  26,1  2.050,2  100,0  
Payı 76,0 19,5 3,3 1,3 1,0  
Kaynak:file:///C:/Users/PC20/Downloads/Islamic%20Financial%20Services%20Industry%20Stability%20Rep
ort%202018_En.pdf, Erişim: 10/07/2019 
* İslami bankacılık varlık toplamı 2107 Haziran itibarıyladır. Diğer varlıklar 2017 sonu itibarıyladır. 
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Faizsiz bankacılığın ülkemizdeki ilk kurumsal örneği, 1984 yılında kurulan Faisal Finans ve Albaraka Türk 
Özel Finans Kurumları olmuştur. Bu iki kurum 1985 yılında faaliyete başlamışlardır. Uygulamanın yasal 
dayanağı 1983 yılı sonlarında, 19/12/1983 tarihli 18256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Özel Finans 
Kurumları Kurulması Hakkında 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Kararname Eki Karar’dır. Özel Finans 
Kurumu (ÖFK) statüsünde, oldukça zayıf bir temelde başlayan faizsiz bankacılık, on yedi yıl geçtikten sonra 
19 Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 4491 sayılı ‘Bankalar Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun’la 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına alınmıştır. Mevcut statü ve çalışma 
prensipleri korunarak yapılan bu değişiklik ile ÖFK yasal zemini kısmen güçlendirilmiştir. Ancak, 2005 
yılında yürürlüğe giren 5411 Bankacılık Kanunu kapsamında ÖFK olmaktan çıkarılarak ‘banka’ statüsüne 
geçmişlerdir. Böylece yaklaşık 22 yıldır faizsiz temelde bankacılık faaliyeti yürüten kurumlar ‘Katılım 
Bankası’ statüsünde faaliyetlerine devam etmeye başlamışlardır. Paylaşımcı ve kar ve zarar esaslı ilkeleri ile 
sosyal adaleti hedefleyen bir tanımlama olarak ‘katılım bankacılığı’ oldukça anlamlı görünmektedir.   

2019 Haziran itibarıyla, katılım bankacılığı sektöründe 3’ü özel sermayeye ait, üçü de kamu sermayeli olmak 
üzere altı katılım bankası faaliyettedir. Son on yıl içinde Türk bankacılık sektöründeki payları hemen hemen 
aynı düzeyde seyrederek yüzde 5 dolayında kalmıştır (Canbaz, 2018: 281). 2019’un ilk yarısında (21 Şubat) 
faaliyete geçen kamu kaynaklı üçüncü katılım bankası ile yüzde 5’in üzerine çıkma çabası içinde olduklarını 
söylemek gerekir. Öncelikle, ülke genelinde yaygınlığı ve tanınırlığı yeterli düzeye çıkarmayı amaçlayan 
katılım bankaları şubeleşmeyi sürdürmektedirler. 2018 Haziran’ından 2019 Haziran’ına kadar geçen sürede 
17 yeni şube açmaları dikkat çekici olmuştur. Zira, aynı dönemde, konvansiyonel bankalar 87 şube 
kapatmışlar ve ‘şubesiz bankacılığa’ yönelerek 192.062 olan personel sayılarını da 1.819 azaltarak 190.062’ye 
kadar indirmişlerdir. Bütün bu azalmalara rağmen bankacılık sistemi toplam aktifleri yüzde 10’a yakın, 
toplanan fonları yüzde 11.5, kullandırılan fonları ise yüzde 6.4 oranında büyüme göstermiştir. Bu büyüme, 
sistemin yüzde 95’ini oluşturan konvansiyonel bankalar tarafından sağlandığını tahmin edilmektedir. 

Tablo 2: Katılım Bankalarının Türk Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri (2019/6) (Milyar TL.) 

Finansal Başlıklar Türk Bankacılık Sistemi Katılım Bankaları Oran (%) 
Aktif Toplamı           4.234                   240  5,7 
Toplanan Fonlar          2.288                   173  7,6 
Kullandırılan Fonlar           2.624                   139  5,3 
Öz Varlık              449                     20  4,5 
Personel Sayısı       206.032             15.789  7,7 
Şube Sayısı         11.495               1.139  9,9 

Kaynak: http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar, Erişim: 29/08/2019 

2.2.  İslami Bankacılık Kavramı 

İslami bankacılık esas itibariyle, dini gerekçeler ile yani faizin haram olması nedeniyle geleneksel bankacılık 
uygulamalarına alternatif olarak ortaya çıkmıştır. İslam’ın temel kaynakları Kur’an ı Kerim ve Hadis-i 
Şerifler’de “riba” sözcüğü ile tanımlanan faiz, temel yasaklardan biri olarak dikkat çeker. Özellikle, Bakara 
Suresi 275 ile 279 arası ayetlere uzun uzun konu olan riba, geleneksel uğraş alanı ticaret olan Arap 
toplumunda zulüm ve haksızlık aracı olarak görülmüş ve şiddetle yasaklanmıştır. Yanı sıra Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.) tarafından Veda Hutbesi’nde “cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın 
altındadır” buyrularak, bir anlamda ticari her tür işlem ve sözleşmenin riba/faiz unsuru olmadan 
gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak günümüz ekonomilerinde çok çeşitli faiz teorileri ve 
uygulamalarından söz edilmektedir. Temel bir kavram olmasına karşılık İslam âlimleri, ribanın ıstılahtaki 
anlamı üzerinde kesin bir ittifaka varmış değillerdir. Iqbal (2006: 8-12), bu konuda üç ayrı görüş olduğuna 
dikkat çekmektedir. 

a) Liberal görüş, ribayı sadece faizcilik olarak tanımlar fakat Müslümanların faizli bankalar ile 
ilgilenmelerinden dolayı banka faizlerinin esas rol oynadığı modern finansal sistemde değişiklik yapmayı 
önermemektedir. 

b) Ana akım görüşe göre, riba banka faizlerini de içerir. Bu yüzden, uygulamada faizin yerini kar marjı 
(mark-up) ve geri satın alma (buy-back) almasına rağmen, geleneksel bankacılık sisteminde önemli bir 

http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar
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yeniden yapılanmaya gidilmesini öngörür. Ana akım görüşüne sahip hukukçular aynı zamanda faizsiz sis-
temin başarısı için emtia piyasalarındaki alım satıma benzemesi nedeniyle sermeye pazarının derinliğini de 
vurgulamaktadır. 

c) Muhafazakâr görüş daha da ileri giderek ribanın kapsamını, asgari ücret sözleşmeleri ve karaborsacılık 
gibi sosyal adaletsizliğin önemli boyutlarına uzatır. Bu görüş, Ekonomik ve sosyal sistemde adil bir düzen 
için radikal bir değişim önerir. 

İslami bankacılık belirli yönleri itibariyle birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları bir 
çalışmada, İslami bankacılığı, İslami hukuk sistemine paralel olarak düzenlenmiş, çalışma ilkelerini başta 
Kuran ve sünnet olmak üzere İslami kaynaklara dayandıran bir finans alt sistemi olarak tanımlanarak, 
İslami bankaların faizsiz çalışması ve risk paylaşımı gerektirmesi sebebiyle geleneksel bankalardan 
ayrıldığına vurgu yapılmaktadır (Parlakkaya ve Çürük 2011: 398).  

Literatürde İslami bankacılık ile geleneksel bankacılığın farklılıkları üzerine oldukça fazla yazın olmasına 
karşın, menkul kıymetler ve değerli maden ve taşların saklama hizmeti sunmaları, para transferi sağlamaları 
gibi ortak fonksiyonlarından bahsetmek de mümkündür. Yanı sıra, asimetrik bilgi ve ahlaki rizikoyu 
azaltmaya yönelik faaliyet gösteren finansal aracılık özelliğini belirtmek mümkündür (Rashwan, 2012: 153). 

2.3.  Finansal Krizler ve 2008 Krizi 

Finansal kriz kabaca, beklenmedik ve aniden ortaya çıkan ülkenin ekonomisine ciddi anlamda zarar veren 
olumsuz gelişmeleri ifade etmekte, ancak literatürde çok farklı tanım görülmektedir.  

Finansal krizin özel nedenlerini esas alarak yapılan bir tanım şöyledir; “hisse senedi ve döviz piyasalarında 
aşırı fiyat dalgalanmaları ya da bankacılık kesiminde yapısal ve işlevsel sorunların artması neticesinde 
meydana gelir (Baykal, 2007: 33).    

Mishkin (1996), asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal krizleri şöyle tanımlamaktadır: “Bir finansal kriz, 
ters seçim ve ahlaki tehlike (moral hazard) sorunlarının ileri boyutlara varması ve böylece finansal 
piyasaların, fonların en verimli yatırım fırsatlarına sahip olan ekonomik birimlere kanalize edilmesindeki 
etkinliğini kaybetmesi nedeniyle finansal piyasalarda ortaya çıkan doğrusal olmayan bir bozulmadır.” 

2008 krizinde dünya genelinde yaşanan likidite ve dolayısıyla güven problemleri, doğrudan yabancı 
yatırımları ve yurtdışı portföy yatırımlarının önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 
yani güvenli liman olarak görülen ülkelerde sorun çıktığında, bunun gelişmekte olan ülkeleri de etkileyeceği 
korkusu, gelişmekte olan ülkelerdeki uluslararası sermayenin ülkeyi hızla terk etmesine ve doğal olarak 
muhtemel yeni yatırımların kaçmasına yol açmıştır (Göçer, 2012: 195). 

Gelişmiş ülkelerde büyümenin düşmesi sonrasında talebin düşmesi ya da tersinden talebin gerilemesi 
sonrasında büyümenin yavaşlaması gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatı azaltmıştır. Bu durumda 
gelişmekte olan ülkelerin net ihracatının azalmasına ve ekonomik olarak küçülmelerine yol açmıştır. 
Ekonominin küçülmesi ile birlikte ülkelerde işsizlik artmıştır. İşsizliğin artması ile birlikte talebin azalmasına 
ve krizin derinleşmesine yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında olan Türkiye’de de kriz sermaye 
girişi ve ihracat kanallarından etkilemiştir (Göçer, 2012: 195). 

3. Literatür Taraması 

Bugüne kadar, faizsiz bankaların konvansiyonel bankalarla başta performans olmak üzere birçok açıdan 
kıyaslaması yapılmıştır. Bu çalışmalar, geçmişte ortaya çıkmamış nitelikte dalgalanmalar ya da krizler 
karşısında kurumların nasıl bir tutum içine girdiklerinin izlenmesi ve tespiti bakımından yararlıdır. On 
seneyi aşkın bir süre önce patlak veren, etkileri halen süren bir finansal kriz döneminde bankaların nasıl 
tepki verdiği, diğer ifadeyle nasıl etkilendiği konusu, bu kapsamda araştırılmaya değer bir konudur. Zaten 
çok sayıda çalışma yapılmış, yenilerinin de yapılması muhtemeldir. Bunların tamamı bu çalışmanın 
kapsamını aştığından yurt dışı ve yurt içinde yapılan bir kaçına aşağıda değinilmiştir. 

a- Yurt dışında yapılan çalışmalar 

İslami finans ve altyapısının önemli gelişme gösterdiği Malezya’da faaliyette bulunan İslami bankalar ile 
konvansiyonel 8 bankanın performansları Samad ve Hasan (1999:  6) tarafından 1984-1997 dönemleri verileri 
üzerinden karşılaştırılmıştır. Çalışmada aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı gibi karlılık oranları ile likidite 
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ve risk oranları kullanılmıştır. Analiz sonucunda iki banka türünün karlılıklar açısından istatistiki olarak bir 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Samad (2004: 13) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışma ise, 
Bahreyn’de bulunan İslami bankalar ile ticari bankaların performansları üzerinedir. Bu çalışmada yine 
benzer şekilde karlılık, likidite riski ve kredi riski ölçütleri kullanılarak 1991-2001 dönemi verileri üzerinden 
bir karşılaştırma yapılmıştır. t-testi kullanılarak çalışmada, iki banka türünün karlılık rasyoları ve likidite 
rasyoları açısından bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (2004: 1). Öte yandan, kredi riski 
açısından İslami bankaların konvansiyonel bankalardan daha iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. 

Hassan ve Dridi (2010: 33-34) tarafından gerçekleştirilen çalışmada küresel finansal kriz döneminde İslami 
bankalar ile konvansiyonel bankaların performansları karşılaştırılmıştır. 2007 yılında yaşanmaya başlanan 
küresel finansal krizin karlılık, aktif ve kredi artışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi’ne (KİK) üye ülkelerine ait İslami ve konvansiyonel bankaların dahil edildiği çalışma 2007-2010 
yıllarına ait veriler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, karlılık göstergesi olarak dolar cinsinden kar seviyesi 
seçilirken, yanı sıra aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı kapsama alınmıştır. Küresel etkiler ortaya çıkaran 
krizin karlılık üzerine etkisi İslami ve konvansiyonel bankalara etkisi farklı şekilde gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Krizinin karlılık üzerindeki olumsuz etkisinin İslami bankalarda konvansiyonel bankalara göre 
daha az olduğu belirlenmiştir. Yanı sıra, bu sonucun banka gruplanın farklı iş yapış modellerinden 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Ancak 2009 yılında İslami bankaların risk yönetimindeki zayıflıkları nedeniyle 
karlılıklar konvansiyonel bankalara göre daha olumsuz yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

İslami finansın etkin olduğu Pakistan’da Ansari ile Rehman (2011: 17) tarafından gerçekleştirilen İslami 
bankalar ile konvansiyonel bankaların performansları karşılaştırılması çalışmasında, küresel finansal krizi 
de içeren 2006-2009 yılları verileri kullanılmıştır. Banka gruplarının performansları karlılık, likidite ve 
sermaye yeterliği rasyoları üzerinden mukayese edilmişi ve değerlendirilmiştir. Banka karlılıkları, aktif 
karlılığı ve öz sermaye karlılığı ve net faiz marjı oranları esas alınarak analiz edilmiştir. Bunlardan aktif 
karlılığı ve öz sermaye karlılığı ölçütlerine göre iki banka türü arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, 
net faiz marjı ölçütüne göre İslami bankaların (kar payı marjı) konvansiyonel bankalardan daha iyi 
performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Pakistan’da faaliyet gösteren bankalar üzerine bir başka Zahoor vd. (2011: 53) tarafından yapılmıştır. Yine, 
bu ülkede faaliyet gösteren İslami bankalar ile konvansiyonel bankaların karlılık ve likidite rasyoları 
karşılaştırılarak gerçekleşen çalışmanın sonucunda iki banka türünün benzer şekilde karlılık seviyesine 
sahip oldukları görülürken, likidite rasyoları açısından İslami bankaların konvansiyonel bankalardan daha 
iyi durumda oldukları tespit edilmiştir.  

İslami finansın ilk geliştiği Körfez Bölgesi ülkelerinde Siraj ve Pillai (2012: 123-124) tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışmada 6 İslami banka ile 6 konvansiyonel banka performansı karşılaştırılmıştır. 
Çalışma, kriz dönemini içerecek şekilde 2005-2010 arası yılları kapsamış ve bankaların performansları 
faaliyet harcamaları, kar, aktifler, faaliyet geliri, mevduatlar ve toplam öz sermaye ölçütlerini esas alınarak 
karşılaştırılmıştır. Analizler Anova testi kullanılarak yapılmıştır. Testin sonucuna göre İslami bankalar 
konvansiyonel bankalara göre daha yüksek aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığına sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

Rashwan (2012:170), tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 15 ülkeden (Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, 
Katar, BAE, Bahreyn, Türkiye, Mısır, Pakistan, İngiltere, Bangladeş, Sudan, Suriye, Filistin ve Ürdün) 46 
İslami banka ile aynı ülkelerdeki 49 geleneksel banka analiz kapsamına  alınmıştır. Seçilen tüm bankalar, 
sermayesi halka açık bankalardır. Yapılan analiz sonucu, İslami bankalar 2007 yılında geleneksel bankalara 
göre daha iyi performans göstermişler, ancak 2009 yılında ise geleneksel bankalar krizin etkisinin reel 
ekonomiye ulaştığı bir dönemde daha iyi performans göstermeyi başarmışlarıdır.  

Amba ve Almukharreq (2013:83) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi’ne üye ülkelerden 27 İslami ve 65 geleneksel banka dahil edilmiştir. Çalışma 2006-2009 dönemini 
kapsarken, krizin etkisini tespit etmek amacıyla 2006-2007 dönemi ‘kriz öncesi’ 2008-2009 dönemi ‘kriz 
dönemi’ olarak belirlemiş ve finansal krizin banka grupları üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. 
Bankaların performansları t-testinden yaralanarak mukayese edilirken, kullanılan esas rasyolar aktif ve öz 
sermaye karlılığı ile net faiz marjı rasyosu üzerinden yapılmıştır. Analiz sonucunda finansal krizin hem 
İslami bankaların hem de konvansiyonel bankaların karlılıklarında olumsuz bir etkisi meydana getirdiği 



M. Canbaz – S. Dur 11/3 (2019) 1744-1756 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1749 

tespit edilmiştir. Buna karşılık, İslami bankaların konvansiyonel bankalara nazaran finansal kriz döneminde 
daha fazla karlılık gösterdiği, ancak bu sonucun istatistiki olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Bourkhis ve Nabi (2013: 68), çalışmalarında 2007-2008 finansal krizinin İslami ve geleneksel bankaların 
sağlamlığı üzerindeki etkisi nedir? sorusuna yanıt aramışlardır. Araştırmalarında Z-skoru kullanarak 16 
ülkeden 34 İslami Banka, 34 geleneksel banka verileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, finansal krizlerin 
bankacılık sağlamlığı üzerindeki etkisi açısından İslami bankalar ve geleneksel bankalar arasında önemli bir 
fark olmadığı saptanmıştır. Ancak, bu arada İslami bankaların geleneksel bankaların ticari stratejilerini taklit 
ettiklerini ve İslami bankacılığın teorik iş modellerinden uzaklaştıklarını gösteren artan sayıda çalışmanın 
sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

b- Yurt içinde yapılan çalışmalar 

2005-2008 yılları arasını kapsayan dönem verileri kullanılarak 24 geleneksel ve 4 katılım bankası üzerine 
Parlakkaya (2011: 404) tarafından bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada kullanılan rasyolardan karlılık ve 
likidite rasyolarının Türkiye’deki faizsiz ve konvansiyonel bankaları ayırt edici nitelikte olduğu tespit 
edilmiştir. Katılım bankalarını ticari bankalardan ayırt etme niteliğindeki bu rasyolardan karlılık rasyolarına 
göre, katılım bankalarının ticari bankalara göre daha yüksek kâr marjına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Doğan (2013:175) tarafından 2005-2011 yıllarını arasını kapsayan dönemde bankacılık sektöründe faaliyette 
olan katılım ve konvansiyonel bankaların finansal performansları mukayese edilmiştir. Çalışmada kullanılan 
rasyolar karlılık, likidite, risklilik, borç ödeme gücü ve sermaye yeterlilik oranlarıdır. Dönemde faaliyette 
bulunan dört katılım bankası (Bank Asya, Kuveyt Türk, Albaraka, Türkiye Finans) ile konvansiyonel 
bankalardan dört adet  (Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası) çalışma kapsamına 
alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılım bankaları ile konvansiyonel bankaların karlılıkları arasında 
istatistiksel olarak açıdan anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. 

Gökalp (2014: 199-201) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma 2005-2013 dönemini kapsamıştır. Küresel 
finansal krizi içeren bu dönem ‘kriz öncesi’ (2005-2007) ve ‘kriz sonrası’ (2008-2013) olarak ikiye 
ayrıştırılmıştır. Analiz sonucunda, krizin her iki banka türünün karlılığında olumsuz bir etki meydana 
getirdiği belirlenmiştir. Ancak bu etki, katılım bankaları üzerinde konvansiyonel bankalara göre daha fazla 
belirlenmiştir. Katılım bankalarının krizden önceki dönemdeki karlılıkları sonrası dönemdeki 
karlılıklarından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterirken, ticari bankalarda bu bakımdan anlamlı bir 
fark belirlenmemiştir. 

Canbaz ve Çevik (2015: 88-122) tarafından yapılan bir çalışmada ise, 2002-2011 arası yılsonu mali 
tablolarından elde edilen finansal göstergeler ile katılım ve mevduat bankalarının kriz öncesi ve kriz 
sonrasında müşterilerine karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, katılım 
bankalarının mevduat bankaları ile özellikle, esas faaliyet konularını esas alan ‘etkinlik rasyoları’ açısından 
farklılığı önemli bulunmuştur.  

Toraman vd. (2015; 307) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 2006 ve 2014 yılları arasın dönem iki banka 
grubu açısından incelenmiştir. Yapılan çalışmada, bağımsız t-testi kullanılmıştır. Konvansiyonel bankaların 
toplam aktif ve likit aktif büyüklüklerinin katılım bankalarından daha yüksek olduğu belirlenirken, sermaye 
yeterliliği açısından konvansiyonel bankalarının katılım bankalarından daha güçlü bir yapıya sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

4. Krizler Karşısında Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların Mukayesesi 

4.1.  Veriler 

Çalışma, farklı çalışma esasları ve dayanakları olan iki banka türünün 2008 krizi ve sonrasındaki 
dönemlerinin mukayesesini kapsamaktadır. Bu bakımdan öncelikle ilgili tarihlerde faaliyette bulunan dört 
katılım ve dört konvansiyonel banka kapsama alınmıştır. Kapsamdaki bankaların ilgili dönemdeki aktif 
büyüklükleri arasında önemli bir farklılık görünmemektedir. Tabloda görüldüğü gibi, dönemin başında 
önemli gibi görünen (bir kat civarındaki) fark, dönemin sonuna gelindiğinde hemen hemen kapanmıştır ve 
iki grup bankanın aktif toplamları eşitlenmiştir. Yanı sıra bir başka ortak nokta, analiz kapsamındaki tüm 
bankaların mevduat bankası sınıfından olmalarıdır. Çalışmada kullanılan veriler, tabloların altında 
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gösterildiği gibi, ya faaliyet raporlarından ya da Türkiye Bankalar Birliği (TTB) tarafından yayınlanan 
verilerden elde edilmiştir.     

Tablo 3: Analiz Kapsamındaki Bankaların Dönembaşı ve Sonu Aktif Toplamları (Bin TL.) 

Sıra 
Katılım 
Bankaları 2006* 2012** Konvansiyonel Bankalar*** 2006 2012 

1 Al Baraka Türk  2.491.813  12.327.654  Anadolubank  2.766.464    6.291.000  
2 Bank Asya  4.179.189  21.390.024  HSBC 10.272.243  25.299.000  

3 Kuveyt Türk  2.936.082  18.910.513  ING Bank 11.814.571  25.115.000  
4 Türkiye Finans  4.122.636  17.616.504  Şekerbank   4.006.314  14.518.000  

 
Toplam 13.729.720  70.244.695  

 
28.859.592  71.223.000  

* https://www.albaraka.com.tr/pdf/2006_faaliyetraporu.pdf, Erişim: 10//06/2/2019 
http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-faaliyet-raporlari-2006.aspx, Erişim: 10//06/2/2019 
https://www.kuveytturk.com.tr/medium/document-file-321.vsf, Erişim: 10//06/2/2019 
https://www.turkiyefinans.com.tr/Lists/FinansalRaporlar/Attachments/9/2006_Faaliyet_Raporu.pdf, 
Erişim: 10//06/2/2019 

** http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar, Ereşim: 10/06/2019  

*** https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, Erişim: 10/06/2019 

Çalışmada, tabloda yer alan sekiz bankanın 2006-2012 dönemi finansal verileri kullanılmıştır. Bu veriler ilgili 
bankaların internet adreslerinden temin edilen bağımsız denetim raporlarında yer alan mali tablolardan 
oluşturulmuştur. Ayrıca sektörün likidite durumunu görebilmek için ise BDDK aylık bültenlerden mevduat 
ve katılım bankalarının verileri de alınmıştır.  

4.2.  Yöntem 

Çalışmada, geleneksel finansal analiz yöntemlerinden biri olan ‘oran/rasyo analizi’ kullanılmıştır. Yanı sıra, 
buradan elde edilen veriler grafik üzerinde gösterilmiştir. Analiz kapsamında, ilk olarak bankaların ilgili 
dönemdeki aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, takipteki krediler/nakdi krediler oranı, mevduat artış oranları, 
nakdi kredi artış oranları ve net karlardaki değişimler belirlenmiştir. Bu altı temel finansal orana ait 
verilerin, 2006-2012 dönemi boyunca nasıl seyir izlediği ve iki banka grubu arasındaki farklılaşma ve 
mukayesenin izlenmesi amacıyla grafik üzerinde gözlenmeye çalışılmıştır.    

4.3.  Bulgular 

a- Aktif Kârlılığı  

Aktif kârlılığı, bankaların sahip olduğu dönen ve duran varlık toplamları ile elde edebildiği kârlılığı 
göstermektedir. Bu rasyo, varlığın kalitesinin bir göstergesi niteliğinde olduğundan özellikle banka üst 
yönetimlerince takip edilen önemli bir rasyodur. Yanı sıra, banka kaynaklarının ne etkinlikte kullanıldığının 
da bir göstergesidir.  

Sektöründe önem atfettiği rasyo seyri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katılım bankalarından çok farklı bir 
trend izlememiş olmasına rağmen katılım bankaları ortalama olarak % 40 daha yüksek aktif karlılığına 
sahiptir. Dönemin özelliği gereği, iki banka grubu da azalan bir karlılık seyrine girmiştir. 

 

https://www.albaraka.com.tr/pdf/2006_faaliyetraporu.pdf
http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-faaliyet-raporlari-2006.aspx
https://www.kuveytturk.com.tr/medium/document-file-321.vsf
https://www.turkiyefinans.com.tr/Lists/FinansalRaporlar/Attachments/9/2006_Faaliyet_Raporu.pdf
http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar
https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
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Grafik 1: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Aktif Karlığının Gelişimi 

b- Öz Kaynak Kârlılığı  

Öz kaynak kârlılığı, bankaların sahip olduğu öz kaynaklarla elde edebildiği kârı göstermektedir. Bu rasyo, 
özellikle banka üst yönetimlerince takip edilen önemli bir rasyodur. Çünkü, öz kaynaklar banka sahip ve 
ortaklarının varlıklar üzerindeki bir göstergesidir. Üst yönetimler ise, sahip ve ortaklar adına işletmeleri 
yönetirler ve genelde başarı (karlılık göstergesi) üst yönetimlere atfedilir. Dolayısıyla, bankacılar açısından 
Aktif/Pasif Yönetimi toplantılarının olmazsa olmaz konularından biri, ‘Öz Kaynak Kârlılığı’dir. Sektöründe 
önem atfettiği rasyo seyri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi katılım bankalarından çok farklı bir trend 
izlememiştir. Bir önceki karlılık rasyosu gibi, azalan bir seyirdedir. 

 

 
Grafik 2: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Özkaynak Karlığı Gelişimi 

c- Takipteki Krediler / Nakdi Krediler 

Takipteki Krediler/Nakdi Krediler rasyosu, bankaların takipteki kredilerinin nakdi krediler içerisindeki 
payını gösterir. Bu rasyonun artması bankanın kredi kalitesinin bozulmasını ifade etmektedir. Kredi 
kalitesinin bozulması ise, kredi riskinin artmasının yanı sıra sermaye yeterlilik rasyosunu azaltıcı bir etki 
meydana getirir. Nakdi kredi portföyünün kalitesinin izlendiği makro bir rasyo olan Takipteki 
Krediler/Nakdi Krediler, aşağıdaki seyri izlemiştir.  

Finansal krizin tahribatının giderek atmaya başladığı 2008’de başlayan takipteki kredilerin nakdi kredilere 
onanı 2009 yılında, konvansiyonel bankalar rasyosunda önemli bir sıçramaya sebep olmuştur. Kriz 
öncesinde katılım bankalarının kredi kalitesi nispeten kötü durumda iken kriz ve sonrasında konvansiyonel 
bankaların kredi kalitesi bozulmaya geçmiştir. Ancak yine grafikte görüldüğü üzere kriz etkisini yitirdikçe 
grafikler bir birine yaklaşmaktadır. 
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Grafik 3: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Takipteki Krediler / Nakdi Krediler 

Gelişimi 

d- Nakdi Krediler Artış Oranı 

Nakdi krediler bankaların piyasaya kullandırdığı nakdi fonları ifade etmekte, yanı sıra temel faaliyet 
etkinliğine bir işarettir. Yanı sıra, kredilerin artması ya da azalması bankaların kredi politikalarını 
yansıtmaktadır. Şöyle ki banka büyüme yönünde hamle yapmak ister ise kredi ve mevduatta agresif tutum 
sergileyecektir. Daha muhafazakâr tutum sergilemek istediğinde ise yeni nakdi kredilere karşı temkinli 
hareket edecektir. Kriz döneminde aşağıdaki grafikte görüleceği üzere geleneksel bankalar kredi 
musluklarını sıkmış ve piyasayı fonlamama yolunu seçmişlerdir. Bu durum, bir anlamda bir önceki 
Takipteki Krediler/Nakdi Krediler rasyosunun sonucunu destekler niteliktedir. Geleneksel bankalar 2008 
yılında nakdi kredilerini azaltmış, 2009 yılında tamamen kesmiş 2010 yılında ise nakdi kredilerin yeniden 
verilmeye başlandığını görülmekte, ne var ki sonraki yıl yine bir daralma vardır.  

 
Grafik 4: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Nakdi Krediler Artış Oranlarının 

Gelişimi 

e- Mevduat (Toplanan Fonlar) Artış Oranı 

Katılım bankaları ve mevduat bankalarının bilançolarında mevduat ya da toplanan fonlar çok büyük bir yer 
almaktadır. Mevduat ya da katılım bankalarının toplanan fon ya da mevduatında ani azalma olması 
durumunda bankaların ayakta kalması son derece güçtür. Bu nedenle mevduat artış ya da azalışları yakın 
olarak takip edilmelidir. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere mevduatlarda ki artış oranı kriz 
döneminde gözle görülür olarak azalmıştır. Diğer taraftan katılım bankalarında ise bu durum tam tersi 
konumdadır yani en büyük artış kriz döneminde gerçekleşmiştir. Bu da katılım bankalarının kriz 
döneminde, toplumsal güven açısından gayet iyi durumda olduğunun da bir göstergesi olarak toplanan 
fonlarında ciddi anlamda artış izlenmiştir. 
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Grafik 5: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Toplanan Fonların Gelişimi 

f- Net Kâr Değişim Oranı 

Bankaların net kârları doğal olarak her yıl aynı düzeyde kalmayacağı gibi, kriz dönemlerinde önemli 
dalgalanmalar gösterir. Ancak, bankalar her yıl kar artış trendinin sürmesini isterler. Aşağıdaki tabloda, kriz 
döneminde katılım bankaları ve geleneksel bankaların net kârlarında yaşadıkları değişimler görülmektedir. 
Buradaki seyir, genel olarak geleneksel bankalar açısından oldukça dalgalıdır. Özellikle kriz döneminde 
yani 2008 yılsonunda ilk önemli kâr azalması gerçekleşmiş, ardından 2009 yılında biraz artış meydana gelse 
de 2010 ve 2011 yılında ikinci bir azalma meydana gelmiştir. Toparlanma ancak 2012 yılında olmuştur. Buna 
karşılık katılım bankalarında ise durum çok farklıdır. Krizin etkisi ile kârda bir azalma olmasına karşın 
düşüşler konvansiyonel bankalarda olduğu gibi sert olmamış görece olarak daha yumuşak, yani kâr 
artışının ivmesi az olmuştur. 

 

 
Grafik 6: Katılım ve Konvansiyonel Bankaların 2005-2012 Dönemi Net Karlarının Gelişimi 

5. Tartışma ve Sonuç 

Faizsiz bankacılık ülkemizde 1985 yılında başlamıştır. Yani geleneksel bankacılığa göre oldukça gençtir. 
Uzun süre sağlam bir yasal zeminde olmamaları nedeniyle sağlıklı bir gelişme gösterememiştir. Ancak 2005 
sonrası dönemde, ‘katılım bankası’ olarak devam etmeye başladıktan sonra büyümeye başlamıştır. Bu arada, 
2008 krizinin geleneksel finans kurumları eliyle tetiklenmesi, alternatif olarak faizsiz finansal ürün ve 
bankaların dünya gündeminde daha fazla görünür olması, bunda etkili olmuştur. Faizsiz bankaların 
mevduat sahibi veya fon kullanan ile kar ve zarar ortaklığı temelinde ilişki kurması, ticaret ve reel/üretime 
dayalı alanda finansman sağlaması, türev ürünlere karşı İslam’ın bakışının çok da müspet olmayan anlayış, 
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krizin çıkardığı maliyet karşısında tüm dünyada bugün dünden daha çok destek bulmaktadır. Bu çalışmada, 
ülkemizdeki geleneksel bankacılığı temsil eden dört mevduat bankası ile o gün için var olan dört faizsiz 
bankanın kriz karşısındaki performansları, işte bu anlayış açısından gözlemlenmiştir. 

Gözlem sonuçlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür. 

Öncelikle, karlılık ölçütü bazında yani aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı bağlamında her iki banka türünün 
kriz döneminde birbirinden farklı bir etkilenmeleri olmadığı yani krizden benzer oranda etkilendiklerini 
söylemek gerekir.  

Buna karşılık ikinci önemli nokta, Takipteki Krediler / Nakdi Krediler oranına bakıldığında ise, geleneksel 
bankaların krizin zirve yaptığı 2009 yılında kötü bir seyir izlediği açıkça görülmektedir. Bu kötü trende 
karşılık bir sonraki yıl, katılım bankaları ile hemen hemen aynı düzleme geldikleri görülmektedir. Kriz 
döneminde geleneksel bankaların ciddi bir ‘batık kredi’ sorunu ile karşı karşıya kaldıkları anlaşılmaktadır. 
Bu sorun, öncelikle onları kredi musluklarını kısmaya itecek bir faktördür. Zaten bir sonraki yıllarda makul, 
kabul edilebilir (%3,55 gibi) bir noktaya doğru gelmiştir.  

Bir başka önemli mukayese ölçeği mevduatlar ve nakdi kredilerdeki artış eğilimi olmuştur. Faizsiz bankalar, 
her iki mukayese ölçeği bakımından dönemde konvansiyonel bankalardan daha iyi performans gösterdiği 
görülmektedir. Öyle ki geleneksel bankaların 2009 yılındaki nakdi kredi artışı hemen hemen hiç olmamıştır 
adeta kredi muslukları kapatılmış oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, aynı yönde bir eğilim toplanan 
fonlar/mevduatlar ölçeğinde görülmektedir. 2009 yılında geleneksel bankalarda sadece %1 oranında 
mevduat artışı olurken faizsiz bankalarda bu oran %40 artışa işaret etmektedir. Bu durum faizsiz bankaların 
reel üretim (ekonomik) alanı fonlamaya dönük bakışının daha olumlu olduğunu göstermektedir. Çünkü, 
gerçeklik payı tartışılsa da, toplumda ‘bankalar iyi zamanda kredi dağıtır, kötü günde geri çeker’ algısı 
yaygındır. Öte yandan, kriz sonrası dönemde söz konusu mukayese ölçeğinin her iki banka grubunda biri 
birine yakınlaştığı, yani durumun normalleştiği tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile yer yer benzerlik göstermekle birlikte, farklılık arz 
edenlerde görülmektedir. 

Bunlardan biri, Doğan tarafından 2013’te yapılan çalışmadır. Dönemsel benzerlik yanında kullanılan benzer 
bir ölçek ‘karlılık ölçeği’ olmuştur. Karlılık bakımından iki banka grubu arasında dönemde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (Doğan, 2013: 175). 

Finansal kriz dönemlerinin hem katılım hem de geleneksel bankaların karlılığı üzerindeki etkisi Gökalp’in 
(2014: 191) çalışmasında da belirlenmiştir. Ancak bu etkinin katılım bankaları açısından ‘anlamlı bir etki’ 
olmasına karşılık, konvansiyonel bankalar açısından ‘anlamlı bir etki oluşturmadığı’ anlaşılmıştır. Nedeni 
araştırıldığında ise, yüksek özsermaye/aktif oranına ve likidite oranına ve daha düşük toplam kredi/aktif 
oranına sahip olmaları belirlenmiştir. Bu bulgu, konvansiyonel bankaların katılım bankalarına nazaran 
sermaye yapısı ve likiditelerinin daha güçlü olması anlamına gelirken, daha güçlü likidite de kalmak için, 
ekonomiye daha az kaynak aktarmaları gerekmiş, yani daha düşük toplam kredi/aktif oranına sahip 
olmaları gerekmiştir. Bu bulgu, tarafımızdan tespit edilen, kriz döneminde konvansiyonel bankaların kredi 
musluklarını kapattığı kanaatını desteklemiştir.   

Yurttadur ve Demirbaş (2017) tarafından yapılan bir çalışmada kriz sonrası dönem ele alınmıştır. 2010-2016 
yıllarını kapsayan dönem verileri esas alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada katılım bankaları ile 
konvansiyonel bankaların performansları karşılaştırılmıştır. Üç özel sermayeli katılım bankası ile benzer 
ölçekteki üç mevduat bankasının performansları değişik ölçütler kullanılarak yapılan karşılaştırma 
sonucunda, aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı açısından dönemde katılım bankaları daha iyi bir 
performans göstermişlerdir. Buna karşılık, borçların öz kaynaklara oranı açısından katılım bankalarının 
daha öz kaynağa, daha çok yabancı kaynağa sahip olduğu görülmüştür. Kredilerin kalitesi açısından katılım 
bankaları daha düşük takip oranı ile mevduat bankalarının önünde olduğu belirlenmiştir (Yuttadur, 
Demirbaş, 2017: 112-113). Bu sonuçlardan, katılım banklarının takipteki kredilerinin daha olduğu tespiti, 
tarafımızdan yapılan çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Şu var ki, dönem farklılığı çalışmaların 
bulgularının mukayesesi açısından engel teşkil etmesi muhtemel bir durum olduğunu da belirtmek gerekir. 
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Son olarak, katılım bankaları sadece analiz dönemi içinde değil faaliyete başladıkları 1980’yi yıllardan 
bugüne şube ve personel sayılarını artırmak suretiyle tanınırlıklarını ve bilinirliklerini arttırma eğilimi içinde 
oldukları görülürken, konvansiyonel bankaların son dönemlerde şube ve personel azalttıkları ve 
büyümelerini daha çok ‘şubesiz bankacılık’ ile sağlama yönünde oldukları tespit edilmiştir. 

 

Kaynakça 

Amba M. S. ve Almukharreq F., (2013), Impact of the Financial Crisis on Profitability of the IslamicBanks vs 
Conventional Banks- Evidence from GCC, International Journal of Financial Research, Vol:4, No:3, 
pp.83-93, 

Ansari, S. ve Rehman, A., (2011), Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A 
Comparative Study, International Conference on Islamic Economic and Finance, Qatar Faculty of 
Islamic studies, Doha, Qatar, 19-21 December 

Baykal, C. M., (2007), Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, s. 33-47  

Canbaz, M., (2018), Katılım Bankacılığı, 2. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 

Canbaz, M. ve Çevik, E., (2015), Interest – Free Banking and Conventional Banking’s Attitudes Against 
Financial Crises: The Case of Turkey, Business & Management Studies: An International Journal, 
Vol.:3, Issue:1, s.88-122 

Doğan, M., 2013, Katılım Ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye 
Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 58, Nisan, 
http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/695/10.pdf  

Göçer, İ., (2012), 2008 Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri Ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: 
Ekonometrik Bir Analiz, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10 (17). 

Gökalp, F., (2014), Kriz Öncesi Ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Katılım Bankaları Ve Ticari Bankaların 
Karlılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Sayı: 32, s.191-201 

Hassan M. ve Dridi J., (2010), The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A 
Comparative Study, International Monetary Fund, IMF. 

Iqbal, M. M., (2006), A Broader Definition of Riba, Pakistan Institute of Development Economics Working 
Paper. January, s.1-23 

Bourkhis, K. ve Nabi, M. S., (2013), Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–
2008 financial crisis, Review of Financial Economics, vol. 22, Issue 2, 68-77 

Rashwan, M., H., (2012), How did listed Islamic and Traditional Banks Performed: pre and post the 2008 
financial crisis?, Journal of Applied Finance & Banking, vol.2, no.2, s. 149-175 

Mishkin, F. S., (1996), Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective, Annual World 
Bank Conference on Development Economics, The World Bank, New York, May, s. 1-57 

Okuyan, H. A., ve Karataş, Y., (2017), Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt 
17, Sayı: 3·Temmuz, s. 395-40  

Parlakkaya, R. ve Çürük, S. A., (2011), Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar 
Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği, Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 11 
No:3, s. 397-405 

Samad , A. ve Hasan K., (1999), The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An 
Exploratory Study, International Journal of Islamic Financial and Services”, Vol:1, No:3. 

Samad , A., (2004), Performance of Interest Free Islamic Banks vis-à-vis Interest-Based Conventional Banks of 
Bahrain, IIUM Journal of Economics and Management,Vol:12, No:2, s. 1-25. 

http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/695/10.pdf


M. Canbaz – S. Dur 11/3 (2019) 1744-1756 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1756 

Siraj, K. K. ve Pillai, P. S., (2012), Comparative study on performance of Islamic banks and conventional 
banks in GCC region, Journal of Applied Finance & Banking, Vol:2 No:3, s.123-161. 

Toraman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F.., (2015), Mevduat Ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı 
Performans Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, s. 301-310 

Türkmenoğlu, R. E., (2007), Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Finansal Yapı,  (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale 

Yazıcı, R, (2016), Finansal Krizlerin Önlenmesinde Katılım Bankacılığı Sisteminin Rolü Üzerine Bir 
Değerlendirme, Sakarya İktisat Dergisi, 5(1), s.59-82 

Zahoor, K., Muhammad, F., ve Muhammad F., (2011), Analysis of the Performance of Islamic and 
Conventional Banks in Pakistan,  http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files /JMS/51/ 
JMSJanuaryJune201053-62.pdf,  

 

İnternet Kaynakları 

https://www.kuveytturk.com.tr/ 

https://www.albaraka.com.tr/ 

http://www.bankasya.com.tr/ 

https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/sayfalar/default.aspx 

http://www.anadolubank.com.tr/  

https://www.hsbc.com.tr/  

https://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin  

https://www.sekerbank.com.tr/  

http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar 

file:///C:/Users/PC20/Downloads/Islamic%20Financial%20Services%20Industry%20Stability%20Report%2020
18_En.pdf 

http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files%20/JMS/51/%20JMSJanuaryJune201053-62.pdf
http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files%20/JMS/51/%20JMSJanuaryJune201053-62.pdf
https://www.kuveytturk.com.tr/
https://www.albaraka.com.tr/
http://www.bankasya.com.tr/
https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/sayfalar/default.aspx
http://www.anadolubank.com.tr/
https://www.hsbc.com.tr/
https://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin
https://www.sekerbank.com.tr/
http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar


Önerilen Atıf/Suggested Citation:  
Erkan, B., Yurdakul, D. (2019). Gayrimenkul Pazarlamasında Web Sitesi Hizmet Kalitesi Unsurlarının Tüketici Memnuniyetine Etkisi, 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 1757-1768. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 1757-1768 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.703 

Gayrimenkul Pazarlamasında Web Sitesi Hizmet Kalitesi Unsurlarının Tüketici 
Memnuniyetine Etkisi  
(The Effect of Website Service Quality Components on Consumer Satisfaction in Real 
Estate Marketing) 

Behlül ERKAN  a Dicle YURDAKUL b 
a Altınbaş Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye. behlulerkan@gmail.com 
b Altınbaş Üniversitesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye. dicle.yurdakul@altinbas.edu.tr 

MAKALE BİLGİSİ ÖZET 

Anahtar Kelimeler: 

Gayrimenkul pazarlaması 
Web sitesi hizmet kalitesi 
Tüketici memnuniyeti 

Gönderilme Tarihi 14 Temmuz 
2019 
Revizyon Tarihi 30 Ağustos 2019 
Kabul Tarihi 4 Eylül 2019 

Makale Kategorisi: 
Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmada Türkiye’de gayrimenkul pazarlamasında elektronik pazar yeri modelinin 
kullanımının ve web sitesi hizmet kalitesi unsurlarının tüketici memnuniyeti üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. 

Yöntem – Araştırmada, konu ve araştırma soruları gereğince nicel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak tasarlanmış anket elektronik posta yoluyla 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ankette web sitesi hizmet kalitesi unsurlarına ilişkin 19 ifade 
kullanılmış, ayrıca tüketici memnuniyetine ilişkin 8 ifade ve demografik sorulara yer verilmiştir. 
Araştırmanın ana kitlesini gayrimenkul pazarında emlak alışveriş faaliyeti gerçekleştiren ya da 
gerçekleştirme potansiyeli olan bireyler oluşturmaktadır. Toplamda 198 kişiye ulaşılan anket 
çalışmasında hatalı ve eksik veriler içeren 6 anketin elenmesinin ardından kalan 192 ankete 
yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – İlişki analizi sonuçlarına göre sitenin sistem etkinliği ile sistem uygunluğu arasında 
pozitif yönlü ve çok güçlü düzeyde bir ilişki, sitenin işlem gerçekleştirme yetisi arasında pozitif 
yönlü ve orta düzeyde bir ilişki ve müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü ve güçlü düzeyde 
bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca sitenin gizlilik düzeyi ile müşteri memnuniyeti arasında da pozitif 
yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Tartışma – Tüketicilerin internet platformlarının etkinliğine yönelik algılarının ve memnuniyet 
seviyelerinin şekillenmesinde sitenin sisteminin kullanıcı dostu oluşu ve kullanıcı bilgilerinin 
gizli tutulması faktörleri ön plana çıkmaktadır. Öte yandan sitenin işlem yetisine dair 
değerlendirmeler, tüketicilerin gayrimenkul pazarlaması yapan işletmelerin gerçekçi taahhüt 
vermeleri, taahhütleri doğru zamanda ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri ya da sitede verilen 
tekliflerin dürüstlüğü gibi konularda kararsız kaldığına işaret etmektedir. Sektörde faaliyet 
gösteren işletmeler açısından bu kararsızlığı gidererek, algıyı olumlu yöne çekecek stratejilerin 
öncelikle tercih edilmesinin isabetli olacağı görülmektedir. 
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Purpose – In this study, the impact of the use of electronic market model and website service 
quality components on consumer satisfaction was investigated in the area of real estate marketing 
in Turkey. 

Design/methodology/approach – In the research, quantitative research methods were used in 
accordance with the subject and research questions. The questionnaire designed for the purpose 
of the study was shared with the participants via e-mail. 19 statements related to website service 
quality components were used in the survey and 8 statements related to consumer satisfaction 
and demographic questions were included. The main population of the research consists of 
individuals who engage in real estate shopping activities in the real estate market or have 
potential to do so. In the survey, which reached 198 people in total, analyzes were conducted for 
the remaining 192 questionnaires after the elimination of 6 questionnaires containing incorrect 
and incomplete data. 

Findings – According to the results of the relationship analysis, there is a positive and very strong 
relationship between system effectiveness and system convenience, a positive and medium level 
relationship between the site's ability to perform transactions and a positive and strong 
relationship between customer satisfaction. In addition, a positive and moderate relationship was 
found between the privacy level of the site and customer satisfaction. 
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Discussion – In shaping the perception and satisfaction levels of consumers regarding the 
effectiveness of the internet platforms, the factors such as the user-friendliness of the site's system 
and the confidentiality of user information take over. On the other hand, evaluations of the site's 
ability to process indicate that consumers are undecided about real estate companies' 
commitments, realization of these commitments at the right time and the honesty of the offers on 
the site. It is seen that it will be beneficial for the companies which are operating in the sector to 
prefer the strategies that will bring the perception to a positive direction by eliminating 
consumers' indecision. 
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, birinci sınıf restoran işletmesi çalışanlarının yöneticilerine 
yönelik hizmetkâr liderlik algıları ile işe adanmışlık duygusu arasındaki ilişkileri belirlemektir. 
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işletmesi çalışanından soru formu aracığıyla veriler toplanmıştır. Katılımcılar basit tesadüfi 
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yoğunlaşma arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur 

Tartışma – Bu sonuçlara göre, restoran yöneticilerinin sadece işletmenin amaçlarına değil aynı 
zamanda çalışanların istek ve gereksinimlerine önem veren, güçlendirme yoluyla onların bireysel 
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liderlik davranışı çalışanların işe adanmışlık duygusunu artırabilecek liderlik türlerinden bir 
tanesidir. 
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Giriş  

Hizmet sektöründe yer alan restoran işletmelerinin sunmuş olduğu hizmetlerin soyut olması, insan odaklı 
olması, üretim ile tüketimin eş zamanlı olması gibi özelliklerinden dolayı restoran işletmeleri çalışanlarının 
iş ile ilgili faaliyetleri yerine getirirken yüksek düzeyde performans sergilemelerini zorunlu kılabilmektedir. 
Bu performansın gerçekleşmesi ise personelin işine odaklanması, tamamen konsantre olması, işini yaparken 
kendini mutlu hissedebilmesi, dinç ve enerjik olması ve aynı zamanda bu işten gurur duyması gibi 
unsurlara bağlı olabilmektedir. İşe adanmışlık duygusu bahsedilen unsurları kapsaması açısından restoran 
işletmeleri için büyük önem arz eden kavramlardan biridir. Diğer taraftan, yöneticilerin işletme faaliyetlerini 
yerine getirirken benimsedikleri liderlik tarzları da çalışanların performanslarını etkileyebilmektedir. 
Günümüzde işletmeler, insan unsurunun ön plana çıkmasıyla birlikte özellikle insana yönelik liderlik 
tarzlarına yönelmektedir. Bu noktada, personelin istek ve gereksinimlerine yönelik ortaya çıkan bir liderlik 
türlerinden biri de hizmetkâr liderliktir. Çalışan odaklı hizmetkâr liderlik davranışı yukarıda belirtilen ve işe 
adanmışlık kavramı altında toplanan unsurları etkileyebilecektir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı 
restoran çalışanlarının yöneticilerine yönelik hizmetkâr liderlik algıları ile sahip oldukları işe adanmışlık 
duyguları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırma amacı doğrultusunda, öncelikle alanyazından 
hareketle konunun kavramsal çerçevesi ve soru formu oluşturulmuş, daha sonra İstanbul’daki birinci sınıf 
restoran işletmeleri çalışanları örnekleminde yüz yüze anket tekniği yöntemi ile veriler elde edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarının ilgili taraflara ve alanyazına katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.  

1. Kavramsal Çerçeve  

Greenleaf (1977: 2), Hermann Hesse tarafından kaleme alınan “Doğuya Yolculuk” kitabındaki Leo 
karakterinin hizmet etme davranışından etkilenerek hizmetkâr liderlik kavramını 1970’lerde ortaya 
koymuştur. Bu kavramın temelinde hizmet etme isteği yer almaktadır (Sanı vd. 2013: 64). Greenleaf’a göre 
hizmetkâr lider, her şeyden önce bir hizmetkârdır. Hizmetkâr liderlik, hizmet etme duygusuyla ortaya çıkar, 
bu duygu sonraki süreçte takipçileri yönetme isteğine dönüşür(Greenleaf 1977: 2). Page ve Wong’a (2000: 70) 
göre hizmetkâr lider; asıl amacı insanlara hizmet etmek olan ve onları geliştirme ya da güçlendirme yoluyla, 
birtakım görevlerin ve amaçların başarıyla yerine getirilmesini sağlayan liderdir. Hizmetkâr liderin 
doğasında başkalarına hizmet etme duygusu vardır. Hizmetkar lider takipçilerini geliştirebildiği ölçüde 
başarılı olur (Bass 2000: 33; Kumar 2018: 44). Diğer liderlik tarzlarının çoğu öncelikle misyona ve daha sonra 
bu misyonu gerçekleştirmek için çalışanlarını güçlendirmeye odaklanırken, hizmetkâr liderler öncelikle 
personelinin başarısına daha sonra ise misyona odaklanır (Gandolfi ve Stone 2018: 265). Hizmetkâr liderliğin 
olduğu işletmelerde personelin daha memnun, yüksek performanslı ve işletmesine bağlı olduğuna yönelik 
güçlü kanıtların olmasından dolayı son dönemlerde hizmetkâr liderlik kavramı örgütsel ve akademik 
anlamda popüler hale gelmeye başlamıştır (Muller vd. 2018: 47). Hizmetkâr liderler, insanlar tarafından 
güven duyulan, takipçilerine önem veren, onları güçlendiren, onların istek ve ihtiyaçlarını ilk sıraya koyan, 
örgütlerde misyon ve vizyon oluşturan, topluma yardım etmek isteyen, etik kurallara bağlı, kavramsal 
yeteneklere sahip, empati kurabilen liderlerdir (Farling vd. 1999: 51; Page ve Wong 2000; Russell ve Stone 
2002: 146; Spears 2002: 5-10; Liden vd. 2008: 162; Baykal vd. 2018: 35). 

Hizmetkâr liderliğin başarıyla uygulanabilmesi örgütün yapısıyla doğrudan ilişkili olabilmektedir. 
Hiyerarşiye önem veren ya da çalışanların ihtiyaçlarını ikinci planda tutan örgütlerde hizmetkâr liderlik 
davranışlarının sergilenebilmesi, bu özelliklerin değişmesine bağlı olabilmektedir. Başka bir deyişle, sadece 
misyonun ve vizyonun ön planda tutulduğu örgütlerde, işletme misyonunu ikinci plana koyan ve personeli 
ön plana çıkaran hizmetkâr liderlik uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi zor olabilecektir. Bu 
nedenle işletme sahiplerinin hizmetkâr liderlik uygulamasını sağlayabilecek örgüt yapısına imkân vermesi 
gerekmektedir.  

İşe adanmışlık temel olarak, kişinin benliğinin işin önemi ya da işin değeri ile bütünleşmesi veya bağlantılı 
olması şeklinde tanımlanmaktadır (Chusmir 1982: 596). Başka bir ifadeyle, çalışanların kendilerini enerjik 
hissetmesi ve iş faaliyetlerine etkili bir şekilde bağlanmasını ifade etmektedir (Schaufeli vd. 2008: 176). İşe 
adanmışlık; pozitif, tatmin edici, işle ilgili dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma ile karakterize edilen ruh 
halidir (Schaufeli vd. 2002: 74). Dinçlik; kişinin çalışırken yüksek düzeyde enerji ve zihinsel dayanıklılığı, iş 
yaparken çaba sarf etme istekliliği ve zorluklarla karşılaştığı durumlarda bile çalışmada ısrarlı olması olarak 
tanımlanabilir. Kendini adama; anlamlılık hissini, coşku, ilham, gurur ve mücadeleyi ifade etmektedir. 
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Bireylerin yaptıkları iş onlara ilham verir, işlerini heves ve coşkuyla yaparlar ve yaptığı işlerinden dolayı 
gurur duyarlar. Yoğunlaşma; kişinin tamamen yoğun ve mutlu bir biçimde kendini işine vermesi, bu esnada 
zamanın hızla akıp geçmesi ve kendini işinden ayırmakta zorluk çekmesidir (Schaufeli vd. 2002: 74-75). İş 
görenlerin sahip olduğu işe adanmışlık duygusu, liderlik, güven, yönetim tarzı ve örgüt kültürü gibi 
faktörlere bağlıdır (Lockwood 2007: 8). Bu nedenle, bir örgütteki liderlik gelişimi çalışanların işe adanmışlık 
duygusuyla ilişkilidir (Ghafoor vd. 2011: 7393).  

Alanyazın incelendiğinde, liderlik davranışı ile işe adanmışlık arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmanın 
olduğu görülmektedir. Carter ve Baghurst’un (2014: 462) yaptıkları çalışmada, hizmetkar liderlik ile işe 
adanmışlık arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır. Hizmetkar liderliğin işe adanmışlığı pozitif yönde 
etkilediğini tespit etmişlerdir. De Clercq vd. (2014) tarafından hizmetkâr liderliğin işe adanmışlık üzerindeki 
etkisini belirlemek amacıyla 263 bilgi teknolojileri çalışanı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre algılanan hizmetkâr liderlik davranışı arttıkça çalışanların işe adanmışlık duyguları da 
artmaktadır. Raya vd. (2015) tarafından 210 kamu çalışanı üzerinde hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık 
duygusu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan çalışmada ise iki değişken arasında anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık arasında olumlu bir ilişki 
tespit edilmiştir. Benzer şekilde Mitterer (2017) tarafından, 284 sağlık çalışanı örnekleminde hizmetkâr 
liderliğin işe adanmışlık üstündeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, algılanan hizmetkâr 
liderliğin çalışanların işe adanmışlık duygusunu pozitif yönde etkilediği sonuca ulaşılmıştır. Aynı zamanda 
Haar vd. (2017) tarafından hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık arasındaki ilişki ortaya koymak amacıyla 
yapılan çalışmada, hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlığın dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma alt 
boyutları arasında pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Son olarak Coetzer vd. (2017) tarafından hizmetkâr 
liderlik ile işe adanmışlık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 224 inşaat şirketi çalışanı üzerinde yapılan 
çalışmada, hizmetkâr liderliğin işe adanmışlık duygusu üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık alt boyutları arasındaki ilişkileri 
belirlemeye yönelik hipotezler şu şekildedir:  

H1: Hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık alt boyutlarından dinçlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık alt boyutlarından kendini adama arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık alt boyutlarından yoğunlaşma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

2. Araştırmanın Yöntemi  

Bu bölümde, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmanın evren ve 
örneklemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

2.1.Araştırmanın Önemi ve Amacı 

İşletmelerin sahip olduğu imaj, işletme çalışanı tarafından sunulan hizmetlerin misafirde bıraktığı etkiyle 
şekillenmektedir. Bu nedenle, liderlerin iç müşteriler olarak adlandırılan personelin istek ve 
gereksinimlerinin belirlemesi, onların kişisel gelişimlerine önem vermesi, onları dinlenmesi ve onlara hizmet 
etmesi önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, yöneticilerin işletme faaliyetlerini yerine getirirken sadece 
klasik liderlik davranışlarını değil aynı zamanda hizmetkâr liderlik davranışlarını da sergilemesi önem arz 
edebilmektedir (Çevik ve Akoğlan Kozak 2010: 85). Sektörün karakteristik özelliğinden dolayı restoran 
işletmelerinde görev yapan personel, işletmenin amaçlarını yerine getirmek amacıyla faaliyetlerde 
bulunurken gerek duygusal, gerekse fiziksel emeklerini yoğun bir şekilde kullanabilmektedir. Bu nedenle, 
restoran personelinin çalışma esnasında dinç olması, yaptığı işe yoğunlaşması ve işini sevmesi başka bir 
deyişle işe adanmışlık duygusunun yüksek düzeyde olması gerekmektedir. Aksi takdirde, kendilerinden 
beklenen performansı sergilemede zorluk çekebilirler. Çünkü çalışanların sahip olduğu işe adanmışlık 
duygusu, işletmeler için önemli olan çalışan memnuniyetine (Yeh 2013: 228), çalışanların güçlendirme 
algılarına, iş tatminine (Eyiusta 2015: 74), işletmenin finansal performansına (Xanthopoulou vd. 2009: 196), 
çalışan performansına (Bakker ve Bal 2010: 203) pozitif şekilde etki etmektedir. Çalışanların bu tarz 
özelliklere sahip olabilmesi de restoran işletmesindeki liderlerin sergileyeceği liderlik davranışından 
etkilenebilecektir. Alanyazında birçok işletme türü açısından hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık 
duygusunu inceleyen çalışmaların olmasına rağmen, restoran işletmelerine yönelik fazla çalışma 
bulunmamaktadır. Restoran işletmelerinin emek yoğun yapısı, esnek çalışma saatlerine sahip olması ve 
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üretim ile tüketimin eş zamanlı olması gibi özelliklerinden dolayı, yöneticilerin liderlik tarzları ve 
çalışanların işe adanmışlık duyguları diğer işletmelere göre daha da fazla önem arz edebilmektedir  

Araştırmanın amacı, araştırmaya katılan çalışanların yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algılarını tespit 
etmek ve çalışanların algıladıkları hizmetkâr liderlik düzeyleri ile işe adanmışlık duyguları arasındaki 
ilişkiyi tespit etmektir. Bununla birlikte, çalışanların yöneticilerini ne ölçüde birer hizmetkâr lider olarak 
algıladığını ve sahip oldukları işe adanmışlık düzeyini ortaya koymak çalışmanın diğer bir amacıdır.  

2.2.Araştırmanın Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. İki kısımdan oluşan anketin ilk bölümünde 
katılımcıların hizmetkâr liderlik algısını ve işe adanmışlık düzeylerini belirlemeye yönelik ifadeler 
bulunurken; ikinci kısım demografik sorulardan oluşmaktadır. 

Çalışmada katılımcıların hizmetkâr liderlik algılarını ölçmek için Liden ve arkadaşları tarafından 2008 
yılında geliştirilmiş ve 2015 yılında tekrar gözden geçirilerek yedi ifade ve tek boyuta indirilerek 
sadeleştirilmiş, geçerlilik ve Türkçe’ye çevirme çalışması Kılıç ve Aydın (2016) tarafından yapılmış olan 
ölçek kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların işe adanmışlık duygularını ölçmek amacıyla Schaufeli ve 
Bakker (2003) tarafından geliştirilen ve Özkalp ve Meydan (2015) tarafından Türkçe’ye çevrilen işe 
adanmışlık ölçeğinin kısa versiyonu kullanılmıştır. Ölçek, dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma olarak 
adlandırılan üç alt boyuttan ve dokuz ifadeden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamaya geçilmeden önce 
30 katılımcıyla pilot uygulama yapılmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra soru formuna son hali 
verilmiştir. Bununla birlikte araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliliğini ortaya koymak için güvenirlilik 
(Cronbach Alfa) değerleri hesaplanmış (Tablo 3) ve ölçeklerin güvenilir düzeyde olduğu ortaya 
konulmuştur.  

2.3Araştırmanın Evren Ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, İstanbul ilindeki birinci sınıf restoran işletmeleri çalışanlarıdır. Evrenin tamamına 
ulaşmadaki maliyet ve zamansal kısıtlılıklardan dolayı, belirlenen evren üzerinden örneklem alınmıştır. 
Araştırmanın örneklemini 2018 yılı itibariyle İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinde 
(Turizm Belgeli Tesisler 2018) yer alan turizm işletme belgeli 166 birinci sınıf restoran çalışanı 
oluşturmaktadır. Evren tam olarak bilenemediğinden sınırsız olarak kabul edilmiş ve bu yüzden sınırsız 
evren için belirlenen örneklem sayısı 384 olarak hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç 2013: 47). Araştırma evreninin 
birinci sınıf restoran çalışanlarından oluşmasının en büyük sebebi, bu tarz işletmelerin organizasyon 
yapısının ve işleyişinin diğer yiyecek-içecek işletmelerine göre daha büyük ve sistemli olabilmesinden 
kaynaklanmaktadır. İstanbul ilinin örneklem olarak seçilmesinin temel nedeni ise Türkiye’deki en fazla 
birinci sınıf restoran işletmelerinin burada olması, turizm açısından önemli bir yere sahip olması ve 
araştırmacıya yakınlığıdır. Örneklemdeki 384 kişinin belirlenmesinde ise kolayda örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Soru formu Eylül-Aralık 2018 tarihlerinde restoran çalışanlarına dağıtılmıştır. Toplamda 410 
yönetici statüsünde olmayan (barmen, garson, komi, aşçı vb.) çalışana ulaşılmış, çalışanların 392’sinden geri 
dönüş sağlanmış, hatalı ve eksik soru formları çıkartıldıktan sonra 388 soru formu çalışma kapsamında 
analiz edilmiştir.  

3. Araştırmanın Bulguları 

Örneklem dâhilindeki katılımcıların % 59’u erkek, %51’i bekâr, % 38’i üniversite mezunudur. Çalışanların % 
41’i 24-30 yaş aralığında ve % 36’sı aynı kurumda altı ile dokuz yıl aralığında çalışmaktadır. Araştırmada 
hizmetkâr liderlik ve işe adanmışlık soru formlarının doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Buradaki temel 
amaç soru formlarının orijinal yapısının bu çalışmada da geçerli olup olmadığının tespit edilmesidir. 
Araştırma modeline bağlı olarak hizmetkâr liderlik ölçeğine tek faktörlü, işe adanmışlık ölçeğine yönelik 
olarak birinci düzey çok faktörlü model analizi yapılmıştır. Bir araştırmada sınanan modelin veri ile uyum 
ya da uyumsuzluğu test sonucu ile ortaya konulan çeşitli uyum indeksleri değerlendirilerek yapılmaktadır. 
Bu uyum indekslerinin sınırları, Tablo 1’de yer almaktadır (Meydan ve Şeşen 2015: 22). Yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçlarının yer aldığı Tablo 1 incelendiğinde, her iki ölçeğin uyum endeksi değerlerinin iyi 
uyum sınırları içinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Soru Formlarının Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Endeksi Değerleri 

 
Soru formlarının doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra hizmetkâr liderlik ile işe adanmışlık alt 
boyutları arasındaki ilişkiler ölçüm modeli ile incelenmiştir (Şekil 1). Araştırmadaki ölçüm modeline ilişkin 
doğrulayıcı faktör analizi yaparken yüksek düzeydeki düzeltme indeksleri yapılarak ölçüm modeli 
iyileştirilmiştir. 

 
Şekil 1. Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı 

Tablo 2’de yer alan ölçüm modeline ilişkin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde, modelin genel olarak iyi 
uyum sınırları içinde olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2. Yapısal Model Uyum İyiliği Değerleri 
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Araştırmada kullanılan soru formlarının doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra katılımcıların 
değişkenlere yönelik algı düzeyleri ve değişkenlerin güvenirlilik düzeyleri analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 
3’te sunulmuştur. Soru formlarının güvenirlilik düzeyleri incelendiğinde, genel olarak güvenilir olduğu 
söylenebilir. Katılımcıların hizmetkâr liderlik algı (3,31) ve işe adanmışlık genel (3,24) düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu, ayrıca işe adanmışlık alt boyutları olan dinçlik (3,01), kendini adama (3,42) ve yoğunlaşma 
(3,29) boyutlarının da orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Değişkenlerin Ortalama ve Güvenirlilik Değerleri 

Değişkenler İfade sayısı Ort. S.S. Güvenirlilik Değ. 

Hizmetkâr 
Liderlik 

7 3,31 0,918 0,81 

Dinçlik 3 3,01 0,741 0,72 

Kendini adama 3 3,42 1,012 0,79 

Yoğunlaşma 3 3,29 0,911 0,80 

İşe Adanmışlık 9 3,24 0,876 0,82 

Araştırmada kullanılan ölçüm modelinin doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra hipotezlerin test 
edilmesi için yol analizinden yararlanılmıştır. Şekil 2’deki yol analizi değerleri ve Tablo 4’teki hipotez testi 
sonuçları incelendiğinde hizmetkâr liderlik ile dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma duygusu arasında 
pozitif yönlü ve istatistiksel yönden anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

 
Şekil 2. Araştırma Modeline İlişkin Yol Analizi 

Tablo 4’te görüldüğü üzere tüm bu sonuçlara göre araştırmada kurulan H1, H2 ve H3 hipotezleri istatistiksel 
olarak desteklenmiştir.  
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Tablo 4. Hizmetkâr Liderlik ile İşe Adanmışlık Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik YEM Sonucu 

 Ölçüm Maddeleri Standart Değer t-değeri 

Hizmetkâr Liderlik 

H1 ,85 11,18*** 

H2 ,49 14,74*** 

H3 ,41 14,92*** 

H4 ,48 14,76*** 

H5 ,84 11,51*** 

H6 ,73 13,44*** 

H7 ,80 12,45*** 

Dinçlik 

İA1 ,76 8,68*** 

İA2 ,67 11,33*** 

İA3 ,67 11,32*** 

Kendini Adama 

İA4 ,73 12,03*** 

İA5 ,83 8,91*** 

İA6 ,76 11,24*** 

Yoğunlaşma 

İA7 ,69 11,66*** 

İA8 ,77 9,70*** 

İA9 ,73 10,82*** 

Hipotezler    

H1: Hizmetkâr Liderlik                          Dinçlik ,57 9,88***   Desteklendi. 

H2: Hizmetkâr Liderlik                        Kendini adama ,74 12,98*** Desteklendi. 

H3: Hizmetkâr Liderlik                         Yoğunlaşma ,67 11,07*** Desteklendi. 

Sonuç ve Değerlendirme  

Bu çalışma, restoran çalışanlarının yöneticilerine yönelik hizmetkâr liderlik algıları ile işe adanmışlık 
duyguları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren 388 restoran çalışanına yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 
restoran çalışanları yöneticilerini orta düzeyde hizmetkâr lider olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Bu 
sonuca göre, restoran yöneticilerinin sadece işletmenin amaçlarına değil aynı zamanda çalışanların istek ve 
gereksinimlerine önem veren, güçlendirme yoluyla onların bireysel gelişimine katkı sağlayan, empati 
kurabilen ve etik davranan birer lider oldukları söylenebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 
İstanbul’da faaliyet gösteren birinci sınıf restoranların yöneticilerinin hizmetkar liderlik düzeylerinin yüksek 
olduğu ve literatürde konunun önemini gösteren çalışmaların (Çevik ve Akoğlan Kozak 2010; Brownell 
2010; Baytok ve Ergen 2013; Cinnioğlu vd. 2018) bu durumu desteklediği ifade edilebilir.  

Restoran çalışanlarının işe adanmışlık düzeylerine bakıldığında ise orta düzey bir adanmışlık duygusuna 
sahip oldukları söylenebilir. Bu sonuca göre, çalışanların işletme içindeki faaliyetlerini yerine getirirken, 
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istekli ve mutlu bir şekilde çalıştıkları, işlerine büyük ölçüde konsantre oldukları, sektörün zor çalışma 
şartlarına rağmen işlerini severek yaptıkları ifade edilebilir. Elde edilen bulgular literatürde konu ile ilgili 
çalışmalarla (Kodaş 2008; AbuKhalifeh ve Som 2013) uyumlu olduğu ifade edilebilir. Aynı zamanda 
katılımcıların işe adanmışlık düzeylerinin orta seviyede çıkması sahip oldukları demografik özelliklerle de 
ilgili olabilmektedir. Örneğin, katılımcıların çoğunluğunu genç çalışanların oluşturduğu görülmektedir. İleri 
yaşlardaki çalışanların genç çalışanlara göre daha fazla işe adanmış olmaları, işlerini daha fazla 
benimsemeleri ve kendilerini işlerine daha fazla adayabildikleri ile açıklanabilir. Restoran işletmelerinde 
görev yapan çalışanların çoğunluğunun asgari ücret ya da biraz daha fazla ücretle çalışmaları başka bir 
deyişle düşük gelire sahip olmaları işe adanmışlık duygularını da etkileyebilmektedir. Bununla birlikte, 
çalışanların büyük bir çoğunluğunun işletmede uzun süre çalışmaması, kısa bir süre çalıştıktan sonra iş 
değiştirmeleri başka bir ifade ile işlerini çok benimsememesi işe adanmışlığın orta düzeyde çıkmasında etkili 
olabilmektedir. 

Araştırmanın bir diğer amacı, hizmetkâr liderlik algısı ile işe adanmışlık alt boyutları arasındaki ilişkilerin 
tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda, hizmetkâr liderlik davranışı ile işe adanmışlık alt boyutları dinçlik, 
kendini adama ve yoğunlaşma arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu sonuca göre, 
restoran çalışanlarının yöneticilerinde algıladıkları hizmetkâr liderlik davranış düzeyi arttıkça işe 
adanmışlık duygularının da artabileceği söylenebilir. Araştırmada elde edilen bu sonuç, alanyazındaki 
çalışmaların sonuçlarıyla da örtüşmektedir (Carter ve Baghurst 2014; De Clercq vd. 2014; Raya vd. 2015; 
Mitterer 2017; Haar vd. 2017; Coetzer vd. 2017).  

Çalışma saatlerinin esnek olması, işlerin emek-yoğun biçimde yürütülmesi, üretimle tüketimin eş zamanlı 
gerçekleşmesi, tatil günlerinin kısıtlı olması, sürekli olarak misafirlerle iç içe olunması gibi faktörlerden 
dolayı, restoran işletmelerinin çalışma şartları turizmin diğer sektörlerine göre daha zor olabilmektedir. Bu 
nedenle, bu işletmelerde görev yapan personelin sahip olduğu işe adanmışlık duygusu kendilerinden 
beklenen performansı sergilemelerinde önemli rol oynayabilecektir. Alanyazından da görüleceği üzere, 
çalışanların işe adanmışlık duygusu yöneticilerin benimsedikleri liderlik tarzından etkilenebilmektedir. Bu 
nedenle, çalışanlarının işe adanmışlık duygusunu arttırmak isteyen yöneticilerin bu duyguyu arttırabilecek 
bir liderlik davranışı sergilemesi önerilmektedir. Çalışanların istek ve gereksinimlerini göz önünde 
bulunduran, onların bireysel gelişimine destek veren hizmetkâr liderlik davranışı, çalışanların işe 
adanmışlık duygusunu artırabilecek liderlik türlerinden bir tanesidir. Bu nedenle, yöneticilerin işletme 
faaliyetlerinde hizmetkâr liderliğe özgü davranışlar göstermesi önerilmektedir. Kavramsal çerçevede de 
belirtildiği gibi işletme sahiplerinin klasik örgüt yapısının bir özelliği olarak misyona öncelik verilmesi 
hususunu biraz esnetip, yöneticilerin rahat bir şekilde çalışanların ihtiyaçlarını öncelik vererek hizmetkâr 
liderlik davranışlarını sergileyebilecekleri bir örgütsel çevre oluşturmaları, işletme misyonuna daha kolay 
ulaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülebilir.  

Konuyla ilgili gelecekte yapılması düşünülen çalışmalar, turizm sektörü içinde yer alan farklı işletmelerde, 
farklı şehirlerde ya da farklı değişkenleri de dâhil ederek gerçekleştirilebilir. Ayrıca farklı çalışmalarla bu 
çalışanların; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir seviyesi gibi sosyo-demografik özellikleri 
açısından hizmetkâr liderlik ve işe adanmışlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılabilir.  
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Amaç –  Çalışanların örgüt kültürünü ve kendi rollerini öğrenme süreci olan sosyalleşme 
çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulması, çalışan ile iş arasında uyum sağlanması, iş 
doyumu, üretkenlik ve motivasyon açısından önemlidir.  Bu çalışmanın amacı, kamu 
örgütlerinde çalışanların görüşleri doğrultusunda örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu 
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek ve örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu üzerindeki etkisini tespit etmektir. 

Yöntem – Araştırma verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hizmet sunan çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 72 
çalışana “Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği” ve “Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler, betimleyici analizler, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular – Analiz sonuçları incelendiğinde; örgütsel sosyalleşme ve dört boyutu (iş eğitimi, 
örgütü anlama, çalışma arkadaşlarının desteği, geleceğe ilişkin beklentiler)  ile iş motivasyonu 
arasında yapılan korelasyon analizine göre, tüm değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ve 
pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Regresyon analizine göre, örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel sosyalleşmenin 
alt boyutlarından “çalışma arkadaşlarının desteği” iş motivasyonunu en çok açıklayan boyut 
olarak bulgulanmıştır.    

Tartışma – Kamu ya da özel tüm örgütler için motivasyon büyük öneme sahiptir. Örgütsel 
sosyalleşme çalışanların motivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  Hem örgüte yeni 
katılan hem de mevcut çalışanları kapsayan bir süreç olan örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu artırarak örgütsel performans, verimlilik, kalite ve başarıda etkin bir rolü vardır. 
Dolayısıyla kurumların sosyalleşme düzeyini yükseltmek açısından çalışanların eğitilmesi, 
desteklenmesi, işinin gerektirdiği bilginin ve becerinin  kazandırılmasına önem verilmesi 
gerekmektedir. Yapılan literatür taramasında, örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonu konularını 
birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın literatüre önemli bir 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – Socialization which is the process of learning employees' organization culture and their 
own roles is important in terms of establishing good relations among employees, ensuring 
harmony between the employee and the work, job satisfaction, productivity and motivation. The 
aim of this study is to determine whether there is a meaningful relationship between 
organizational socialization and job motivation in accordance with the perceptions of the 
employees in public organizations and the effect on job motivation of organizational socialization. 

Desing/methodology/approach – In the collection of research data was used survey method. In 
this context,  it was applied “Organizational Socialization Scale” and “Motivation Scale” to 72 
employees working in various public in stitutions serving in İhsaniye district of Afyonkarahisar. 
The data were analyzed by descriptive analysis, correlation analysis and regression analysis. 

Findings – As a result of the analysis, according to the correlation analysis, it  was found a 
significant and positive relationship between four dimensions  of organizational socialization 
(business education, understanding of the organization, support of colleagues, future 
expectations)  and work motivation. According to regression analysis, organizational 
socialization has a positive and significant effect on job motivation. The most explaining 
dimension of work motivation is the dimention of the support of colleagues from organizational 
socialization dimentions. 
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Discussion – The motivation for all public or private organizations is of great importance. 
Organizational socialization has a positive effect on employees' motivation. Organizational 
socialization, which is a process that includes both newly recruited employees and current 
employees, has an effective role in organizational performance, productivity, quality and success 
by increasing work motivation. Therefore, in order to raise the level of socialization of the 
institutions, it is necessary to give importance to educating, supporting,  gaining the knowledge 
and skills required by the job of  the employees. In the literature review, there is no study that 
deals with organizational socialization and work motivation. In this context, it is thought that this 
study will make a significant contribution to the literature. 
 

1. Giriş 

Örgütlerde etkinlik ve verimlilik çalışanların başarılarına bağlıdır. Çalışanların başarısı ise yüksek bir 
motivasyon düzeyine sahip olmalarına bağlıdır. Motivasyon, kişinin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik 
kendi istek ve arzularıyla harekete geçmesi olarak ifade edilebilir. Zeynel ve Çarıkçı (2015:219) iş 
motivasyonunu, çalışanların belirli bir iş veya görev amacına ya da maddi ve manevi ödüle ulaşmak için 
sergilediği davranış ve gösterdiği çabaları içeren psikolojik bir süreç olarak tanımlamışlardır. Diğer bir 
ifadeyle iş motivasyonu, kişinin örgüt hedefleri doğrultusunda isteklendirilmesi sürecidir. Örgütsel 
sosyalleşme, çalışanların iş motivasyonunu yükseltebilecek bir  unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örgütsel sosyalleşme, çalışanların örgütün amacını, misyonunu, normlarını, değerlerini, örgütsel rolünün 
gerektirdiği bilgiyi, beceriyi, tutum ve davranışı öğrenme sürecidir. Örgütsel sosyalleşme, çalışanın işe 
başladığı günden itibaren başlayan ve çalışma yaşamı boyunca devam eden sürekli bir süreçtir.  Bu sürecin 
amacı, çalışanların örgüt kültürüne uyumunu ve örgütün etkin bir üyesi haline gelmelerini sağlayarak (Güçlü, 
2003:156) iş motivasyonlarını arttırmaktır. Wanous’a (1980:168) göre, örgütsel sosyalleşmenin belirtileri iş 
doyumu, örgütsel bağlılık, örgütsel kabullenme ve motivasyondur. Dolayısıyla çalışanların örgüte uyum 
sağlamasında önemli bir işlevi olan örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonunu arttıracağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, kamu örgütlerinde çalışanların örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonu 
düzeylerini belirlemek, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemek ve örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonu 
üzerindeki etkisini tespit etmektir. Elde edilen bulgular, örgütsel sosyalleşme düzeyi yüksek olan çalışanların 
aynı zamanda iş motivasyonlarının da yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, örgütsel 
sosyalleşme ve alt boyutları (iş eğitimi, örgütü anlama, çalışma arkadaşlarının desteği, geleceğe ilişkin 
beklentiler) ile iş motivasyonu arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Ayrıca, örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonu üzerinde olumlu etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. 

Yapılan literatür taramasında, örgütsel sosyalleşme kavramının birlikte ele alındığı çok sayıda kavram olduğu 
görülmüştür. Örneğin; örgütsel sosyalleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Demirci, 2018; Özdemir, 2015; 
Yıldırım, 2017), örgütsel sessizlik (Dönmez, 2016; Kurtulmuş, 2018; Özden, 2018), örgütsel bağlılık (Andur, 
2014; Karapınar, 2015; Yücel ve Koçak, 2014), tükenmişlik (Baş, 2016), örgütsel sinizm (Kartal, 2018), örgütsel 
özdeşleşme (Aliyev ve Işık, 2014; Balcı vd., 2012; Demirer, 2014), iş yaşamında yalnızlık (Özkan, 2019) 
kavramlarıyla birlikte ele alınmıştır. Ancak, örgütsel sosyalleşme ile motivasyon kavramını birlikte ele alan 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Örgütsel Sosyalleşme 

Sosyal bir sistem olan örgütlerde var olan insan ilişkileri, paylaşılan ortak amaç, değerler, hiyerarşik yapıdaki 
rol ve statüler örgüte yeni katılan bireylerin sosyalleşme sürecinden geçmesini gerektirmektedir (Sezgin 
Nartgün ve Demirer, 2018: 238). Başarılı bir sosyalleşme sürecinden geçen bireyler bağlı bulundukları 
örgütlerde iyi bir iş tecrübesi kazanırlar ve örgütte kalma eğilimleri artar (Nelson ve Quincy, 1994:502; Özenli, 
2006:37). 

Kişiler arası ilişkilere dayanan sosyalleşme, sosyal ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması süreci 
olarak tanımlanabilir (Özkalp, 2007:100). Sosyalleşme, “örgüt dışındakilerin örgüt içinden biri olabilmeleri 
için algılarını değiştirdiği, örgütteki yeni bireyin durumun bir parçası olarak, içeriden birisi olmasını sağlayan 
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bir değişim sürecidir” (Balcı, 2000: 11). Tezcan (1995) sosyalleşme kavramını “bireylerin toplumda kabul gören 
davranış normlarını içselleştirmeleri ve buna bağlı olarak kendilerini toplumun bir ferdi olarak ifade 
edebilmesi süreci” olarak tanımlamaktadır (Kırmızıgül, 2018: 231). 

Örgütsel sosyalleşme ise çalışanın daha verimli olabilmesi ve daha yüksek performans gösterebilmesi için 
örgütün değer ve normlarına uyum sağlama sürecidir (Blumberg, 1980; Özden, 2018:4). Shein (1988) örgütsel 
sosyalleşmeyi, çalışanların örgüt kültürünü ve örgüt içerisindeki görevlerini benimseme süreci olarak ifade 
etmiştir. Bu sürecin kapsamında kişinin örgüt üyeliği ve rolü kapsamındaki değerler, yetenekler, beklenen 
davranışlar ve sosyal bilgi kazanılır (Demirci, 2018:15). 

Van Maanen ve Schein (1979) örgütteki sosyalleşmenin kişinin örgüt içindeki rolünün gerektirdiği bilgi ve 
becerinin kazanılması süreci olduğunu belirtmişlerdir (Demirci, 2018:15). Bu süreç, çalışan açısından örgütsel 
amaçların gerçekleştirilmesi için kendilerinden beklenen değer, tutum ve davranışları öğrenme sürecidir (Can, 
1999:321). Başka bir ifadeyle, örgütsel sosyalleşme, örgüt ile yeni üyeleri arasında karşılıklı uyum sağlama 
sürecidir (Moyson vd., 2017:2). 

Örgütsel sosyalleşme, kişinin örgütteki rolleri üstlenebilmesinin gerektirdiği tutum ve davranışlara ilişkin 
bilgi edinme sürecidir (Morrison, 2002:1149).  Bu süreçte çalışanların edinmesi gereken bilgiler performans 
yeterlilikleri, politika, örgütsel amaç ve değerler,  dil, insan ilişkileri ve tarih olmak üzere altı başlık altında 
toplanabilir (Chao vd., 1974: 730; Demirci, 2018:26). 

Gordon’a (1993) göre örgütsel sosyalleşme sürecinde çalışanlar; örgütün amaçlarını, amaçlara ulaşabilmek için 
kullanılan araçları, örgütün üyesi olarak yapması gerekenleri ve sorumlulukları, örgütün kimliğini ve 
kültürünü öğrenirler (Yüksel, 1997:127). Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, çalışanların her 
biri örgütün etkin birer üyesi haline dönüşebilir. 

Örgütsel sosyalleşme bir süreçtir ve bu süreç bireyin örgüte katılmasıyla başlayıp örgütten ayrılmasına kadar 
devam eder (Uğurlu vd., 2011; Kurtulmuş, 2018:14). Örgüte yeni katılanların sosyalleşmelerini sağlayacak 
örgütsel yaklaşımlar; bireysel sosyalleşme yaklaşımları, biçimsel olmayan deneyimlere dayalı yapılandırılmış 
yaklaşımlar ve biçimsel ve yapılandırılmış süreçleri içeren kurumsallaştırılmış sosyalleşme yaklaşımları 
şeklindedir (Perrot vd., 2014:248). 

İshakoğlu (1998) sosyalleşme sürecinden beklenen yararları şu şekilde sıralamıştır (Akt. Kurtulmuş, 2018: 14-
15): 

- Sosyalleşme, yeni işe giren işgörenin maliyetini düşürür. 
- Sosyalleşme, işgörenin örgütte kalmasını sağlar. Yani sosyalleşme yoluyla yeni işgören örgütün bir 

parçası haline gelerek olumsuz duyguların oluşmasını önler. 
- Sosyalleşme yeni işgörenin, yönetici ve çalışma arkadaşlarına uyum sağlama açısından zaman 

tasarrufu sağlar. 
- Sosyalleşme, yeni işgörenin stresini azaltarak işinde başarısız olma kaygısını engeller. 
- Sosyalleşme, iş hakkında gerçek beklentilerin oluşmasına ve bireyin iş tatminine ulaşmasını sağlar. 

Toarmina (1994) örgütsel sosyalleşmeyi dört boyutta incelemiştir. Bunlar; iş eğitimi, örgütü anlama, çalışma 
arkadaşlarının desteği ve geleceğe ilişkin beklentilerdir. 

İş eğitimi; örgüte yeni katılmış işgörene, örgütsel rolünün gereği açısından sahip olması gereken bilgi ve 
becerinin öğrenilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Taormina, 2004:78; Aliyev ve Işık, 2014: 135). İş eğitimi 
genellikle örgüte yeni katılan işgörene, işini başarıyla yapabilmesi bakımından ne kadar iyi yetiştirildiğini  
ifade etmektedir. 

Örgütü anlama; yeni işgörenin örgütün çevresini, nasıl çalıştığını, işlerin nasıl yürütüldüğünü anlamlandırma 
olarak ifade edilebilir. Örgütü anlama, örgütün amaçları, kültürü ve çalışanların üstlendikleri rolleri hakkında 
anlayışları da içermektedir (Louis, 1980; Taormina, 2004:78; Aliyev ve Işık, 2014: 135). 

Çalışma arkadaşlarının desteği; örgüte yeni katılmış olan işgörenin çalışma arkadaşları ile ne kadar etkili iletişim 
kurduğu ve uyumlu çalıştığı il ilgilidir. İşgörenin çalışma arkadaşları tarafından kabul edilmesi onun örgütsel 
sosyalleşmesini kolaylaştırır.  
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Geleceğe ilişkin beklentiler; örgüte yeni katılmış olan işgören adil ücret, iş güvencesi, makul iş yükü, ödül, terfi 
olanağı, iyi ve sağlıklı çalışma koşulları gibi beklentilere sahiptir. Kısacası işgörenin örgütteki kariyer 
beklentilerini içermektedir. 

Başarılı bir örgütsel sosyalleşme örgütsel bağlılığı ve iş memnuniyetini artırır ve örgüt kültürünün 
güçlenmesine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra rol belirsizliğini ortadan kaldırır ve iş kalitesini artırarak 
işgörenin iş motivasyonunu artırır (Hellriegel, Slocum ve Woodman, 1998; Memduhoğlu, 2008:140).  

2.2. İş Motivasyonu 

Motivasyon bir gereksinimi gidermek amacıyla gerekli davranışları başlatan bir güçtür (Gürdoğan, 2012:152). 
Türkçe’de, güdüleme ve isteklendirme kavramlarıyla ifade edilen motivasyon kavramı, İngilizce ve 
Faransızca “motive” sözcüğünden türetilmiştir (Eroğlu, 1996:245). Motivasyon, “kişilerin belirli bir amacı 
gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları” şeklinde tanımlanabilir (Koçel, 1998:434).  

Motivasyon kavramı, gerçekte, kişiyi bazı etkilere maruz bırakarak, onun bu etkiler ortaya çıkmadan önce 
sergileyeceği davranıştan başka bir şekilde hareket etmesini sağlamayı ifade eder (Eroğlu, 1996:245). Bir örgüt 
için motivasyon ise, hem örgütün hem de çalışanların gereksinimlerini tatmin edecek bir iş ortamı yaratarak, 
kişinin harekete geçmesi için isteklendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Aşan, 2001:225). Yüksel’e 
(2007:117) göre motivasyon, işgörenleri çalışmaya isteklendirme ve örgütte verimli çalıştıkları takdirde kişisel 
gereksinmelerini en iyi şekilde tatmin edeceklerine inandırma sürecidir. 

Donovan (2009) motivasyonu, “bireyin kendi içinde ve dışında enerji oluşturan birtakım gücün işe ait 
hareketleri başlatması, bu hareketlerin yönünü, yoğunluğunu, şeklini ve sürekliliğini belirlemesi” olarak 
tanımlamıştır (Çakal vd., 2011:158-159). Bir başka tanıma göre motivasyon, işgörenin kişisel bir gereksiniminin 
karşılanması için, örgütsel amaçlara erişmeye yönelik yoğun bir çaba gösterme konusunda istekli olmasıdır 
(Robbins, 1996:212). Hoy ve Miskel (2010) ise motivasyon kavramını “herhangi bir görev ya da işle ilgili bir 
davranışı başlatmada ve bunun istikametini, yoğunluğunu ve sürecini belirlemede bireyin içsel ve dışsal 
özelliklerinden kaynaklanan bir güç” olarak açıklamışlardır (Demir ve Karakuş, 2015:186). 

İş motivasyonu, işgörenin belirli bir iş veya görev amacına yönelik sergilediği davranış olup, ortaya koyduğu 
çabaların yer aldığı psikolojik bir süreç olarak tanımlanabilir (Zeynel, 2014:15). Kaymaz (2010) iş motivasyonu 
kavramını, çalışan bireyin örgüt içinde hem kendisinin hem de örgütün isteklerini, hedeflerini belirlemede 
çaba ortaya koyan ve yönetimin davranışlarının kurum içinde şekillendirilmesi ve yontulması olarak 
tanımlamaktadır (Müftüoğlu, 2019:17). İş motivasyonu en kısa ifadeyle, iş konusunda bireyin davranışlarını 
tanımlar (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995:85). 

Motivasyon kavramına ilişkin yapılan farklı tanımların ortak noktası, bireyin davranışını etkileme ve bu etki 
ile birlikte onu belirli amaçlar doğrultusunda harekete geçmesi için isteklendirme anlamının olmasıdır 
(Eroğlu, 1996:245). Motivasyon, örgütte bireylerin işlerini etkili ve verimli bir şekilde başarmaları için 
gereklidir (Can vd., 1998:300). 

Motivasyonun önemi, insan unsurunun örgütler tarafından ön plana çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. 
Örgütlerin başarısında en önemli faktör insandır. Bir örgüt ne kadar ileri bir teknolojiyle donatılmış olursa 
olsun, işi yürütmekle sorumlu olan çalışanlar yeterince doyum ve uyum sağlayamamış ise, örgütlerin 
yaşamlarını başarılı olarak yürütme olanağı yoktur. İşgören çalıştığı örgütten ekonomik kaynaklar, güvenlik, 
geleceğin güvencesi, eğitim olanakları gibi birçok şeyler bekler. Örgüt de çalışanlardan zeka ve yaratıcı 
gücünü ortaya koymasını bekler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995:86). 

Motivasyon çalışanların iş doyumu ve örgütün verimliliği açısından  önemli bir araçtır. Motivasyon düzeyinin 
yüksek olduğu örgütlerde çalışanlar arası iyi ilişkiler kurulur, örgütsel bağlılık artar, örgütsel sinizm ve işten 
ayrılmalar azalır. Ancak motivasyonu yükseltmek amacıyla kullanılan araçlar her insanda aynı etkiyi 
yaratmayabilir. Bu noktada yönetici iş çevresini ve çalışanını dikkatli bir şekilde gözlemleyerek, çalışanların 
eğitim, yaş, kültür gibi özellikleri göz önüne alınarak bir personel haritası çıkarmak ve çalışanın özelliğine 
uygun motivasyon araçlarını uygulamaya koymalıdır (Bahadır, 2018:19). Çalışanların motivasyon düzeyinin 
düşük olması, hem kendilerine, hem de çalıştıkları örgüte birçok olumsuz etkileri (yüksek düzeyde işgören 
devri, işe devamsızlık, işe geç gelme) olabilmektedir (Gürdoğan, 2010:2). 
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Çalışanların örgüt içinde performanslarını, verimliliklerini belirleyen en önemli unsurlardan birisi yüksek 
motivasyona sahip olmalarıdır. Örgütün başarısı açısından da çalışanların motivasyonlarının düşürülmemesi 
hatta yükseltilmesi önemlidir. Dolayısıyla örgütler, çalışanlarının motivasyonlarını düşürebilecek unsurları 
ortadan kaldırmak ve motivasyonlarını arttıracak olan unsurları da sağlamak durumundadır (Zencirkıran ve 
Keser, 2018:211). Çalışanların motivasyonlarını yükseltmenin en etkili yollarından birisi de onların örgütsel 
sosyalleşme düzeyini arttırmaktır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, kamu çalışanlarının algısına göre örgütsel sosyalleşmenin motivasyon üzerindeki 
etkisini incelemektir. Bu noktadan hareketle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki kamu kurumlarında 
görev yapan 72 çalışana anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. 
Örgütsel sosyalleşme bütün çalışanları kapsayan bir süreç olduğu için sadece yeni işe girenler değil, tüm 
çalışanlar araştırma kapsamına alınmıştır.  

Kamu kurumlarında çalışanlar üzerinde yapılan bu araştırma ile, kamu çalışanlarının örgütsel sosyalleşme 
düzeyleri ve iş motivasyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler belirlenerek, kurumların performanslarının ve 
verimliliklerinin artması ve böylece daha kısa zamanda daha çok miktarda, daha düşük maliyette daha yüksek 
kalitede hizmet sunmalarına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Literatürde örgütsel sosyalleşme ve iş 
motivasyonu arasındaki ilişkiyi ele alan bir çalışmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır.  

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli tanımlayıcı tür ve ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın modeli Sekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

  

 

 

                           Bağımsız Değişken                                                              Bağımlı Değişken 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın ana amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 

H1: Örgütsel sosyalleşme ile  iş motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1a: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan iş eğitimi ve iş motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H1b: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan örgütü anlama ve iş motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.  

H1c: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan çalışma arkadaşlarının desteği ve iş motivasyonu arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H1d: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan geleceğe ilişkin beklentiler ve iş motivasyonu arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan iş eğitiminin iş motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 

ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME 

-İş Eğitimi 
-Örgütü Anlama 
-Çalışma Arkadaşlarının   
  Desteği 
-Geleceğe İlişkin  
  Beklentiler 
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H2b: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan örgütü anlamanın iş motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi 
vardır. 

H2c: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan çalışma arkadaşlarının desteğinin iş motivasyonu üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

H2d: Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutu olan geleceğe ilişkin beklentilerin iş motivasyonu üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hizmet sunan farklı meslek gruplarındaki kamu 
örgütlerinde görev yapan toplam 120 çalışandan oluşmaktadır. Evrenden örneklem alma yoluna gidilmeden 
tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmacıya doldurularak geriye dönen anket sayısı 72’dir. Böylece 
anketlerin geri dönüş oranı %60 olmuştur. Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler, kullanılan veri 
toplama aracı ve İhsaniye ilçesindeki kamu kurumlarında çalışanlar ile sınırlıdır. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümü araştırmaya 
katılanların demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde örgütsel 
sosyalleşmeye ilişkin soruların yer aldığı Toarmina (1994, 2004) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması 
Zonana (2011) tarafından yapılan “Örgütsel Sosyalleşme Envanteri”, üçüncü bölümünde ise çalışanların 
motivasyon düzeylerini belirlemek için Barbuto ve School (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçeye 
uyarlaması Arslanadam (2011) tarafından yapılan “Motivasyon Envanteri”nden yararlanılmıştır.  Örgütsel 
sosyalleşmeye ilişkin orijinal ölçekte tüm maddeler 4 boyutta toplanmıştır. Bunlar; iş eğitimi, örgütü anlama, 
çalışma arkadaşlarının desteği ve geleceğe ilişkin beklentilerdir. Bu çalışmada geçerliliği kanıtlanmış bir ölçek 
kullanıldığından faktör analizi yapılmamıştır ve orijinal ölçeğe sadık alınmıştır. Ölçekler 5’li Likert tipidir. 
Bulguların değerlendirilmesinde esas alınan puan aralıkları şu şekildedir; 1.00-1.80 çok düşük, 1.81-2.60 
düşük, 2.61-3.40 orta, 3.41-4.20 yüksek, 4.21-5.00 çok yüksek. 

4.5. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

Tablo 1. Anket Sorularına İlişkin Güvenilirlik Sonuçları 

Sorular Soru Sayısı Cronbach’s Alpha 

Örgütsel sosyalleşmeye ilişkin sorular 20 ,906 

İş motivasyonuna ilişkin sorular 14 ,872 

Genel ankete ilişkin sorular 34 ,834 

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde, 20 sorudan oluşan örgütsel sosyalleşme ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 
0,906; 14 sorudan oluşan iş motivasyonu ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı ise 0,872 olarak gerçekleşmiştir. Genel 
anket soruları için bu oran 0,834 olarak bulunmuştur. 

4. Bulgular 

Bu kısımda araştırma kapsamında elde edilen bulgular ve öne sürülen hipotezlerin test edilmesiyle ulaşılan 
sonuçlar tablolar şeklinde özetlenmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Özellik n % Özellik n % 
Cinsiyet Kadın 13 18.1 Kıdem Yılı 1-5  14 19.4 

Erkek 59 81.9 6-10 12 16.7 
Yaş 18-24 arası 3 4.2 11-15 8 11.1 

25-34 arası 22 30.6 16-20 9 12.5 
35-44 arası 18 25 21 ve üstü 29 40.3 
45-54 arası 23 31.9 Kurumda Çalışma 

Süresi 
1-5  22 30.6 

55’den fazla 6 8.3 6-10 14 19.4 
Medeni Durum Evli 58 80.6 11-15 9 12.5 

Bekar 14 19.4 16-20 7 9.7 
Eğitim Durumu İlköğretim 8 11.1 21 ve üstü 20 27.8 

Lise 16 22.2 Pozisyon Yönetici 13 18.1 
Ön Lisans 10 13.9 Memur 59 81.9 
Lisans 32 44.4  
Lisansüstü 6 8.3 

Tablo 2’de katılımcıların demografik özellikleri gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan 
kamu çalışanlarının; %18.1(n=13)’i kadın, %81.9 (n=59)’u erkektir. Bunların %80.6 (n=58)’sı evli, %19.4 (n=14)’ü 
bekardır. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının %31.9 (n=23)’u 45-54 yaş aralığında, %30.6 (n=22)’sı 25-34 
yaş aralığında, %25 (n=18)’i 35-44 yaş aralığında, %8.3 (n=6)’ü 55 yaş üzeri, %4.2 (n=3)’si 18-24 yaş 
aralığındadır. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının %44.4 (n=32)’ü lisans, %22.2 (n=16)’si lise, %13.9 
(n=10)’u ön lisans, %11.1 (n=8)’i ilköğretim, %8.3 (n=6)’ü lisansüstü mezunudur. Araştırmaya katılan kamu 
çalışanlarının %40.3 (n=29)’ü 21 yıl ve üstü, %19.4 (n=14)’ü 1-5 yıl, %16.7 (n=12)’si 6-10 yıl, %12.5 (n=9)’i 16-20 
yıl, %11.1 (n=8)’i ise 11-15 yıl kıdem yılına sahiptir. Kurumda çalışma süresine bakıldığında %30.6 (n=22)’sı 1-
5 yıl, %27.8 (n=20)’i 21 ve üstü, %19.4 (n=14)’ü 6-10 yıl, %12.5 (n=9)’i 11-15 yıl, %9.7 (n=7)’si ise 16-20 yıldır 
bulundukları kurumda çalıştıkları görülmektedir. Bunların %81.9 (n=59)’u memur, %18.1 (n=13)’i ise yönetici 
pozisyonunda çalışmaktadır. 

Tablo 3. Örgütsel Sosyalleşme ve Alt Boyutları İle İş Motivasyonuna İlişkin Ortalama ve Standart 
Sapmalar 

 Ortalama Standart Sapma 
Örgütsel Sosyalleşme 3,27 ,676 
  İş Eğitimi 2,93 ,867 
 Örgütü Anlama 3,46 ,676 
 Çalışma Arkadaşlarının Desteği 3,74 ,883 
 Geleceğe İlişkin Beklentiler 2,94 ,877 
İş Motivasyonu 3,48 ,717 

Tablo 3’de örgütsel sosyalleşme ve alt boyutları ile iş motivasyonuna ilişkin aritmetik ortalamalar 
gösterilmiştir. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının görüşlerine göre örgütsel sosyalleşme düzeyleri orta 
(x=3.27) seviyededir. Örgütsel sosyalleşmenin iş eğitimi boyutu orta (x=2.93), örgütü anlama boyutu yüksek 
(x=3.46), çalışma arkadaşlarının desteği boyutu yüksek (x=3.74), geleceğe ilişkin beklentiler boyutu ise orta 
(x=2.94) düzeydedir. Bu bulgulara göre örgütsel sosyalleşme boyutları kapsamındaki sosyalleşme düzeyleri 
şu şekilde sıralanmaktadır; çalışma arkadaşlarının desteği, örgütü anlama, geleceğe ilişkin beklentiler ve iş 
eğitimi. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının iş motivasyonu algıları ise yüksek (x=3.48) düzeydedir.  
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Tablo 4. Korelasyon Analizi 

 
İş 

Eğitimi 
Örgütü 
Anlama 

Çalışma 
Arkadaşlarının 

Desteği 

Geleceğe 
İlişkin 

Beklenti 
ÖRGÜTSEL 

SOSYALLEŞME 
 

İŞ MOTİVASYONU 
r ,286* ,532** ,581** ,300* ,511** 

p ,015 ,000 ,000 ,011 ,022 

N 72 72 72 72 72 
** p<0.01     *p<0.05  

Tablo 4’deki bulgulara göre, araştırmaya katılan kamu çalışanlarının örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu 
ölçeği puanları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu 
arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (r=0,511 p<0.01) olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuca 
göre örgütsel sosyalleşme düzeyinin artması iş motivasyonunu artırmaktadır denilebilir. Örgütsel 
sosyalleşmenin alt boyutları ile iş motivasyonu arasındaki ilişkiye bakıldığında iş eğitimi ile iş motivasyonu 
arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (R=0,286 P<0.05) bulunmuştur.  Örgütü anlama alt 
boyutu ile iş motivasyonu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (r=0,532 p<0.01) bulunmuştur. 
Çalışma arkadaşlarının desteği alt boyutu ile iş motivasyonu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki (r=0,581 p<0.01) bulunmuştur. Geleceğe ilişkin beklentiler ile iş motivasyonu arasında düşük düzeyde 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (r=0.300 p<0.05) bulunmuştur. Bu bulgulara göre H1, H1a, H1b, H1c veH1d 

hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 5. Örgütsel Sosyalleşme-İş Motivasyonu Regresyon Analizi Anova Sonuç Tablosu 

R R2 Düzeltilmiş R2 Std.Hata Durbin-Watson 
,511a ,262 ,251 ,62054 1,613 

 
 Kareler 

Toplamı 
Df Kareler 

ortalaması 
F P 

Regresyon  9,545 1 9,545 
24,788 ,000b Hata 26,955 70 ,385 

Toplam 36,500 71  
a. Bağımlı Değişken: İş Motivasyonu 
b. Tahminciler: Örgütsel Sosyalleşme 

Tablo 5’de yapılmış olan tek bağımsız değişkenli regresyon analizi sonuçlarında görüldüğü gibi, örgütsel 
sosyalleşme ve iş motivasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda 
(F=24,788, p<0.05) olduğundan ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir. Durbin-Watson katsayısı (1,613) 
bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. 

Tablo 6. Örgütsel Sosyalleşme ile İş Motivasyonu Arasındaki Regresyon Analizi Katsayılar Sonuç 
Tablosu 

 Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

t P 

 B Std. Hata Beta   
(Sabit) 1,705 ,363  4,694 ,000 
Örgütsel Sosyalleşme ,542 ,109 ,511 4,979 ,000 

a.Bağımlı Değişken: İş Motivasyonu 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi örgütsel sosyalleşme iş motivasyonundaki değişimin (R2) %26,2’sini 
açıklamaktadır. Bunun anlamı, örgütsel sosyalleşmedeki 1 birimlik artış, iş motivasyonunda 0,262 standart 
sapmalık değişime sebep olmaktadır.  

Analiz sonucunda, örgütsel sosyalleşmenin (β=511, p<0.05) iş motivasyonu üzerinde pozitif yönde orta 
düzeyde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Örgütsel Sosyalleşmenin Alt Boyutları  ile İş Motivasyonu  Regresyon Analizi Anova Sonuç 
Tablosu 

R R2 Düzeltilmiş R2 Std.Hata Durbin-Watson 
,636a ,405 ,369 ,56945 1,676 

 
 Kareler 

Toplamı 
df Kareler 

ortalaması 
F P 

Regresyon  14,774 4 3,693 
11,390 ,000b Hata 21,726 67 ,324 

Toplam 36,500 71  
a. Bağımlı Değişken: İş Motivasyonu 
b. Tahminciler: İş Eğitimi, Örgütü Anlama, Çalışma Arkadaşlarının Desteği, Geleceğe İlişkin Beklentiler 

Tablo 7’de görüldüğü gibi örgütsel sosyalleşmenin alt boyutları ile iş motivasyonu arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Değerlere bakıldığında (F=11,390, p<0,05) anlamlı olduğu söylenebilir. Durbin-Watson katsayısı 
(1,676) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. 

Tablo 8. Örgütsel Sosyalleşmenin Alt Boyutları ile İş Motivasyonu Arasındaki Regresyon Analizi 
Katsayılar Sonuç Tablosu 

 Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

t P 

 B Std. Hata Beta   
(Sabit) 1,135 ,370  3,066 ,003 
İş Eğitimi 

,199 ,136 ,240 1,461 ,149 

Örgütü Anlama     ,306 ,168 ,288 1,818 ,074 
Çalışma Arkadaşlarının Desteği ,381 ,107 ,469 3,564 ,001 
Geleceğe İlişkin Beklentiler -,245 ,145 -,300 -1,692 ,095 

a.Bağımlı Değişken: İş Motivasyonu 

Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutları iş motivasyonundaki değişimin (düzeltilmiş R2) %36,9’unu 
açıklamaktadır. Bunun anlamı, örgütsel sosyalleşme boyutlarındaki 1 standart sapmalık artış, iş 
motivasyonuna 0,369 standart sapmalık değişime sebep olmaktadır. Diğer taraftan örgütsel sosyalleşmenin 
alt boyutları, iş motivasyonu ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki  (R: ,636; Sig.: ,000) vermektedir. 

Analiz sonucunda, örgütsel sosyalleşmenin alt boyutları olan iş eğitimi (β=,240, p>0.05), örgütü anlama 
(β=,288, p>0.05), geleceğe ilişkin beklentiler (β=-,300, p>0.05)’in iş motivasyonuna anlamlı bir etkisinin 
olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma arkadaşlarının desteği (β=,469, p<0.05)’nin ise iş motivasyonuna pozitif 
yönde ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H2a, H2b ve H2d hipotezleri reddedilmiş 
(p>0.05), H1c hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, Afyonkarahisar ilinin İhsaniye ilçesinde hizmet veren kamu kurumlarında çalışanların algısına 
göre örgütsel sosyalleşme düzeylerinin iş motivasyonu üzerindeki etkisini ve ilişki düzeyini ölçmek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri kapsamında çalışanların örgütsel sosyalleşme algıları ile iş 
motivasyonları arasında ilişki olup olmadığı test edilmiş, ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirlemek için 
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korelasyon analizi yapılmıştır. İlişkinin yönü ve kuvveti belirlendikten sonra çalışanların algısına göre 
örgütsel sosyalleşme düzeylerinin iş motivasyonu üzerindeki etkisini ölçmek için regresyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda özetlenmiştir.  

Örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonuna ilişkin betimsel istatistikler incelendiğinde; 

• Araştırmaya katılan çalışanların anket sorularına verdikleri yanıtlara bakıldığında, örgütsel 
sosyalleşmeye ilişkin algıları orta düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre örgütsel sosyalleşme 
sürecinin doğru bir şekilde yönetildiği söylenebilir. Bu bağlamda çalışanlar kurumun normlarını, 
değerlerini, kültürünü, politikalarını, örgütsel rollerini, işlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri 
öğrendikleri sonucuna ulaşılabilir. Örgütsel sosyalleşme ile çalışanlar kurumun etkili bir üyesi durumuna 
gelirler. 

• Araştırmaya katılan çalışanların iş motivasyonları ise yüksek düzeyde olup, kurumların motivasyon 
düzeyi yüksek bir çalışan profiline sahip oldukları söylenebilir. Buna göre araştırmaya katılan 
çalışanların, başarıya güdülenmiş olarak işlerini yüksek bir performansla istekli, heyecanlı ve verimli bir 
şekilde yaptıkları söylenebilir. Bu bağlamda araştırma kapsamındaki kurumların, insan kaynaklarından 
etkili bir şekilde yararlandıkları sonucuna ulaşılabilir. 

Örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonuna ilişkin yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda elde 
edilen sonuçlar incelendiğinde; 

• Örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu arasında (,511**) olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel sosyalleşme düzeyi arttıkça iş motivasyonları da artmaktadır. 
Aynı şekilde iş motivasyonları yüksek çalışanların örgütsel sosyalleşme düzeyleri de yüksek olmaktadır.   

• Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından iş eğitimi ile iş motivasyonu arasında (,286*) olumlu ve anlamlı 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kurumlarda verilen  iş eğitimi ile çalışanlara işin gerektirdiği 
bilgi  ve beceri kazandırıldığında  iş motivasyonları artabilir. 

• Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından örgütü anlama ile iş motivasyonu arasında (,532**) olumlu ve 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kurumlarda örgütün amaçları, kültürü ve 
çalışanların üstlendikleri rolleri hakkında anlayışları geliştikçe iş motivasyonları artmaktadır. 

• Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından çalışma arkadaşlarının desteği ile iş motivasyonu arasında 
(,581**) olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre işgörenin çalışma arkadaşları ile 
ne kadar etkili iletişimi olursa ve çalışma arkadaşlarının desteğini alırsa o kadar iş motivasyonu artar. 

• Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından geleceğe ilişkin beklentiler ile iş motivasyonu arasında (,300*) 
olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların adil ücret, iş güvencesi, makul 
iş yükü, ödül, terfi olanağı, iyi ve sağlıklı çalışma koşulları gibi beklentilere sahip olması iş 
motivasyonlarını artırmaktadır. 

• Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının algısına göre, örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonu 
üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, örgütsel 
sosyalleşmenin iş motivasyonu üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir ve örgütsel 
sosyalleşmenin iş motivasyonundaki değişimin %26’sını açıkladığı bulgulanmıştır.  

• Regresyon modelinde örgütsel sosyalleşme alt boyutlarının (iş eğitimi, örgütü anlama, çalışma 
arkadaşlarının desteği, geleceğe ilişkin beklentiler) iş motivasyonu üzerindeki etkisi incelendiğinde, söz 
konusu alt boyutlar iş motivasyonundaki değişimin %36’sını açıklamaktadır.  

• Regresyon modelinde örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından iş eğitimi değişkeninin katsayısı 0,240 
olarak bulunmuştur. Bu katsayının sig. değeri 0,149>0.5 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
söylenebilmektedir. Buradan hareketle iş eğitimi boyutunun motivasyon üzerinde etkili olmadığı 
sonucuna ulaşılabilir. 

• Regresyon modelinde örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından örgütü anlama değişkeninin katsayısı 
0,288 olarak bulunmuştur. Bu katsayının sig. değeri 0,074>0.5 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı söylenebilmektedir. Buradan hareketle örgütü anlama boyutunun motivasyon üzerinde etkili 
olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

• Regresyon modelinde örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından çalışma arkadaşlarının desteği 
değişkeninin katsayısı 0,469 olarak bulunmuştur. Bu katsayının sig. değeri 0,001<0.5 olduğundan 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilmektedir. Bağımlı değişken olan iş motivasyonunun 0.469 
katsayısı oranında artmasına çalışma arkadaşlarının desteği boyutundaki bir birimlik artış etkili 
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olmaktadır.  Buradan hareketle çalışma arkadaşlarının desteği boyutunun motivasyon üzerinde olumlu 
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılabilir. Örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından çalışma arkadaşlarının 
desteği iş motivasyonunu en çok açıklayan (%36) boyut olarak tespit edilmiştir   

• Regresyon modelinde örgütsel sosyalleşmenin alt boyutlarından geleceğe ilişkin beklentiler değişkeninin 
katsayısı -0,300 olarak bulunmuştur. Bu katsayının sig. değeri 0,095>0.5 olduğundan istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı söylenebilmektedir. Buradan hareketle geleceğe ilişkin beklentiler boyutunun 
motivasyon üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

• Literatürde örgütsel sosyalleşme kavramının örgütsel bağlılık, örgüt kültürü, örgütsel vatandaşlık 
davranışı, örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel sessizlik, örgütsel özdeşleşme gibi kavramlarla 
ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Yapılan literatür taramasında, örgütsel sosyalleşme ve motivasyon 
kavramlarını bir arada inceleyen bir çalışmaya rastlanmadığından, bu çalışmada elde edilen bulguları 
karşılaştırma olanağı olmamıştır. Ancak bu çalışmanın, bu konuda yapılacak araştırmalarda 
karşılaştırma yapmada kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, kamu ya da özel tüm örgütler için motivasyon büyük öneme sahiptir. Örgütsel sosyalleşme 
çalışanların motivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  Hem örgüte yeni katılan çalışanları hem de 
mevcut çalışanları kapsayan bir süreç olan örgütsel sosyalleşmenin iş motivasyonunu artırarak örgütsel 
performans, verimlilik, kalite ve başarıda etkin bir rolü vardır. Çünkü sosyalleşme yoluyla çalışanlar örgütsel 
rollerini, örgütün kültürünü ve değerlerini açık ve net bir şekilde öğrenirler. Bunun sonucunda da çalışanların 
motivasyonu yükselir, örgütsel bağlılığı, iş memnuniyeti ve performansı artar. Sosyalleşmenin yetersiz olması 
durumunda çalışanlarda işe ve kuruma karşı yabancılaşma, rol belirsizliği, performans ve motivasyon 
düşüklüğü ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kurumların sosyalleşme düzeyini yükseltmek açısından çalışanların 
eğitilmesi, desteklenmesi, işinin gerektirdiği bilginin ve becerinin  kazandırılmasına önem verilmesi 
gerekmektedir. Örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonu konularını birlikte ele alan bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla yazarlara bu konuda farklı sektörlerdeki örgütlere yönelik araştırmalar 
yapmaları önerilebilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, KOBİ yöneticilerinin girişimcilik özellikleri ve inovasyon 
becerilerinin demografik ve sektör özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. 
KOBİ’lerin   küresel rekabet ortamında ilerlemeleri,  girişimcilik faaliyetleri kapsamında yeni 
ürünler ve yeni süreçleri işletmelerinde uygulayabilmelerinin yöneticilerin girişimcilik ve algı 
düzeyine bağlı olduğu varsayılmıştır.  

Yöntem – Çalışmanın evreni Ankara’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin yöneticileridir. Çalışmanın 
örneklemini ise Ankara’da inşaat, gayrimenkul, konaklama ve yiyecek hizmeti, kültür, sanat, 
eğlence ve dinlence, tarım ormancılık ve su ürünleri , madencilik, imalat, bilgi ve iletişim, finans 
ve sigorta gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 341 KOBİ yöneticisi oluşturmuştur. Çalışmanın 
verileri girişimcilik ve inovasyon becerileri ölçekleri kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada 
nedensel karşılaştırma araştırma deseni kullanılarak, KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerileri 
ve girişimcilik algıları demografik değişkenler ve KOBİ’lerin özellikleri temel alınarak 
karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiştir. 

Bulgular – Yapılan parametrik analiz teknikleri neticesinde, KOBİ yöneticilerinin  bireysel 
özellikleri ve firmaların sektörel yapılarının yöneticilerin girişimcilik ve inovasyon algılarını 
üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.   

Tartışma – KOBİ yöneticilerinin ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin çok yönlü olarak incelendiği 
bu araştırmada, yöneticilerinin  girişimcilik ve inovasyon  algılarının KOBİ'lerin üretim 
faaliyetlerini  ve katma değerinin arttığı, verimliliğinin anlamlı düzeyde yükseldiği görülmüştür. 
Girişimci ve inovasyon potansiyelleri güçlü olan KOBİ’lerin ekonomiye yüksek katkılarının 
olduğu belirlenmiştir. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the entrepreneurship characteristics and 
innovation skills of SME managers in terms of demographic and sector characteristics. It is 
assumed that the progress of SMEs in the global competitive environment and the ability to apply 
new products and new processes in their enterprises within the scope of entrepreneurship 
activities depend on the level of entrepreneurship and perception of managers. 

Desing/methodology/approach – The population of the study is the managers of SMEs operating 
in Ankara. The sample of the study consisted of 341 SME managers in different sectors such as 
construction, real estate, accommodation and food service, culture, arts, entertainment and 
recreation, agriculture forestry and aquaculture mining, manufacturing, information and 
communication, finance and insurance. The data of the study were collected using 
entrepreneurship and innovation skills scales. In the study, using causal comparison research 
design; Innovation skills and entrepreneurship perceptions of SME managers were analyzed in a 
comparative approach based on demographic variables and characteristics of SMEs. 

Findings – As a result of parametric analysis techniques, it was determined that individual 
characteristics of SME managers and sectoral structures of firms had an effect on managers' 
perception of entrepreneurship and innovation. 

Discussion – In this study, where SME managers and the sectors in which they operate are 
examined in a multi-faceted manner, it is seen that entrepreneurship and innovation perceptions 
of managers increase the production activities and added value of SMEs, and their productivity 
increases significantly. It has been determined that SMEs that have entrepreneurial and 
innovation potentials have high contributions to the economy. 
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GİRİŞ 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde ekonomik büyümenin 
sağlanmasında kilit bir role sahiptir. KOBİ’ler  genellikle küresel, bölgesel ve ulusal ekonomilerde uzun süren 
etki yaratan yenilikçi etkin çözümlerin kaynağı olmakta ve özellikle gençler için önemli iş fırsatları 
yaratmaktadır. KOBİ'ler, değişen piyasa koşullarına hızlı adaptasyon becerileri, esnek üretim yapıları, 
bölgeler arası dengeli büyüme, işsizlik düşüşüne katkı ve yeni iş alanlarının açılması açısından olumlu 
özelliklerinden dolayı ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Türkiye'deki işletmelerin 
yüzde 99’unu oluşturan KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 78'ini, katma değerin yüzde 55'ini, toplam 
satışların yüzde 65,5'ini, toplam yatırımın yüzde 50'sini, toplam ihracatın yüzde 60,1'ini ve toplam kredinin 
yüzde 24'ünü gerçekleştirmektedir. KOBİ'lerin üretim seviyesini ve katma değerini artırmada girişimcilik ve 
inovasyon potansiyellerinin önemli bir rolü vardır (KOSGEB, 2019). 

Günümüzde, ekonomilerin küreselleşmenin etkisi altında kalması, müşterilerin beğeni ve beklentilerindeki 
değişim, teknolojik gelişmelerin hızda ilerlemesi, farklı sektörlerde hizmet veren işletmeler arasındaki 
rekabetin şiddetlenmesine neden olmuştur. Artan rekabet ortamında işletmelerin başarıyı yakalayabilmesi, 
çevresel değişimlerin oluşturduğu fırsatlardan yararlanabilmelerine ve pratiğe dönüştürülebilecek yeni 
fikirleri yakalayabilmesine bağlıdır. İşletmelerin performansına olumlu etkileri açık bir şekilde hissedilen 
girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri, ülke ekonomisinin tabanı konumunda olan küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler (KOBİ) için büyük önem taşımaktadır. İnovasyon faaliyetlerinden uzak kalmaları süreklilikleri 
açısından mümkün görülmeyen KOBİ’lerin, gelişmeleri, rekabet güçlerini artırmaları ve beklenenin üzerinde 
kârlılık elde etmelerinin girişimcilik faaliyetleri kapsamında yeni fikirler üretmek, Ar-Ge faaliyetleri  ve  
inovasyon ile mümkün olacağı düşünülmektedir (Taşgit, Torun,2016). Bu nedenle, KOBİ’lerin girişimcilik ve 
inovasyon başarısı, yöneticilerin etkin bir kişisel girişimcilik becerisine sahip olmalarını gerektirmektedir. 
Kaya (2007)’ye göre kişisel girişimcilik becerileri; yenilikçi olma, değişime uyum sağlama, kararlı olma, 
disiplinli olma, anlayışlı olma ve hoşgörülü olma, planlama ve hedef oluşturma becerisidir.  Etkin bir yönetim 
anlayışı ve girişimci bir ruhla, müşterileri tarafından faydalı ve değerli olarak algılanabilen fikir ve ürünler 
geliştirerek inovasyon yapabilen ve  işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmektedir. 

KOBİ’lerin, sürdürülebilir olmaları, rekabet gücü kazanabilmeleri, ürün kalitelerini arttırmaları ve benzeri 
avantajları elde edebilmeleri için girişimcilik ve  inovasyonu profesyonel şekilde yönetmeleri gerekmektedir. 
Bu çerçevede, çalışmanın amacı, KOBİ yöneticilerinin girişimcilik özellikleri ve inovasyon algılarını 
demografik ve sektör özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın örneklemini 
Ankara’da inşaat, gayrimenkul, konaklama ve yiyecek hizmeti, kültür, sanat, eğlence ve dinlence, tarım 
ormancılık ve su ürünleri  madencilik, imalat, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren 341 KOBİ yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında girişimcilik ve inovasyon 
becerileri ölçekleri kullanılmıştır. 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Girişimcilik 

Girişimcilik, uzun bir entelektüel geleneğe sahip, oldukça dinamik ve hızlı büyüyen bir bilimsel araştırma 
alanıdır. Girişimcilik ve inovasyonun entelektüel kökleri ekonomik büyüme ile ilişkisini tanımlayarak 
temellerini atan Cantillon (1755), Smith ( 1776), Knight ( 1921 ) ve Schumpeter ( 1934 ) gibi ekonomistlerin 
çalışmalarına kadar uzanmaktadır. On yıllardır durgun bir büyümenin ardından gündeme çok fazla gelen 
girişimcilik araştırmaları, psikolojik özellikleri ve insanların girişimciliği belirleyen faktörler temele alan insan 
merkezli yaklaşımı vurgulayarak önemli bir ivme kazanmıştır (Akt. Shane ve Venkataraman , 2000) 

2014 Küresel Girişimcilik İzleme (GEM) raporu, girişimciliği, serbest meslek, yeni iş organizasyonu veya 
mevcut bir işyerinin bir birey tarafından genişletilmesi gibi yeni bir iş veya yeni girişim yaratma girişimi 
olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, gelecekteki mal ve hizmetlerin yaratılması için mevcut fırsatların 
dönüştürülmesi anlamına da gelir ( Singer, Amorós ve Arreola, 2017). Diğer bağlamlarda, girişimcilik, 
yenilikçi ve büyüme odaklı firmaların alt kümesini ifade eder ( Gartner, 1990). 

Girişimcilik, çeşitli konuları kapsayan önemli bir sosyal hareketlilik kaynağıdır, ancak sorun, birçok 
girişimcilik alanının hala bakir olmasıdır (Luke ve Verreynne, 2006 ).Lazear (2005) girişimciliği sosyal, fiziki 
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be bilgi temelli üretim faktör ve unsurlarını işlevsel bir yaklaşımla bir araya getirme süreci olarak 
tanımlamıştır. Erboy’a (2013) göre girişimcilik ise belirli amaçlar dahilinde bir işi yerine getirmek için gerekli 
süreçleri başlatmak ve yerine getirmektir. Girişimcilik faaliyetleri, firmaların rekabet gücünü 
koruyabilmelerini, ekonomik büyüme ve yenilik üretebilmelerini ve toplumsal sorunları çözebilmelerini 
sağlar.  

Başarılı ve yüksek performans gösteren yerel ekonomilerde genelde güçlü ve sağlam girişimcilik faaliyetleri 
yürütülmektedir. Küçük firmaların bölgesel varlığı ile bölgesel ekonomik gelişme arasında pozitif bir 
korelasyon olduğuna dair ampirik bir kanıt vardır. Özellikle, uzun vadede, girişimcilik faaliyeti ekonomik 
büyümeyle ilişkili görünmektedir (Florida, 2002; Glasser ve Kerr, 2010). 

Girişimciler meslekleri icra etme sürecinde bazı temel bilgi ve becerilere ihtiyaç duyarlar. Girişimciler iyi 
iletişim becerilerine, insanları yönetme ve motive etme becerisine gereksinim duyarlar. Bu durum, işe yeni 
başlama sürecinde, proje lansmanları sırasında, eş zamanlı bir şekilde değişim ve yenilik uygulama 
zamanlarında önem arz eder. (İlhan, 2005). Büyük veya küçük bir şirket içinde, istikrarlı ve sağlam bir 
yönetime duyulan ihtiyacı anlamak önemlidir. Günümüz dünyasında girişimci bir iş adamı çevresindeki ve 
dünyadaki insanlarla iletişim kurabilmeli ve ulusal ve uluslararası hükümetlerin içinde bulundukları iş 
girişimleri üzerindeki etkilerini anlama yeteneğine sahip olmalıdır. Girişimciler, problemlere ve risklere 
bütünsel bir bakış açısıyla bakma ve çözümler bulma ve inovasyon yoluyla riski yönetme becerisine çok fazla 
ihtiyaç duyarlar (Morrison vd., 2005). Girişimci, ekonomi ve sürdürülebilirlik konusunda da sağlıklı bir 
anlayışa sahip olmalıdır. Girişimci fikir ve ürün satma, bağlılık kazanma ve iş planlarını sunma ve yürütme 
becerilerine sahip olmalıdır.  Girişimcilerin finansal ve mali konular hakkında bilgi sahip olmaları ve 
muhasebe, insan kaynakları veya bilgi hizmetleri aracılığıyla onları destekleyen insanlarla bilgili bir şekilde 
iletişim kurabilmeleri ve bu insanlara liderlik edebilmeleri gerekir (GEM, 2011). 

Girişimciler stratejik kararlar almalarını gerektiren karmaşık durumları hızla anlayabilirler ve aynı anda çok 
sayıda iş fikri ve projesi üzerinde çalışabilirler.  İş fikirlerini eşzamanlı olarak geliştirebilmek, önemli detayları 
belirleme ve anlama, alternatifleri belirleme ve iş süreçlerini sürekli değerlendirme ve inceleme becerisine 
sahip olmaları gerekir. Girişimcilik ve yenilikçilik, etkinlik ve hayatta kalmak isteyen kuruluşlar için temel 
gereksinimlerdir. Birçok kurum, etkinliklerini, verimliliklerini ve esnekliklerini geliştirmek için oldukça 
yenilikçi ve girişimci yaklaşımlar aramaktadır ( Haghshenas et al., 2008 ). 

1.2. İnovasyon 

İnovasyon, “yenilenme, yenileşim, yenileşme” gibi anlamlara gelen ve temelinde yeni bir şeyler yapmak 
anlamı taşıyan bir kelimedir. Alan yazında inovasyon, farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde 
tanımlanmıştır. Bu kavramın tanımlanması noktasında alan yazında oluşmuş bir fikir birliğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Flynn ve arkadaşlarına (2003) göre inovasyon, beliren fırsatları yeni fikirlere dönüştürme 
ve fikirlerden yararlı pratiklere ulaşma süresidir. Bir süreç olarak inovasyon; bir fikri pazarlanabilir ürünlere, 
farklı ya da yeni geliştirilmiş bir üretim ve dağıtım yöntemine dönüştürmeyi ifade etmektedir. İnovasyon, 
işletmelerin içsel olarak geliştirdiği veya dış kaynaklardan esinlenerek elde ettiği yeni bir fikirle başlamaktadır 
(Damanpour, 1991). Yeni fikirlerden hareketle farklı veya iyileştirilmiş üretim metotlarının ve organizasyonel 
tekniklerin geliştirilerek yeni pazarlara girilmesi ve yeni tedarik zincirlerinin bulunması inovasyon sürecinin 
önemli bir aşamasıdır (Ellonen, 2008). İnovasyon sürecinin anlam kazabilmesi için yapılan tüm girişimlerin 
ticarileştirilmesi gerekmektedir (Henderson ve Clark, 1990). İnovasyon ile ilgili yapılan açıklamalardan 
hareketle, inovasyonun oluşması için iki temel bileşenin bir araya gelmesi gerektiği söylenebilir. Bu bileşenler, 
yeni bir fikir ve fikirlerin pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülmesidir. 

Yeni bilgiler inovasyonun  temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan işletmeler için farklı kaynaklardan 
beslenerek yeni bilgiler edinmek ve bunları kullanarak yeni fikir geliştirmek son derece önemlidir. İşletmeler 
için yeni fikir üretimi inovasyon yeteneklerinin gelişmesi için önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir 
(Weerawardena, 2003). İnovasyonun tesadüfi unsulara bağlı olarak gelişmesi mümkün değildir. Yeni bilgi 
kaynakları inovasyonun oluşması ve gelişmesi için son derece önemlidir. İşletmeler için bilgi birikimi ve 
entelektüel sermaye zenginliği inovasyon sürecinin başlaması ve gelişmesi için gerekmektedir. Entelektüel 
sermaye; insan sermeyesi, ilişkisel sermaye ve yapısal sermaye unsurlarını kapsamaktadır. Şekil 1’de 
inovasyon sürecinin entelektüel sermaye ile olan ilişkisi gösterilmiştir. İnovasyon sürecinin temelini bilgi 
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tabanlı kaynaklar oluşturmaktadır. Yeni bilgiler işletmelerin sahip olduğu insan sermayesi, yapısal sermaye 
ve ilişkisel sermayeye süzgecinden geçerek yeni fikirlere dönüşmektedir. Yeni fikirler ise inovasyon sürecinin 
önünü açmaktadır (Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009). 

İşletmeler inovasyon faaliyetlerini birtakım ilkelere göre gerçekleştirebilirse başarıyı ve rekabet gücünü 
yakalayabilir. Bu ilkelerin dikkate alınmadığı inovasyon faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlanması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu sonuç işletme çalışanlarının olumsuz etkilenmesine ve inovasyona olan inancın azalmasına 
neden olabilmektedir. İnovasyon faaliyetleri yapılırken dikkate alınması gereken ilkeler şu şekilde 
sıralanabilir (Eren, 1982: 26);  

 İşletmenin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücü elde edebilmesi inovasyon çalışmalarını gerekli kılmaktadır, 
 Ar-Ge faaliyetleri ile inovasyon çalışmaları birbirinin yerine geçmemelidir, 
 Her inovasyon çalışması sonucunda üretilen ürün ve fikirler belirli bir kâr hedefine yönelmelidir, 
 İnovasyonun dinamik bir yapıya sahiptir ve süreklilik özelliği göstermektedir, 
 İnovasyon radikal kararlar alabilmeyi gerektirir. Belirli bir süreye kadar hiç düşünülmeyen ürün ve 

fikirlerin gelişmesi radikal kararlar alarak gerçekleştirilebilir, 
 İnovasyon çalışmaları toplumun ihtiyaç ve beklentilerine en uygun zamanda cevap vermelidir 
 İnovasyonun çok yönlü ve bütünsel bir yapısı vardır, 
 İnovasyonun sürekliliği için özel bir bütçe ayrılmalıdır, 
 İnovasyon projelerinin erken seçenek eleme sistemi ile önceden değerlendirilebilmesi gerekmektedir, 
 İnovasyon çalışmalarının bir plan dahilinde ilerlemesi, belirli koşullara bağlı olarak inovasyon 

çalışmalarının kabul veya reddedilmesi gerekmektedir. 

İşletmelerin artan rekabet ortamında ayakta kalabilmelerinin yolu inovasyondan geçmektedir. İnovasyon ile 
işletmeler, örgütler hatta devlet ekonomileri küresel rekabet ile başa çıkabilmektedir. Rekabet ortamının 
oldukça karışık ve dinamik bir yapısının olması, arz talep dengesinin değişmesi ve yeni pazarların 
keşfedilmesi inovasyon yatırımlarını zorunlu kılmıştır. Hem mikro hem de makro düzeyde gelişen hızlı 
değişimlere ayak uydurmak, rekabet avantajını yakalamak ve sürdürmek inovasyon ile mümkündür. 
Günümüzde, küresel rekabet yarışının inovasyon yapan işletmeler arasında gerçekleştiği açık bir şekilde 
görülmektedir (Elçi, 2006). Küresel ekonominin kurallarına hâkim olmak, yapılan inovasyon çalışmalarını 
yakından takip etmek, yeni fikirlere adapte olmak ve inovasyonların geliştirilmesine öncülük etmek günümüz 
işletmeleri için son derece önemlidir (Güleş ve Bülbül, 2004). Bu anlamda işletmelerin gelişebilmesi için uzun 
soluklu araştırmalara ve yeni fikirlere yatırım yapması gerekmektedir. 

İnovasyonun temelinde süreklilik ve bütünsellik ilkeleri bulunmaktadır. Teknolojik imkanların gelişmesi, 
hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerin değişmesi ve bilgiye erişim yollarının çeşitlenmesi işletmelerin tek bir 
inovasyon çalışmasıyla ayakta durmasını mümkün kılmamaktadır. İşletmeler inovasyon çalışmalarını 
süreklilik arz eden ve yapılan çalışmaları birbiri ile ilişkilendiren bir platformda sürdürmelidir. İnovasyonun 
işletmelerin tüm faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır (Elçi, 
2006). 

Son yıllarda KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon özellikleri üzerine yürütülen araştırmalarda, bu 
niteliklerdeki gelişmelerle KOBİ'lerin üretim seviyesinin ve katma değerinin arttığı, verimliliğinin anlamlı 
düzeyde yükseldiği görülmüştür (OECD, 2012). Bu kapsamda Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, rekabet 
gücünü yükseltmek ve sektöre entegrasyonlarını sağlayarak,  ekonomik gelişmelere katkı sağlamak için 
KOBİ'lerin girişimcilik özelliklerinin ve inovasyon becerilerinin desteklenmesi önem arz etmektedir.KOBİ’lere 
destek politikalarının oluşturulmasında, destek mekanizmalarının planlanmasında ve uygulanmasında 
onların girişimcilik ve inovasyon özelliklerinin dikkate alınmasının, ekonomideki büyüme parametrelerine 
önemli katkılar sağlanacağı açık bir gerçektir.  Bu kapsamda KOBİ yöneticilerinin girişimcilik özellikleri ve 
inovasyon becerilerini tespit etmek,  bu alandaki faaliyetleri desteklemeye katkıda bulunmak ve bu konudaki 
yeni fikirlerin yaratılması, genişletilmesi ve uygulanmasında gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı 
olacaktır. Girişimciliğe ve inovasyona sürdürülebilir bir özellik kazandırmak için bu değişkenlerin sektörlerde 
seviyelerinin bilinmesi, gerekli destek program ve eğitimlerinin bu doğrultuda yapılandırılması 
gerekmektedir. 
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2. Araştırmanının Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, KOBİ yöneticilerinin girişimcilik özellikleri ve inovasyon becerileri demografik ve sektör 
özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu kapsamda çalışmada nedensel karşılaştırma 
araştırma deseni kullanılarak; KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerileri ve girişimcilik algıları demografik 
değişkenler ve KOBİ’lerin özellikleri temel alınarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışmanın 
örneklemini Ankara’da inşaat, gayrimenkul, konaklama ve yiyecek hizmeti, kültür, sanat, eğlence ve dinlence, 
tarım ormancılık ve su ürünleri  madencilik, imalat, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren 341 KOBİ yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında girişimcilik ve 
inovasyon becerileri ölçekleri kullanılmıştır. 

KOBİ Yöneticilerinin girişimcilik ve inovasyon algılarının  karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelendiği 
çalışmada, aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

1- KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerileri ve girişimcilik algıları ne düzeydedir? 

2- KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerilerinde demografik değişkenlere bağlı olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmakta mıdır? 

3- KOBİ yöneticilerinin girişimcilik algılarında demografik değişkenlere bağlı olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmakta mıdır? 

4- KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerilerinde KOBİ’lerin özelliklerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmakta mıdır? 

5- KOBİ yöneticilerinin girişimcilik algılarında KOBİ’lerin özelliklerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmakta mıdır? 

6- KOBİ yöneticilerinin girişimcilik algıları ile inovasyon becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, nedensel karşılaştırma desenleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Nedensel karşılaştırma 
araştırmaları, insan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar 
üzerinde herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2008). Bu araştırmada nedensel karşılaştırma araştırma deseni kullanılarak; KOBİ 
yöneticilerinin inovasyon becerileri ve girişimcilik algıları demografik değişkenler ve KOBİ’lerin özellikleri 
temel alınarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiştir. 

3.2.Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın hedef evrenini Ankara’da inşaat, gayrimenkul, konaklama ve yiyecek hizmeti, kültür, sanat, 
eğlence ve dinlence, tarım ormancılık ve su ürünleri   madencilik, imalat, bilgi ve iletişim, finans ve sigorta 
gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileri oluşturmaktadır. Ankara’daki KOBİ yöneticilerinin 
hepsine ulaşmak çok fazla zaman ve emek gerektirmektedir. Bu bakımdan, kolayda ulaşılabilir örnekleme 
yöntemi tercih edilerek; İnşaat, Gayrimenkul Faaliyetleri, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, Kültür, Sanat, 
Eğlence ve Dinlence Faaliyetleri, Tarım Ormancılık ve Su Ürünleri   Madencilik, İmalat, Bilgi ve İletişim, 
Finans ve Sigortacılık  sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yönetici olarak çalışan bireyler araştırmaya 
dahil edilmiş ve çalışmaya katılımları sağlanmıştır. KOBİ yöneticilerine çalışmanın amacı hakkında bilgi 
verilmiş ve çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı ifade edilmiştir. Anket uygulaması KOBİ’lerde 
yönetici olarak çalışan veya KOBİ’leri yöneten işletme sahipleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılımı 
sağlanan KOBİ yöneticilerinin demografik bilgileri ve KOBİ’lerin özellikleri Tablo 1 ve 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 1. KOBİ Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  f        % 

Cinsiyet Kadın 58 17,5 

Erkek 273 82,5 

Medeni durum Evli 280 84,6 

Bekar 51 15,4 

Yaş 30 yaş ve altı 46 13,9 

31-40 99 29,9 

41-50 143 43,2 

51 ve üstü 43 13,0 

Eğitim durumu İlkokul 84 25,4 

Ortaokul 91 27,5 

Lise 105 31,7 

Üniversite-Lisans üstü 51 15,4 

  Toplam 331 100,0 

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılımı sağlanan KOBİ yöneticilerinin %17,5’inin kadın, %82,5’inin ise 
erkek olduğu anlaşılmaktadır. Yöneticilerin büyük bir oranı (%84,6) evli olduğunu ifade etmiştir. Yöneticilerin 
yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, %13,9’unun 30 yaş ve altı, %29,9’unun 31-40 yaş, %43,2’sinin 41-
50 yaş ve %13’ünün 51 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı belirlemiştir. Yöneticilerin %25,4’ü ilkokul, %27,5’i 
ortaokul, %31,7’si lise ve %15,4’ü lisans ve lisansüstü eğitim mezundur.  

Tablo 2. KOBİ Yöneticilerinin Çalıştığı İşletmelere Ait Betimsel Bilgiler 

  f % 

Sektör 

İnşaat, Gayrimenkul Faaliyetleri 69 20,8 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, Kültür, 
Sanat, Eğlence ve Dinlence Faaliyetleri 

69 20,8 

Tarım Ormancılık ve Su Ürünleri   
Madencilik 

61 18,4 

İmalat 70 21,1 

Bilgi ve İletişim, Finans ve Sigorta, 
Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

62 18,7 

Çalışan sayısı 

1-4 112 33,8 
5-9 101 30,5 
20-99 82 24,8 
100-500 36 10,9 

Eğitime katılma durumu 
Evet 73 22,1 
Hayır 258 77,9 

İhracat yapma durumu 
Evet 46 13,9 
Hayır 285 86,1 

ARGE Faaliyetleri 
Evet 38 11,5 
Hayır 293 88,5 

  Toplam 331 100,0 

Tablo incelendiğinde, yöneticilerin %20,8’i inşaat, gayrimenkul, %20,8’i konaklama ve yiyecek hizmeti, kültür, 
sanat, eğlence ve dinlence, %18,4’ü tarım ormancılık ve su ürünleri   madencilik, %21,1’i imalat ve %18,7’si 
bilgi ve iletişim, finans ve sigorta, bilimsel ve teknik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışmaktadır. 
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Yöneticilerin görev yaptığı işletmelerin %33,8’in 1-4 kişi, %30,5’inde 5-9 kişi, %24,8’inde 20-99 kişi ve 
%10,9’unda 100-500 kişi çalışmaktadır. Yöneticilerin %77,9’u girişimcilik veya inovasyon ile ilgili herhangi bir 
eğitime katılmadığını ifade etmiştir. Yöneticilerin görev yaptığı KOBİ’lerin büyük bir oranı (%86,1; %88,5) 
ihracat yapmamakta ve ARGE faaliyetlerinde bulunmamaktadır. 

3.3.Kullanılan Ölçme Araçları 

3.3.1.Demografik Bilgi Formu 

Araştırmanın amacı doğrultusunda KOBİ yöneticilerinin demografik özelliklerini belirlemek ve çalıştıkları 
işletmelerin faaliyet alanlarını göstermek için demografik bilgi formu kullanılmıştır. Formda araştırmanın 
bağımsız değişkenleri olan; cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, yaş, KOBİ’lerin faaliyet alanları, çalışan 
sayısı, ihracat yapma durumu, ARGE faaliyetlerinin bulunma durumu, girişimcilik ve inovasyon ile ilgili 
eğitimlere katılma durumu değişkenlerine yer verilmiştir.  

3.3.2.Girişimcilik Ölçeği 

Araştırmaya katılımı sağlanan KOBİ yöneticilerinin girişimcilik becerilerini belirlemek için Sünbül ve Yılmaz 
(2009) tarafından geliştirilen Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. 36 maddeden 
oluşan ölçek, beşli Likert tipindedir. Ölçek maddeleri 1 (hiç katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) 
arasındaki değerler ile puanlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için faktör analizi uygulanmıştır. 
Tek faktörlü bir yapıya sahip olan ölçek toplam varyansın önemli bir oranını (%47) açıklamıştır.  

Ölçekten alınan yüksek yükseldikçe girişimcilik algısı da yükselmektedir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek 
için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,90 olarak raporlanmıştır (Sünbül ve Yılmaz, 2009). Bu 
araştırmada ise ölçek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,92’dir. Alfa katsayısının 0,70 ve 
daha yüksek bulunması ölçeğin güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (Tavşancıl, 2005). 
Bu araştırmada elde edilen iç tutarlılık katsayısı girişimcilik ölçeğinin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğinin yüksek 
düzeyde olduğunu göstermiştir. 

3.3.3.Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) Ölçeği 

KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerilerine yönelik algılarını belirlemek için Hurt, Joseph ve Cook (1977) 
tarafından geliştirilen ve Sarıoğlu (2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 
kullanılmıştır. Özgün ölçeğin İngilizce formu Türkçe ‘ye uyarlanmadan önce gerekli izinler alınmıştır. Özgün 
ölçek 20 maddeden oluşmaktadır ve 5’li Likert tipindedir. Ölçekte yer alan her bir ifade; 1 (hiç katılmıyorum) 
ile 5 (tamamen katılıyorum) arasındaki değerler ile puanlanmaktadır. Ölçeğin İngilizce formunun Cronbach 
alfa iç tutarlılık katsayısı 0,89 olarak raporlanmıştır. Bireylerin genel yenilikçilik düzeylerini ortaya koymak 
için ölçek maddelerinden alınan puanlar toplanarak genel bir puan elde edilmektedir.  

Ölçeğin uyarlama sürecinde sistematik bir yaklaşım benimsenmiş, ölçek; kültür, dil, anlayış, kavram ve 
örneklem özellikleri dikkate alınarak Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Ölçeğin Türkçe’ ye çevrilmesinde geri çeviri 
yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşü alınmıştır. Ölçek 
maddelerinin hem İngilizce hem de Türkçe dili açısından anlaşılır olduğu, maddelerin ölçülmek istenen 
kavram ile ilgili olduğu ve ölçeğin kültürel açıdan uygun olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Ölçeğin 
Türkçe formunun yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir. Tek faktörlü ölçek, toplam varyansın 
%49,33’ünü açıklamıştır. Faktör analizi sonucunda ölçekten 2 maddenin çıkarılmasına karar verilmiştir. Nihai 
değerlendirmeler sonucunda, ölçeğin Türkçe Formunun 18 maddeden oluşmasına karar verilmiştir. Ölçeğin 
güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve iç tutarlılık katsayısı 0,77 
olarak raporlanmıştır (Sarıoğlu, 2014). Bu araştırmada ise ölçek için hesaplanan Alfa katsayısı 0,90’dır. Alfa 
katsayısının 0,70 ve daha yüksek bulunması ölçeğin güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir 
(Tavşancıl, 2005). Bu araştırmada elde edilen iç tutarlılık katsayısı inovasyon ölçeğinin iç tutarlılığa bağlı 
güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 
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4. Verilerin Analizi 

KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerilerinin ve girişimcilik algılarının farklı değişkenlere göre incelendiği bu 
araştırmada, girişimcilik ve bireysel yenilikçilik (inovasyon) ölçeği puanlarını; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 
çalışan sayısı, ihracat yapma durumu, ARGE faaliyetlerinde bulunma durumu, sektör, inovasyon ve 
girişimcilik ile ilgili eğitimlere katılma durumu değişkenlerine göre karşılaştırılarak incelenmiştir. 
Karşılaştırmalar için parametrik analiz teknikleri kullanmıştır. 

Analizler gerçekleştirilmeden önce normal dağılım varsayımı kontrol edilmiştir. Bunun için ölçme 
araçlarından elde edilen puanlara ait çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır (-0,96<Çarpıklık<-1,37; 
1,23<Basıklık<0,17). Bu değerlerin ±2 aralığında bulunması normal dağılım için yeterli görülmektedir (George 
ve Mallery, 2010). Hesaplanan değerlerin belirtilen aralıkta yer aldığı, normal dağılım varsayımının 
karşılandığı anlaşılmıştır. 

Araştırmada, iki gruba (cinsiyet vb.) göre karşılaştırma yapmak için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla 
gruba (yaş vb.) göre karşılaştırma yapmak için ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Varyans analizi 
sonucunda farkın kaynağını belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır. Bu test, varyansların homojen ve 
gruptaki birey sayısının farklı olduğu durumlarda kullanılabilen çoklu karşılaştırma testlerinden biridir. 
Araştırmada ölçme araçlarından elde edilen puanlar arasındaki ilişkiler de hesaplanmıştır. Bunun için Pearson 
korelasyon analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler SPSS 25.0 kullanılarak analiz edilmiştir. 

5. Bulgular  

Tablo 1. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlara Ait Betimsel Bilgiler 

Değişkenler N Minimum Maximum  𝑿𝑿� ss 

İnovasyon becerisi 331 1,00 4,89 3,57 0,89 

Girişimcilik 331 1,00 4,72 3,53 0,75 

Tablo 1 incelendiğinde, inovasyon ve girişimcilik puanlarının sırasıyla 1,00-4,89 ve 1,00-4,72 arasında değiştiği 
anlaşılmaktadır. Inovasyon ve girişimcilik puan ortalamaları ise sırasıyla 3,57±0,89 ve 3,53±0,75 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen değerler, araştırmaya katılan KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerilerinin ve 
girişimcilik algılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Tablo 2. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Değişken Cinsiyet N  𝑿𝑿� Ss t Sd p 

İnovasyon becerisi 
Kadın 58 3,40 1,04 

-1,63 

329 

0,10 
Erkek 273 3,61 0,85 

Girişimcilik 
Kadın 58 3,45 0,69 

-0,87 0,39 
Erkek 273 3,55 0,76 

Tablo 2 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında cinsiyete bağlı anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Araştırmaya katılan kadın ve erkek KOBİ yöneticilerinin inovasyon 
becerilerinin ve girişimcilik algılarının benzer düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 3. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre Karşılaştırılması 

Değişken Yaş grubu N 𝑿𝑿�  Ss F p Post-Hoc 

İnovasyon 
becerisi 

30 yaş ve altı 46 3,97 0,39 

16,65 0,00 
1>3, 1>4; 
2>3, 2>4 

31-40 99 3,88 0,66 
41-50 143 3,40 0,95 

51 ve üstü 43 3,00 1,09 

Girişimcilik 

30 yaş ve altı 46 3,86 0,37 

37,55 0,00 
1>3, 1>4; 
2>3, 2>4; 

3>4 

31-40 99 3,83 0,48 
41-50 143 3,48 0,79 

51 ve üstü 43 2,65 0,72 

Tablo 3 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında yaşa bağlı anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p<0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, “30 yaş ve altı” ve “31-40” yaş gruplarında bulunan 
KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamaları, “41-50” ve “51 ve üstü” yaş 
gruplarında bulunan KOBİ yöneticilerininkine göre anlamlı olarak daha yüksektir. Genel olarak, “30 yaş ve 
altı” ve “31-40” yaş gruplarında bulunan KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerileri ve girişimcilik algıları daha 
yüksek bulunmuştur. 

Tablo 4. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının Eğitim Durumuna Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler   Eğitim durumu N  𝑿𝑿� Ss F p Post-Hoc 

İnovasyon becerisi 

1. İlkokul 84 3,09 1,11 

16,84 0,00 
4>1, 4>2; 

3>1 
2. Ortaokul 91 3,51 0,96 

3. Lise 105 3,76 0,61 

4. Üniversite-Lisans üstü 51 4,06 0,26 

Girişimcilik 

1. İlkokul 84 3,24 0,74 

27,15 0,00 
4>1, 4>2, 4>3; 

3>1, 3>2 
2. Ortaokul 91 3,23 0,83 

3. Lise 105 3,74 0,61 

4. Üniversite-Lisans üstü 51 4,11 0,28 

Tablo 4 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında eğitim durumuna bağlı 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, genel olarak lisans ve lisansüstü 
eğitim mezunu olan KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerisi ve girişimcilik puanları en yüksek, ilkokul ve 
ortaokul mezunu KOBİ yöneticilerinin ise puan ortalamaları en düşük bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça 
inovasyon becerisi ve girişimcilik puanları artış göstermektedir. 
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Tablo 5. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının KOBİ’lerin Bulunduğu Sektöre Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler   Sektör N 𝑿𝑿�  Ss F p Post-Hoc 

İnovasyon 
becerisi 

1. İnşaat, Gayrimenkul Faaliyetleri 69 3,57 0,83 

4,37 0,00 
5>4; 
 2>4; 

2. 
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, 
Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence 
Faaliyetleri 

69 3,74 0,58 

3. 
Tarım Ormancılık ve Su Ürünleri   
Madencilik 

61 3,51 1,06 

4. İmalat 70 3,21 1,07 

5. 
Bilgi ve İletişim, Finans ve Sigorta, 
Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

62 3,81 0,74 

Girişimcilik 

1. İnşaat, Gayrimenkul Faaliyetleri 69 3,33 0,68 

17,77 0,00 
5>4; 
3>4; 
 2>4; 

2. 
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, 
Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence 
Faaliyetleri 

69 3,63 0,59 

3. 
Tarım Ormancılık ve Su Ürünleri   
Madencilik 

61 3,67 0,70 

4. İmalat 70 3,02 0,87 

5. 
Bilgi ve İletişim, Finans ve Sigorta, 
Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

62 3,98 0,55 

Tablo 5 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında KOBİ’lerin bulunduğu 
sektöre bağlı anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, “Bilgi ve İletişim, 
Finans ve Sigorta, Bilimsel ve Teknik” ve “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence” 
sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerisi puan ortalamaları, “imalat” 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerininkine göre daha yüksektir. Ayrıca, Bilgi ve İletişim, Finans ve 
Sigorta, Bilimsel ve Teknik”, “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence” ve “Tarım 
Ormancılık ve Su Ürünleri   Madencilik” sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerinin girişimcilik puan 
ortalamaları, “imalat” sektöründe faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerininkine göre daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 6. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının KOBİ’lerde Çalışan Birey Sayısına Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler   
Çalışan 
sayısı 

N 𝑿𝑿�  Ss F p Post-Hoc 

İnovasyon 
becerisi 

1. 1-4 112 3,27 1,05 

12,05 0,00 
4>1, 4>2; 

3>1 
2. 5-9 101 3,48 0,92 

3. 20-99 82 3,86 0,54 

4. 100-500 36 4,06 0,43 

Girişimcilik 

1. 1-4 112 3,09 0,75 

37,38 0,00 
4>1, 4>2; 
3>1, 3>2; 

2>1 

2. 5-9 101 3,47 0,69 

3. 20-99 82 3,93 0,49 

4. 100-500 36 4,13 0,51 

Tablo 6 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında KOBİ’lerde çalışan birey 
sayısına bağlı anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, genel olarak “100-
500” ve “20-99” kişinin çalıştığı KOBİ’lerde yöneticilik yapan bireylerin inovasyon becerisi ve girişimcilik 
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puanları en yüksek, “1-4” ve “5-9” kişinin çalıştığı KOBİ’lerde yöneticilik yapan bireylerin puan ortalamaları 
en düşük bulunmuştur. KOBİ’lerde çalışan birey sayısı arttıkça KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerisi ve 
girişimcilik puanları da artış göstermektedir. 

Tablo 7. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının Girişimcilik veya İnovasyon ile İlgili 
Eğitime Katılma Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Değişken 
Girişimcilik ya da İnovasyon 

konusunda herhangi bir eğitime 
katılma durumu 

N 𝑋𝑋�  Ss t Sd p 

İnovasyon 
becerisi 

Evet 73 3,73 0,90 
1,80 

326 

0,07 
Hayır 258 3,52 0,89 

Girişimcilik 
Evet 73 3,69 0,84 

2,03 0,04 
Hayır 258 3,48 0,72 

Tablo 7 incelendiğinde, inovasyon becerisi puan ortalamalarında KOBİ yöneticilerinin girişimcilik veya 
inovasyon ile ilgili eğitime katılma durumuna bağlı anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Bununla 
birlikte, girişimcilik puan ortalamalarında KOBİ yöneticilerinin girişimcilik veya inovasyon ile ilgili eğitime 
katılma durumuna bağlı anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Girişimcilik ve inovasyon ile ilgili herhangi 
bir eğitime katıldığını belirten KOBİ yöneticilerinin girişimcilik puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur. 

Tablo 8. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının İhracat Yapma Durumuna Göre 
Karşılaştırılması 

Değişken 
İhracat yapma 

durumu 
N  𝑿𝑿� Ss t Sd p 

İnovasyon becerisi 
Evet 46 3,98 0,31 

3,39 

329 

0,00 
Hayır 285 3,50 0,94 

Girişimcilik 
Evet 46 4,26 0,18 

7,75 0,00 
Hayır 285 3,41 0,74 

Tablo 8 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında KOBİ’lerin ihracat yapma 
durumuna bağlı anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). İhracat yapan KOBİ’lerde yöneticilik yapan 
bireylerin inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 9. Girişimcilik ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Puanlarının KOBİ’lerin ARGE Faaliyetlerinin 
Bulunma Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Değişken 
ARGE 

faaliyeti 
N  𝑿𝑿� Ss t Sd p 

İnovasyon becerisi 
Evet 38 3,99 0,34 

3,13 

329 

0,00 
Hayır 293 3,51 0,93 

Girişimcilik 
Evet 38 4,23 0,19 

6,49 0,00 
Hayır 293 3,44 0,75 

Tablo 9 incelendiğinde, inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamalarında KOBİ’lerin ARGE 
faaliyetlerinin bulunma durumuna bağlı anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). ARGE faaliyetleri 
bulunan KOBİ’lerde yöneticilik yapan bireylerin inovasyon becerisi ve girişimcilik puan ortalamaları anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 10. Bireysel Yenilikçilik ve Girişimcilik Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlara Ait Pearson 
Korelasyon Katsayısı 

Değişkenler Girişimcilik 

İnovasyon becerisi 

r ,665** 

p 0,000 

N 331 

Tablo 10 incelendiğinde, inovasyon becerisi puanları ile girişimcilik puanları arasında orta düzeyde pozitif 
yönlü ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmaktadır (r=0,665; p<0,01). KOBİ yöneticilerinin girişimcilik 
algıları arttıkça inovasyon becerilerinin de arttığı gözlenmiştir. 

6. Tartışma ve Sonuç 

KOBİ yöneticilerinin girişimcilik algıları ve inovasyon becerilerinin çok yönlü olarak incelendiği bu 
araştırmada katılımcıların araştırma değişkenlerinde ortalamanın bir miktar üzerinde düzeylere sahip olduğu 
görülmüştür. Bu bulgular Van Praag ve Versloot’un (2007)  girişimcilik ve inovasyon konusunda 57 yüksek 
araştırmayı incelediği meta-analiz araştırmasının bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Analizlerde büyük 
ölçüde KOBİ girişimcilik düzeyleri orta ve üzerinde bir dağılım göstermektedir. Van Praag ve Versloot (2007) 
yaptıkları meta-analizin sistematik bir incelemesine dayanarak girişimcilerin ekonomide çok önemli bir işlevi 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Girişimci ve inovasyon potansiyelleri güçlü olan KOBİ’lerin ekonomiye çok 
yüksek katkılarının olduğu görülmüştür. 

KOBİ yöneticilerinin girişimcilik ve inovason becerilerinin cinsiyetlere göre karşılaştırılması  sonucunda 
katılımcıların cinsiyetleri açısından girişimcilik ve inovasyon becerilerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Literatürde bu konuda araştırma bulgularının çok farklı düzeylerde olduğu görülmüştür. Örneğin Sünbül ve 
Yılmaz’ın (2008) çalışmalarında erkek ve bayan katılımcıların girişimcilikleri farklılık göstermemektedir. 
Bununla birlikte bazı araştırmalarda  ise iki cinsiyet arasında anlamlı farklar söz konusudur (Arı, 1989). Bu 
konuda Goffe ve Scase’e (1992) göre kadın ve erkek girişimciliğinde ve inovasyon becerilerinde kültürel 
faktörlerden, özellikle mesleklere yüklenen cinsiyet rollerinin etkisinden söz edilebilir. Bu kapsamda farklı iş 
kollarında ya da mesleklerde cinsiyete göre girişimcilik ve inovasyon becerisinin karşılaştırılması alana önemli 
katkılar sağlayacaktır. 

Katılımcıların yaşlarına göre girişimcilik ve inovasyon becerilerinin karşılaştırılması sonucunda elde edilen 
bulgular , KOBİ yöneticilerinin yaşlarına göre girişimcilik ve inovasyon becerileri arasında farklılıklar 
olduğunu göstermektedir. 40 yaş altı yöneticilerin 40 yaş üstü yöneticilerden daha yüksek girişimcilik ve 
inovasyon düzeylerine sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgular literatürde Blanchflower ve ark. (2001), 
Carstensen. (2006); Lévesque ve Minniti, (2006) ve Salthouse’un (2009) gerçekleştirdikleri araştırmaların 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar, yaş ve girişimcilik aktivitesi arasındaki ilişkinin 
genellikle negatif olduğunu ileri sürmüşlerdir ( Lévesque ve Minniti, 2006 ). Yani yaş arttıkça girişimcilik ve 
inovasyon becerilerinde düşüşler görülmektedir. Ancak, bu ilişkinin altında yatan süreçler büyük ölçüde 
bilinmemektedir ve bu nedenle yaş, yaşa bağlı özellikler ve girişimcilik faaliyeti arasındaki bağlantılar iyi 
anlaşılmamıştır. Carstensen’e, (2006) göre insanlar yaşlandıkça, girişimcilikten gelen belirsiz getirilere 
güvenmek için daha az zamanları olduğunu ve bu nedenle iş fikirlerini eyleme dönüştürmeye daha az istekli 
olduklarını ifade etmiştir. Bu bulgular, girişimci ve inovasyona olan ilginin yaşla birlikte azaldığını gösteren 
araştırmalarla desteklenmektedir (örneğin, Blanchflower ve ark. 2001 ). Dahası, yaşla birlikte fiziksel 
yeteneklerin  ve atılganlık ve dinamiklik gibi özelliklerin ( Salthouse, 2009 ) azalması, girişimcilik becerileri ve 
sonuçta girişimcilik aktivitesinin düşük algılanmasına neden olabilir.  

Katılımcıların eğitim düzeyi ve girişimcilik konusunda eğitim alma durumlarına göre girişimcilik ve 
inovasyon becerileri karşılaştırıldığında, araştırma bulgularına göre üniversite mezunu KOBİ yöneticileri 
düşük eğitimli meslektaşlarından daha yüksek düzeyde girişimcilik algısı ve inovasyon becerilerine sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu bulguyla ilişkili bir şekilde girişimcilik ve inovasyon konusunda eğitimler alan 
katılımcıların yüksek girişimcilik ve inovasyon algılarına sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgular McKeon ve 
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arkadaşları (2004), Mustar (2009), Neck ve Greene’nin (2011) yapmış oldukları araştırmaların bulgularıyla 
benzerlik göstermektedir. Genel olarak, girişimcilik deneyimi ve bilgisi, önemli bir ilgi alanına giren girişimci 
öğrenmeye dayanmaktadır ( McKeon ve ark. 2004). Dolayısıyla eğitim düzeyi yüksek ve bu konuda sistematik 
kurslara katılan bireyler daha yüksek girişimcilik ve inovasyon eğilimleri göstermektedir. Mustar, (2009) ve 
Neck ve Greene’e (2011) göre girişimcilik ve inovasyon becerileri kursları sadece bu becerilerinin 
kazanılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda girişimcilik ve inovasyon algılarına ilham vermeyi, 
motive etmeyi ve olumlu yönde etkilemeyi amaçlar ve sağlar. 

Araştırmada ulaşılan bulgulardan bir diğerinde ise KOBİ’lerin bulunduğu sektöre, büyüklüğüne, ihraç yapma 
ve ARGE faaliyetlerinde bulunma durumlarına göre yöneticilerin girişimcilik ve inovasyon becerilerinin 
karşılaştırılması konusundadır. Tüm bu değişkenler açısından katılımcıların girişimcilik algılarında ve 
inovasyon becerilerinde anlamlı bir farklılıklar bulunmaktadır. Analizlere göre, Bilgi ve İletişim, Finans ve 
Sigorta, Bilimsel ve Teknik”, “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti, Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence” ve “Tarım 
Ormancılık ve Su Ürünleri   Madencilik” sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerinin girişimcilik puan 
ortalamaları, “imalat” sektöründe faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerininkine göre daha yüksek bulunmuştur. 
Ayrıca KOBİ’lerde çalışan birey sayısı arttıkça KOBİ yöneticilerinin inovasyon becerisi ve girişimcilik algıları 
da artış göstermektedir. Bulgular OECD’nin (2012) girişimcilik raporunun bulgu ve saptamalarıyla benzerlik 
göstermektedir. OECD’ye (2012) hızla büyüyen, kurumsal kapasitesi, çalışan kişi sayısı son üç yılda artan 
KOBİ’lerde girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri çok yüksek düzeylerde sergilenmektedir. Bu yönüyle 
kapasite ve performans olarak hızlı büyüyen firmalar ekonomik kalkınmaya çok önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Araştırmanın diğer bulgusunda ise sektöründe ihraç yapan ve ARGE faaliyetlerinde bulunan firmaların 
yöneticilerinin girişimlik ve inovasyon puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu 
bulgular Küçük (2002) ve Civan ve Tekinkuş’un (2005) çalışmalarının bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 
İlgili araştırmacılara göre ARGE faaliyetlerinde bulunan ve dış ticarette önemli fırsatları kullanmaya çalışan 
KOBİ’lerde girişimcilik ve İnovasyon özellikleri oldukça dinamik ve yüksek düzeyler sergilemektedir. Bu 
yönüyle girşimci ve inovasyon özellikleri güçlü olan KOBİ’ler yni mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve 
geliştirilmesinde önemli roller üstlenmektedir. 

KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon özellikleri üzerine yürütülen bu çalışmada yöneticilerin bireysel 
özellikleri ve firmaların sektörel yapılarının önemli faktörler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 
KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon  niteliklerdeki gelişmelerle KOBİ'lerin üretim seviyesinin ve katma 
değerinin arttığı, verimliliğinin anlamlı düzeyde yükseldiği görülmüştür. Bu kapsamda Ülkenin ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçları, rekabet gücünü yükseltmek ve sektöre entegrasyonlarını sağlayarak,  ekonomik gelişmelere 
katkı sağlamak için KOBİ'lerin girişimcilik özelliklerinin ve inovasyon becerilerinin desteklenmesi önem arz 
etmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak özellikle, çalışan sayısını nispeten az olduğu küçük 
işletme yöneticilerine inovasyon ve girişimcilik konusunda destekler verilmesi; eğitim düzeyi ilkokul ve lise 
olan işletme yöneticilerinin girişimcilik ve inovasyon konusunda eğitim almalarının teşvik edilmesi ve 
özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinin inovasyon ve girişimcilik becerilerini 
geliştirecek faaliyetlerin yapılması önerilir. 
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Giriş 

Dünyada ve Türkiye’de sürekli gelişmekte olan, günümüzde küreselleşme kavramıyla mesafelerin 
azalmasında önemli rol oynayan otomotiv sektöründe yer alan işletmeler, kalite yönetim sisteminin getirdiği 
avantajlardan yararlanarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışmaktadırlar. İşletmeler hedefleri doğrultusunda 
ilerlemek ve işletme performansını arttırmak için kalite yönetim sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. İşletme 
performansı kapsamında verimlilik ve etkinliklerini arttırmayı, iç süreçlerini, finansal koşullarını iyileştirmeyi 
amaçlamaktadırlar. Otomotiv sanayi ana üreticileri, dünya otomotiv sanayisini oluşturan paydaşların 
tümünün aynı dili konuşması ve müşterinin istediği kaliteli ürünü üretebilmek için sektöre özgü kalite 
sistemini oluşturmuşlardır. Bu sistemle, sektörün gerekliliklerini sağlayan, performansı yüksek otomotiv 
işletmeleri hedeflenmektedir. 

ISO/TS 16949 standardı 1999 yılında IATF tarafından, otomotiv sektörü tedarik zinciri için dünya üzerindeki 
farklı sertifikasyon ve değerlendirme süreçlerini harmonize etmek için amacıyla oluşturulmuştur (Laskurain 
vd. 2018: 133). 16949, Amerika, Avrupa ve Japonya'daki otomobil endüstrisi deneyimleri ve dinamikleri 
doğrultusunda geliştirilen, dünya çapında yaygın olarak kabul edilen teknik standartlar kümesidir (Yeh vd. 
2013: 355). 

Ana üreticilerden olan BMW, Ford, Chyresler ve General Motors öncülüğündeki ekip, ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi standardı üzerine otomotiv sanayine ait istekler, ihtiyaçlar ve prosedürleri ekleyerek ortak 
sistem olarak IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini geliştirilmişlerdir. Otomotiv Kalite Yönetim 
Sistemi, oluşabilecek hataların önceden tespiti ve araştırılması, hata tekrarlarının engellenmesi, sürekli 
iyileştirme, müşteri memnuniyeti, tedarik zincirindeki değişkenlerin ve israfın azaltılmasını hedeflemektedir. 

Bu çalışmada; 16949 KYS belgesine sahip olan firmalara anket yapılarak, kalite sistemi ve işletme performansı 
arasındaki ilişki ve etki boyutlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de otomotiv sektörünün hızla 
büyümesi ve lokomotif sektörler arasında yer almasına rağmen, Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi konusunda 
yapılan çalışma sayısının az olması araştırmanın yapılmasında etkili olmuştur.  

Halihazırda birçok dokümanda ISO/TS ve IATF ön adları geçtiği için, bir karışıklığa neden olmamak amacıyla 
makalenin bu aşamasından itibaren Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi (KYS) olarak anılacaktır. 

1. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi 

Kalite ve kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar, bir kuruluşun rekabetçi bir ortamda hayatta kalmasında 
önemli rol oynamaktadır (Sukdeo vd., 2017: 1134). Kalite yönetim sistemi; işletme içerisinde yer alan tüm 
bölümlerin kalitenin sağlanması için sorumluluk alması ile ürün ve hizmetin tasarım aşamasından müşteriye 
ulaşması ve satış sonrası hizmetlerine kadarki bütün süreçlerde gerekli olan teknik kontrollerle hata olasılığını 
ortadan kaldıran ve kendi kendini denetleyen bir kalite anlayışını ortaya koymaktadır (Halis, 2013: 192). 

Otomotiv sektörü kendisi dışında, hammadde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını 
sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama-satış, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş iş 
hacmi ve istihdam sağlamaktadır (Çakmakçı, 2006: 25). 16949 KYS, otomotiv sektörüne yönelik olarak 9001 
KYS temeli üzerine hazırlanmış bir standarttır. Temel amacı küresel otomotiv endüstrisinde kalite anlayışı 
adına aynı dili konuşmak ve müşteri isteklerini karşılamak amacıyla ortaklaştırılmış bir çerçeve yaratmaktır. 
16949, otomotiv ile ilgili olan tüm parçalar için tasarım, üretim, montaj, satış, servis ve satış sonrası hizmetler 
kapsamındaki süreçleri belirli bir kalite anlayışı içerisinde toplayan standarttır (Atalay, 2012: 29; Atmaca ve 
Keskin, 2007: 54). 

16949 standardı, IATF ve JAMA (Japan Automobile Manufacturer Association/Japon Otomobil Üreticileri 
Birliği) ile yapılan iş birliği ve ortak çalışma ile kalite yönetim sistemlerine yönelik ISO 9000 serisi standartların 
hazırlanmasından sorumlu olan ISO/TS 176 teknik komitesinin desteği ile hazırlanmıştır. 

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001’in “Otomotiv Endüstrisinde Seri Üretim ve Yedek Parça Üretimine 
Yönelik Olarak Uygulanmasına İlişkin Özel Şartname” kapsamında hedef ve tedarik zincirinde sürekli 
iyileştirme sağlamak, hataları önlemek ve ürün iadelerini azaltmak olan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak 
amacıyla geliştirilmiştir. ISO 9001’in öngördüğü şartların yanı sıra 16949, işçilerin eğitimine ve duyarlı hale 
getirilmesine, hizmetlerin planlanmasına, geliştirilmesine, üretimine ve tedarikine, ölçüm cihazlarının kontrol 
edilmesine yönelik sektöre özgü şartları da kapsamaktadır (Bulut, 2007: 29-30). 
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IATF’nin verilerine göre 16949 sertifikasının 2004–2015 yılları arasındaki toplam sayısı 10019 adetten 62944 
adede çıkmıştır. 2004 yılındaki verilere göre sertifika yoğunluğunun Kuzey Amerika bölgesinde bulunan 
işletmelerde olduğu görülürken, 11 yıl içerisinde gerçekleşen değişimler, küresel sanayileşme ile 2015 yılı 
sonunda sertifika yoğunluğunun Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki işletmelerde olduğu görülmektedir. 2015 
yılı verilerinin ülkelere göre oranları incelendiğinde toplam 62944 adet sertifikanın 906 adedinin Türkiye’de 
yer alan işletmelerde olduğu bilinmektedir. 

Standardın ilk baskısına destek veren Amerika ve Avrupalı otomotiv üreticileri, yayınlanan ikinci baskıda 
Japon otomotiv üreticilerinin eklenmesi ve daha sonra ISO tarafından yapılan gözden geçirmeler sonrasında, 
ISO/TS 16949:2002’nin 2008 yılına kadar yürürlükte kalması kararı, bu teknik spesifikasyonun uluslararası bir 
standart olarak kabul görmesi düşüncesini güçlendirmiştir. ISO/TS 16949: 2002 Teknik Spesifikasyonu ISO 
9000:2000 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. ISO/TS 16949:2002’de müşteri özel şartlarının 
karşılanması gereklidir ve bunlar üçüncü taraf tetkiklerin amacını oluşturur. Müşteri özel şartlarının teknik 
spesifikasyondan ayrı basılması uygun görülmüştür (ISO, 2002: 11). Sonrasında standart 2009 yılında 
güncellenmiş, son güncelleme ise 2016’da gerçekleştirilerek ismi IATF 16949: 2016 olmuştur (BSI Group, 2016). 

Otomotiv sektörü dışındaki yönetim sistemlerine oranla, 16949 hakkında literatürde sınırlı sayıda çalışma 
olduğu görülmektedir. Liu (2009), 16949 KYS kapsamında yapılan uygulamaların, tedarik zinciri sisteminin 
performansına etkisini incelediği çalışmasında, pozitif yönlü etki tespit etmiştir. Ostadi vd. (2009), 
çalışmalarında otomotiv endüstrisinde 16949 uygulamasının örgütsel yetenekleri oluşturmadaki etkisini 
incelemiş olup, bu kapsamda fayda elde edildiğini tespit etmişlerdir. Tayland otomotiv endüstrisi üzerinde 
gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise (Zakuan vd., 2012), 16949 sertifikasının sektör üzerindeki etkisinin 
araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmacılar bu çalışmada, 16949 sertifikasının otomotiv endüstrisinde daha 
iyi bir performans sonuçları sağlayıp sağlamadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada standardın, 
toplam kalite yönetimi uygulaması ile organizasyon performansı arasında tek başına etkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Yapılan farklı bir çalışmada (Laosirihongthong vd., 2013), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) bölgesindeki otomotiv sektöründe yer alan işletmelerde kalite yönetim uygulamalarının örgütsel 
performans üzerindeki etkileri incelenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen 
farklı bir araştırmada (Öztop vd., 2013), 16949 standardı gereksinimlerine göre tedarikçi değerlendirme 
sistemi konusu üzerine çalışılmıştır. Yapılan çalışmada, standart gereklilikleri nedeniyle tedarikçilerin düzenli 
olarak değerlendirilmesi için önerilen model vurgulanmıştır. 

Laskurain vd. (2018) yapmış oldukları çalışmada bir ana üretici ve tedarikçilerini inceleyerek çeşitli vaka 
örnekleri oluşturmuşlardır. Denetçiler, danışmanlar ve işletme yöneticilerinden oluşan bir grup ile görüşmeler 
yaparak nitel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaya katılan tüm yöneticilerin ve diğer paydaşların 16949 
standardının, 9001 standardına göre çok daha katı ve gerçekleştirilmesi zaman alan maddeler içerdiğini ifade 
etmişlerdir. Trofimova ve Panov (2019) ise yapmış oldukları çalışmada 16949 KYS kapsamında, bir üretici 
firmadaki aks imalatında oluşabilecek potansiyel hata nedenlerini çeşitli iyileştirme araçları ile analiz 
etmişlerdir. 

2. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi– İşletme Performansı İlişkisi 

Performans; bir işi yapan bireyin, grubun veya örgütün o işle ulaşılmak istenen hedefe yönelik olarak neye 
ulaştığının nitel veya nicel ifadesidir (Karakaş ve Ak, 2003: 338).  Performans bir etkinliğin veya faaliyetin 
sonunda belirlenir ve hedeflenen noktaya ulaşılmasını sağlayan yol değerlendirilerek bulunur (Chin vd., 2003: 
443-455). 

Sanayileşmiş bütün ülkelerde otomotiv sanayi öncü olarak kabul edilmekte ve sürükleyici etkisi nedeniyle 
lokomotif sektör tabiri kullanılmaktadır. Lokomotif sektör oluşunun nedeni diğer sanayi dalları ve sektörler 
ile yakın ilişkide olmasıdır. İlişkili olduğu sanayi dalları; demir–çelik, hafif metaller, petro–kimya, boya, 
plastik, kauçuk ve lastik gibi temel sanayilerdir. Dünyada ve Türkiye’de lokomotif sektörler arasında yer alan 
otomotiv sektöründeki işletmelerin başarılı olabilmesi için sistematik çalışma prensibinin oluşturulmuş ve 
kalite yönetim anlayışının yerleşmiş olması gereklidir.  

Rekabetin yüksek olduğu sektörde işletmenin rakiplerine karşı şansının olabilmesi için, işletme 
performansının yüksek olması gereklidir. Tercih edilmelerindeki temel sebep, işletme performansının 
yansıması olarak, hedeflenen sürede, uygun maliyetli, tasarlanan nitelikte ürün ve hizmet sunabilmeleridir. 
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Otomotiv sektörü rekabetin yoğun olduğu, işletmelerin yeni ürünlerine karşılık rakiplerinin de yeni ürün 
sunduğu, hızlı değişimlerin yaşandığı bir sektördür. Otomotiv firmaları amaçları ve hedefleri doğrultusunda 
müşteri memnuniyeti sağlamanın yanında, performans kavramının diğer boyutlarını da göz önüne 
almalıdırlar. İşletme performansı için, mümkün olan en düşük kaynak ile en yüksek sonuç elde etmeli ve 
verimlilik ile ekonomik avantaj sağlamalıdır. Otomotiv sektöründe başarılı olmayı amaçlayan bir işletme, 
yönetim sistemini iyileştirerek işletme performansını arttırmalı ve sektörde tercih edilebilir bir firma haline 
gelmeyi hedeflemelidir. 

Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmanın getirdiği avantajlar sektörel bazlı olarak değişebilir. Ancak 
temelde müşteri memnuniyeti arttırmak, işletmeye ait tüm süreçlerin kontrol altına alınması ve işletme 
performansının arttırılması hedeflenmektedir. 

Otomotiv sektörü özelinde olmamakla birlikte kalite yönetim sistemleri kapsamındaki uygulamaların, işletme 
performansı üzerinde pozitif etkilerinin bulunduğunu ifade eden çalışmalar mevcuttur (Anderson ve Sohal, 
1999; Eroğlu, 2004; Lakhal vd., 2006; Arumugam vd., 2008; İlkay ve Aslan, 2012; Adıgüzel ve Aydınlı, 2016; 
Purwihartuti ve Sule, 2016; Gallego ve Gutiérrez, 2017; Sukdeo vd., 2017; Kakouris ve Sfakianaki, 2018). 

Rekabetin yoğun yaşandığı otomotiv sektöründe alana özel KYS belgesine sahip olmak rakiplerden bir adım 
önde yer almak, ana müşteriyi etkilemek ve memnuniyetini kazanmak anlamına gelmektedir. 16949 KYS 
sertifikasıyla işletme, ister otomotiv sanayi firması olsun ister yan sanayi veya tedarikçi firma olsun, 
müşterilerine memnuniyet ve istenilen kalitede ürün/hizmet güvencesi vermektedir. Ayrıca işletmeler 
uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen KYS sayesinden birçok çeşitli standart yerine tek bir standart 
ile kabul görmüş bir kalite anlayışı tarafından belgelenmektedir. Böylece farklı birimler tarafından denetim 
yerine, tarafsız denetim firmalarınca incelenmekte, güvenilirlik artmakta ve ek denetim maliyetleri 
oluşmamaktadır.  

3. Uygulama 

Yapılan araştırma ile Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki uygulamaların işletme performansına 
etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Anket soruları işletmelerin kalite yönetim sistemi uygulama düzeylerini 
belirlemek amacıyla ile Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler (TSE ISO/TS 
16949, 2002), finansal performans ve süreç performansı için belirlenen ölçekler dikkate alınarak hazırlanmıştır 
(Arslan, vd., 2009; İlkay ve Aslan, 2012; Küçük ve Kocaman, 2014; Sevimler vd., 2015). Ankete katılan 
işletmelerin Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ile işletme performansları finansal ve süreç 
açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler temel olarak güvenilirlik analizi, faktör analizi, 
korelasyon ve regresyon analizleri ile irdelenmiştir. Çalışmanın önemi; bundan sonra otomotiv sektöründe 
yapılacak olan bilimsel çalışmalara kaynak teşkil edebilmesi ve sektöre özel olan Kalite Yönetim Sistemi 
uygulamasının işletme performansı ile ilişkisini göstermesi adına katkıda bulunacak olmasıdır. 

Hazırlanan araştırma modeline göre Otomotiv KYS belgesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar işletme 
performansını olumlu etkilemektedir. Bu kapsamdaki ana hipotezler şu şekilde ifade edilebilir: 

H1: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının işletmenin Finansal Performansı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 

H2: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının işletmenin Süreç Performansı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır. 

Araştırmanın ana kütlesi otomotiv sanayinde ticari araçların üst yapılarının ve dönüşümlerinin 
tamamlanması konusunda faaliyet gösteren, Dünya devi markaların partneri olan ve OEM çalışma 
prensiplerini esas alan bir Türk firmasının birinci ve ikinci seviye olmak üzere 164 tedarikçisidir. Tedarikçilere 
gönderilen anketlerden toplam 143 adedine geçerli ve değerlendirilebilir dönüş alınmıştır. Anketlerin 113 
adedi belgesi olan firmalar olup, diğerleri belgesi olmayan veya alım sürecindeki kuruluşlardır. Analiz belge 
sahibi olan 113 firma üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

İstatistiksel değerlendirme için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle ankete katılanların 
demografik bilgilerine ait tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. Sonrasında anket sorularının gruplandırılması 
için faktör analizi ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ardından oluşturulan faktörler için korelasyon ve 
regresyon analizleri uygulanmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 
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Analize dahil olan birinci ölçekte yer alan değişkenlere ait güvenilirlik analizi sonucu Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0,968 olarak bulunmuştur. Cronbach’s Alfa değerine bakarak, ölçeğin mükemmel dereceye yakın 
güvenilirlikte olduğunu belirtilebilir. 

Tablo 1. Otomotiv KYS Uygulamaları Ölçeği Güvenilirlik İstatistikleri 

Güvenilirlik İstatistikleri 
Cronbach’s Alpha Katsayısı Madde Sayısı 

0,968 36 
 

İkinci ölçek olan “İşletme Performansı” için de güvenilirlik değerlendirildiğinde, Cronbach’s Alfa katsayısının 
0,924 olduğu görülmektedir. Bu ölçekte oldukça güvenilir kabul edilebilir. 

Tablo 2. İşletme Performansı Güvenilirlik İstatistikleri 

Güvenilirlik İstatistikleri 

Cronbach’s Alpha Katsayısı Madde Sayısı 

0,924 12 

3.1. Faktör Analizi 

Faktör analizinde araştırma modelinin alt boyutları incelenmiştir. Anketin ikinci bölümündeki sorular, 
işletmelerin Otomotiv KYS uygulama düzeylerine bağlı olarak elde ettikleri sonuçları ölçmeye yönelik 
hazırlanmıştır ve bölümde dört başlık altında toplanan 36 soru ifadesi mevcuttur.  

Faktör analizi dört temel aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar, faktör analizi için verilerin uygunluğunun 
değerlendirilmesi, faktör elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve faktör isimlendirmesidir. Veri setinin 
uygunluğunu değerlendirmek için üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; korelasyon matrisinin oluşturulması, 
Bartlett testi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testleridir. Aralarında en yayın olarak kullanılan yöntem KMO 
testidir. KMO ölçüsü 0,9–1 arasında mükemmel, 0,8–0,89 arasında çok iyi, 0,7–0,79 arasında iyi, 0,6-0,69 
arasında orta, 0,5-0,59 arasında zayıf ve 0,5’in altında olduğunda veri setinin faktör analizi için uygun 
olmadığı yorumlanmaktadır (Patır, 2009: 72-73). 

Tablo 3. Otomotiv KYS Uygulamaları Ölçeği KMO ve Bartlett Testi 

KMO ve Bartlett Testi 

Örnekleme Yeterliliğinin Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü 0,906 

Bartlett Testi 
Yaklaşık Ki-Kare 2686,211 
Serbestlik Derecesi 351 
Anlamlılık ,000 

Faktör analizinin yapılabilmesi için KMO değerinin en az 0,50 olması ve Bartlett anlamlılık değerinin ise 
0,05’in altında olması gerekmektedir (Field, 2009: 647; Saruhan ve Özdemirci, 2011: 163). Ortaya çıkan 
değerler, anketin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 0,90’ın üzerindeki KMO değerleri 
mükemmel şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
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Tablo 4. Otomotiv KYS Uygulamaları Ölçeği Varyans Analizi 

Toplam Açıklanan Varyans 

Öğe 

Başlangıç Özdeğerleri Kare Yüklemelerin 
Ekstraksiyon Toplamları 

Kare Yüklemelerin Döndürme 
Toplamları 

Toplam Varyans 
Yüzdesi 

Kümülatif 
% 

Toplam Varyans 
Yüzdesi 

Kümülatif 
% 

Toplam Varyans 
Yüzdesi 

Kümülatif 
% 

1 13,797 51,101 51,101 13,797 51,101 51,101 6,543 24,232 24,232 
2 2,255 8,353 59,454 2,255 8,353 59,454 4,728 17,513 41,745 
3 1,562 5,785 65,239 1,562 5,785 65,239 4,089 15,145 56,890 
4 1,299 4,812 70,051 1,299 4,812 70,051 2,339 8,664 65,554 
5 1,008 3,733 73,784 1,008 3,733 73,784 2,222 8,230 73,784 
6 ,798 2,955 76,739       
7 ,685 2,537 79,275       
8 ,616 2,283 81,559       
9 ,535 1,983 83,541       
10 ,515 1,906 85,447       
11 ,492 1,823 87,270       
12 ,435 1,611 88,881       
13 ,373 1,383 90,264       
14 ,354 1,310 91,574       
15 ,331 1,227 92,801       
16 ,306 1,134 93,935       
17 ,262 ,969 94,905       
18 ,237 ,876 95,781       
19 ,213 ,788 96,569       
20 ,181 ,672 97,241       
21 ,160 ,594 97,835       
22 ,151 ,558 98,393       
23 ,129 ,479 98,872       
24 ,104 ,387 99,258       
25 ,076 ,282 99,540       
26 ,070 ,259 99,799       
27 ,054 ,201 100,000       
Çıkarma Metodu: Esas Öğe Analizi. 

Toplam açıklanan varyans tablosu, oluşan faktörlerin tek tek ve toplamda toplam varyansın yüzde kaçını 
açıkladığını göstermektedir (Tablo 4). Oluşturulan beş faktör, toplam varyansın %73,78’ini açıklamaktadır. Bu 
oran, analiz için yeterlidir. 
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Tablo 5. Otomotiv KYS Uygulamaları Ölçeği Matrisi 

Döndürme Öğe Matrisi 

Sorular Öğe 
1 2 3 4 5 

OLC_8 ,823     
OLC_11 ,775     
OLC_3 ,766     
OLC_12 ,739     
OLC_5 ,734     
OLC_9 ,714     
OLC_7 ,669  ,411   
OLC_10 ,659     
OLC_1 ,617  ,432   
OLC_4 ,605 ,455    
UST_Y_3  ,838    
UST_Y_4  ,824    
UST_Y_5  ,788    
UST_Y_6  ,760    
UST_Y_1  ,683    
UST_Y_2 ,422 ,667    
URGE_5   ,813   
URGE_4   ,702   
URGE_2   ,693   
URGE_1   ,661  ,408 
URGE_11   ,649   
URGE_6   ,551   
KAY_Y_5    ,719  
URGE_10    ,674  
KAY_Y_4    ,585  
URGE_8     ,844 
URGE_9     ,821 
Çıkarma Metodu: Esas Öğe Analizi.  
Döndürme Metodu:  Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. 
a.Döndürme 7 tekrarda yakınsadı. 

Tablo 5 ise, hangi soruların hangi faktörlere, hangi faktör yükleri ile yüklendiği gösterilmektedir. Tüm 
soruların faktörlerden sadece yeterli ağırlıkla yüklenmesi beklenmekte ve bu sağlanana kadar soru ekleme ve 
çıkarmalarla analiz tekrarlanmaktadır. Birden çok faktöre birbirine yakın/eşit ağırlıkla yüklenen sorular 
analizden çıkarılmaktadır. 

Tekrarlanan analizler sonucunda, Kaynak Yönetimi faktörü içerisinde yer alan KAY_1, KAY_2, KAY_3 ve 
KAY_6, Ürün Gerçekleştirme faktörü içerisinde yer alan URGE_3 ve URGE_7, Ölçme, Analiz ve İyileştirme 
faktörüne yer alan OLC_2, OLC_6 ve OLC_13 sorularının analizden çıkarılması gerektiğine karar verilmiştir. 
Bu sorular daha sonra yapılan analizlere de dahil edilmemiştir. Burada URGE_10 sorusu Kaynak Yönetimi 
faktörüne ait sorular ile aynı faktörde bulunmaktadır. Soru eksik, hatalı ya da yeteri kadar açıklayıcı şekilde 
sorulmamış olabilir. URGE_8 ve URGE_9 soruları da diğer Ürün Geliştirme faktörü içerisinde yer alan 
sorularından koparak kendi içinde bir faktör oluşturmuştur. Sorular incelendiğinde ikisinin de ortak yanının 
FMEA çalışmaları ile ilgili olduğu gözlenmiş ve adlandırma bu şekilde yapılmıştır. Otomotiv Kalite Yönetim 
Sistemi ölçeğinden oluşturulan beş faktör şöyledir; Üst Yönetim Sorumluluğu, Kaynak Yönetimi, Ürün 
Geliştirme, Ölçme, Analiz ve İyileştirme ve FMEA.  

Anketin ikinci bölümü işletmelerin performanslarına bağlı olarak elde ettikleri sonuçları ölçmeye yönelik 
hazırlanmıştır. Bölümde iki başlık altında toplanan 12 soru ifadesi mevcuttur. Verilerin uygunluğunun 
değerlendirilmesi için bu ölçekte de faktör analizi gerçekleştirilmiştir. İşletme Performansı ölçeği iki alt boyut 
olarak faktörleşme göstermiştir. Faktör analizini yapılabilmesi için KMO değerinin en az %0,50 olması ve 
Bartlett anlamlılık değerinin ise %0.05’in altında olması gereklidir. Hesaplanan KMO değeri 0,884 olup, seçilen 
örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca KiKare değeri yüksek 
ve anlamlılık değeri 0,000 olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir.  
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Tablo 6. İşletme Performansı Ölçeği KMO ve Bartlett Testi 

KMO ve Bartlett Testi 
Örnekleme Yeterliliğinin Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü 0,884 

Bartlett Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 721,208 

Serbestlik Derecesi 45 
Anlamlılık ,000 

Tablo 7. İşletme Performansı Ölçeği Varyans Analizi 

Toplam Açıklanan Varyans 

Öğe 
Başlangıç Özdeğerleri Kare Yüklemelerin Ekstraksiyon 

Toplamları 
Kare Yüklemelerin Döndürme 

Toplamları 

Toplam Varyans 
Yüzdesi 

Kümülatif 
% Toplam Varyans 

Yüzdesi 
Kümülatif 

% Toplam Varyans 
Yüzdesi 

Kümülatif 
% 

1 5,711 57,114 57,114 5,711 57,114 57,114 3,819 38,195 38,195 
2 1,316 13,156 70,270 1,316 13,156 70,270 3,208 32,076 70,270 
3 ,658 6,581 76,851       
4 ,585 5,846 82,697       
5 ,384 3,843 86,540       
6 ,351 3,514 90,054       
7 ,349 3,489 93,543       
8 ,257 2,567 96,110       
9 ,241 2,414 98,524       
10 ,148 1,476 100,000       
Çıkarma Metodu: Esas Öğe Analizi. 

Toplam açıklanan varyans tablosu oluşan faktörlerin tek tek ve toplamda toplam varyansın yüzde kaçını 
açıkladığı gösterilmektedir (Tablo 7). Oluşturulan 5 faktör, toplam varyansın %70,27’sini açıklamaktadır. Bu 
yüzde, araştırma için yeterli bir orandır. 
Dönüştürülmüş öğe matrisi tablosunda, hangi soruların hangi faktörlere ve hangi faktör yükleriyle 
yüklendiğini göstermektedir (Tablo 8). Bu hesaplamada faktörlerden yalnızca yeterli ağırlıkla yüklenmesi 
beklenmekte ve ilgili koşul sağlanana kadar soru elemeleriyle analiz tekrarlanmaktadır. Birden çok faktöre 
birbirine yakın veya eşit ağırlıkla yüklenen sorular analizden çıkarılmaktadır. 

Tablo 8. İşletme Performansı Ölçeği Matrisi 

Döndürülmüş Öğe Matrisi 

Sorular Öğe 
1 2 

PERF_FIN_4 0,859  
PERF_FIN_1 0,845  
PERF_FIN_3 0,796  
PERF_FIN_2 0,761  
PERF_FIN_5 0,737  
PERF_SUR_1  0,856 
PERF_SUR_6  0,838 
PERF_SUR_5  0,810 
PERF_FIN_6 0,544 0,648 
PERF_SUR_4 0,417 0,579 

Yapılan çalışmada tekrarlanan analizler sonucunda, Süreç Performansı soruları arasında yer alan SUR_2 ve 
SUR_3 sorularının analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. İşletme Performansı ölçeğinden oluşturulan iki 
faktör, “Finansal Performans” ve “Süreç Performansı” olarak belirlenmiştir. 

3.2. Ölçek Boyutları Arasındaki İlişkiler için Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi, serbest ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini veya derecesini ölçmektedir. 
Analiz tek bir bağımsız değişken ile gerçekleştiriliyorsa basit korelasyon analizi, birden çok bağımsız 
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değişkenle gerçekleştiriliyorsa çoklu korelasyon adı verilmektedir. Korelasyon katsayısı ise, değişkenlerin 
yönünün ve etkileşimlerinin belirlenmesinde kullanılır. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen 
değerler almakta, etkileşimin olmadığı durumlarda 0, tam ve kuvvetli bir etkileşim var ise 1, ters yönlü ve tam 
bir etkileşim var ise -1 değerini almaktadır (Türkbal, 1981: 158). 

Tablo 9’da ölçek boyutları arasındaki ilişkiler korelasyon değerleri ile incelenmiştir. Faktörlerin tamamı 
normal dağılmadığı için Pearson korelasyon testinin alternatifi olarak parametrik olmayan Sperman’s 
korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Tablo 9. Ölçek Boyutları Arasındaki İlişki Tablosu 

 
Son kısımda, H1 hipotezi kapsamında, Otomotiv KYS faktörleri ile İşletmenin Finansal Performansı arasında 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Ölçme, 
Analiz ve 

İyileştirme

Üst Yönetim 
Sorumluluğu

Ürün 
Geliştirme

Kaynak 
Yönetimi FMEA

Finansal 
Performans

Süreç 
Performansı

Korelasyon 
Katsayısı

1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

.

N 113
Korelasyon 
Katsayısı

-0,055 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,565 .

N 113 113
Korelasyon 
Katsayısı

-0,014 0,001 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,882 0,989 .

N 113 113 113
Korelasyon 
Katsayısı

-0,013 0,152 -0,012 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,894 0,109 0,898 .

N 113 113 113 113
Korelasyon 
Katsayısı

-0,155 -0,116 0,022 0,05 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,102 0,222 0,817 0,598 .

N 113 113 113 113 113
Korelasyon 
Katsayısı ,285** -,273** 0,033 ,188* 0,123 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,002 0,003 0,727 0,046 0,196 .

N 113 113 113 113 113 113
Korelasyon 
Katsayısı ,302** ,401** ,230* 0,181 0,14 -0,078 1

Anlamlılık (Çift 
Yönlü)

0,001 0 0,014 0,054 0,14 0,409 .

N 113 113 113 113 113 113 113

Korelasyonlar

Spearman's rho

Ölçme, 
Analiz ve 
İyileştirme

Üst Yönetim 
Sorumluluğu

Ürün 
Geliştirme

Kaynak 
Yönetimi

FMEA

Finansal 
Performans

Süreç 
Performansı

*. Korelasyon alfa 0,05 seviyesinde iken anlamlıdır. (Çift taraflı)

**. Korelasyon alfa 0,01 seviyesinde iken anlamlıdır. (Çift taraflı)
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Tablo 10. H1 Hipotezi Model Özeti 

Model Özeti 

Model R R 
Kare 

Düzeltilmiş 
R Kare 

Tahminin 
Standart 
Hatası 

Değişim İstatistikleri 
Durbin-
Watson R Kare 

Değişimi 
F 

Değişimi 

Serbestlik 
Derecesi 

1 

Serbestlik 
Derecesi 

2 

F 
Değişiminin 

Anlamı 
1 ,515a ,266 ,231 ,87682006 ,266 7,736 5 107 ,000 1,674 
a. Bağımlı Değişken Finansal Performans 
b. Kestiriciler: (Sabit), FMEA, Kaynak Yönetimi, Üst Yönetim Sorumluluğu, Üst Yönetim Sorumluluğu, Ölçme, 
Analiz ve İyileştirme 

Tablo 10’da kurulan model hakkında özet bilgiler sunulmuştur.  Analizde yer alan düzeltilmiş R Kare değeri 
0,231’dir. Bu değer modelde, 16949 KYS faktörlerinde değişimlerin bağımlı değişken olan Finansal Performans 
faktöründeki değişimin %23,1’ini açıkladığı görülmektedir. Analizde verilen anlamlılık değeri de 0,05’in 
altındadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Uygulamalarda otokorelasyon için en yaygın kullanılan test Durbin-Watson testidir. Temel hipotezin 
otokorelasyon olmamasını (ρ=0) ifade eden Dublin-Watson test istatistiği ile hesaplama yapılmıştır. Bu 
değerin 0-4 arasında yer alarak, 2 veya 2’ye yakın bir değer alması ‘otokorelasyon vardır’ alternatif hipotezinin 
reddedilemeyeceğini göstermektedir (Kınacı ve Genç, 2002: 58-59; Yavuz, 2009: 130). 

 
Şekil 1. Durbin-Watson Testi Karar Tablosu (Kınacı ve Genç, 2002: 58). 

Analiz kapsamında bulunan Durbin-Watson değeri 1,674’dür. Bu değer Şekil 1’deki Durbin-Watson karar 
tablosuna ve istatistiksel hesaplamasına göre dU ve 4-dU değerleri arasında yer almakta olup, otokorelasyon 
bulunmuyor yorumu yapılmıştır. 

Tablo 11. H1 Hipotezi Varyans Analizi 

ANOVA (Varyans Analizi) 

Model Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi Kare Ortalaması F Anlamlılık 

1 
Regresyon 29,737 5 5,947 7,736 ,000b 
Kalıntı 82,263 107 ,769   
Toplam 112,000 112    

a. Bağımlı Değişken: Finansal Performans 
b. Kestiriciler: (Sabit), FMEA, Kaynak Yönetimi, Üst Yönetim Sorumluluğu, Üst Yönetim Sorumluluğu, Ölçme, Analiz 
ve İyileştirme 

ANOVA tablosunda yer alan anlamlılık değeri 0,05’in altındadır. Buna dayanarak model istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. 

Katsayılar tablosunda, her bir değişkenin model içerisinde anlamlı olup olmadığı sorgulanmaktadır. 
Anlamlılık değeri 0,05’in altında olan değişkenler Üst Yönetimin Sorumluluğu ve Ölçme, Analiz ve İyileştirme 
faktörleri olduğu için bu faktörler modelde kullanılmıştır. Modeller, her bir bağımsız değişkenin önüne ilgili 
katsayısı (B) getirilerek kurulmakta ve en öne sabit katsayı yerleştirilmektedir. Sabit katsayı, bağımsız 
değişkenlerinin hepsinin değeri 0 olduğunda bağımlı değişkenin alacağı değeri göstermektedir.  
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Tablo 12. H1 Hipotezi Katsayılar Tablosu 

Katsayılar 

Model 

Standart Olmayan Katsayılar Standart 
Katsayılar 

t Anlamlılık 

Doğrusallık 
İstatistikleri 

B Standart Hata Beta Tolerans 
Varyans 
Büyütme 
Faktörü 

1 

(Sabit) -7,703E-017 ,082  ,000 1,000   
Ölçme, 
Analiz ve 
İyileştirme 

,411 ,083 ,411 4,962 ,000 1,000 1,000 

Üst Yönetim 
Sorumluluğu -,244 ,083 -,244 -2,944 ,004 1,000 1,000 

Ürün 
Geliştirme ,076 ,083 ,076 ,922 ,359 1,000 1,000 

Kaynak 
Yönetimi ,087 ,083 ,087 1,052 ,295 1,000 1,000 

FMEA ,153 ,083 ,153 1,852 ,067 1,000 1,000 
a. Bağımlı Değişken: Finansal Performans 

Analiz sonucunda oluşan model şu şekildedir: 

Finansal Performans = (0,411*Ölçme, Analiz, İyileştirme) – (0,244*Üst Yönetimin Sorumluluğu) 

Katsayılar, bağımsız değişkenlerinde her 1 birimlik değişimin bağımlı değişkende yaptığı değişimi gösteren 
değerlerdir. Buna göre,  

 Otomotiv KYS uygulamaları kapsamında Ölçme, Analiz ve İyileştirme faktöründeki 1 birimlik 
değişim, İşletme Finansal Performansını 0,417 birim aynı yönde değiştirmektedir. 

 Otomotiv KYS uygulamaları kapsamında Üst Yönetimin Sorumluluğu faktöründeki 1 birimlik 
değişim, İşletme Finansal Performansını 0,244 birim ters yönde değiştirmektedir. 

H1a: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında Üst Yönetim Sorumluluğu faaliyetlerinin 
işletme Finansal Performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır.  

Üst Yönetim Sorumluluğu maddesi değişkeninin anlamlılığı 0,004’tür ve değişkene ait denklem katsayısı, –
0,244’tür. Bu katsayıya ait anlamlılık değeri 0,004<0,05 olduğundan katsayı istatistiksel olarak anlamlı fakat 
katsayı negatif olduğundan hipotezi sağlamamaktadır.  Bu durumda H1a hipotezi reddedilmiştir. 

H1b: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında Kaynak Yönetimi kapsamında yapılan 
faaliyetlerin işletme Finansal Performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır. Bu 
maddenin anlamlılık değeri 0,05’ten büyük olduğundan istatistiksel olarak anlamsız görünmektedir. Modelde 
Kaynak Yönetim maddesine ait regresyon katsayısı 0,087 ve anlamlılık değeri 0,295’tir. Anlamlılık değeri 
0,295>0,05 olduğundan katsayı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durumda H1b hipotezi reddedilmiştir. 

H1c: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında Ürün Geliştirme faaliyetlerinin işletme 
Finansal Performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır. Tabloda Ürün 
Gerçekleştirme maddesi değişkeninin anlamlılığı 0,359 ve değişkene ait denklem katsayısı 0,076>0,05 
olduğundan katsayı istatistiksel olarak anlamlı değildir. H1c hipotezi reddedilmiştir. 

H1d: Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında Ölçme, Analiz ve İyileştirme faaliyetlerinin 
işletme Finansal Performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır. Tabloda Ölçme, 
Analiz ve İyileştirme maddesi değişkeninin anlamlılığı 0,000 ve değişkene ait denklem katsayısı 0,411’dir. Bu 
katsayıya ait anlamlılık değeri 0,00<0,05 olduğundan katsayı istatistiksel olarak anlamlıdır. Ölçme, Analiz ve 
İyileştirme maddesindeki bir birimlik artış, bağımlı değişken olan Finansal Performansı 0,411 katsayısı 
değerinde arttıracaktır. Bu durumda H1d hipotezi kabul edilmiştir.  
Regresyon analizi sonucunda, H1 hipotezinin tüm alt hipotezleri kabul edilmediğinden, H1 hipotezi 
reddedilmiştir. 
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H2 hipotezi kapsamında ise, Otomotiv KYS faktörleri ile İşletmenin Süreç Performansı arasında regresyon 
analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 13. H2 Hipotezi Model Özeti 

Model Özeti 

Model R R 
Kare 

Düzeltilmiş 
R Kare 

Tahminin 
Standart 
Hatası 

Değişim İstatistikleri 
Durbin-
Watson R Kare 

Değişimi 
F 

Değişimi 

Serbestlik 
Derecesi 

1 

Serbestlik 
Derecesi 

2 

F 
Değişiminin 

Anlamı 
1 ,754a ,568 ,548 ,67244343 ,568 28,138 5 107 ,000 1,662 
a. Kestiriciler: (Sabit), FMEA, Kaynak Yönetimi, Üst Yönetim Sorumluluğu, Üst Yönetim Sorumluluğu, Ölçme, Analiz 
ve İyileştirme 
b. Bağımlı Değişken: Süreç Performansı 

Tablo 13’te kurulan H2 hipotezine ait model hakkında özet bilgiler sunulmuştur.  Analizde yer alan düzeltilmiş 
R Kare değeri 0,548’dir. Bu değer modelde, ISO/TS 16949 KYS faktörlerinde değişimlerin bağımlı değişken 
olan Süreç Performansı faktöründeki değişimin %54,8’ini açıkladığı görülmektedir. Analizde verilen 
anlamlılık değeri de 0,05’in altındadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Bu analizde bulunan Durbin-Watson değeri ise 1,662’dir. Bu değer de aynı şekilde Durbin-Watson karar 
tablosuna ve istatistiksel hesaplamasına göre dU ve 4-dU değerleri arasında yer almakta olup, otokorelasyon 
bulunmamaktadır. 

Tablo 14.  H2 Hipotezi Varyans Tablosu 

ANOVA (Varyans Analizi) 

Model Kareler 
Toplamı Serbestlik Derecesi Kare Ortalaması F Anlamlılık 

1 
Regresyon 63,617 5 12,723 28,138 ,000b 
Kalıntı 48,383 107 ,452   
Toplam 112,000 112    

a. Bağımlı Değişken: Süreç Performansı 
b. Kestiriciler: (Sabit), FMEA, Kaynak Yönetimi, Üst Yönetim Sorumluluğu, Üst Yönetim Sorumluluğu, Ölçme, Analiz 
ve İyileştirme 

ANOVA tablosuna ait anlamlılık değerimiz 0,05’in altındadır. Buna dayanarak model istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 15. H2 Hipotezi Katsayılar Tablosu 

Katsayılar 

Model 
 

Standart Olmayan Katsayılar Standart 
Katsayılar 

t Anlamlılık 

Doğrusallık 
İstatistikleri 

B Standart Hata Beta Tolerans 
Varyans 
Büyütme 
Faktörü 

1 

(Sabit) 5,737E-017 ,063  ,000 1,000   
Ölçme, 
Analiz ve 
İyileştirme 

,471 ,064 ,471 7,406 ,000 1,000 1,000 

Üst Yönetim 
Sorumluluğu ,431 ,064 ,431 6,788 ,000 1,000 1,000 

Ürün 
Geliştirme ,327 ,064 ,327 5,143 ,000 1,000 1,000 

Kaynak 
Yönetimi ,128 ,064 ,128 2,012 ,047 1,000 1,000 

FMEA ,193 ,064 ,193 3,042 ,003 1,000 1,000 
a. Bağımlı Değişken: Süreç Performansı 

 

Katsayılar tablosunda, her bir değişken modelin içerisinde anlamlı olup olmadığı sorgulanmaktadır. Tüm 
değişkenlerin anlamlılık değeri 0,05’in altında olduğu için faktörler modelde kullanılmıştır. Model, her bir 



E. Çağlayan – A. Görener – K. Toker 11/3 (2019) 1807-1822 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1819 

bağımsız değişkenin başına ilgili katsayısı (B) getirilerek kurulmakta ve ayrıca sabit katsayı 
yerleştirilmektedir.  

Analiz sonucu oluşan model şu şekildedir: 

Süreç Performansı = (0,471 * Ölçme, Analiz ve İyileştirme) + (0,431 * Üst Yönetimin Sorumluluğu) + (0,327 * 
Ürün Geliştirme) + (0,128 * Kaynak Yönetimi) + (0,193 * FMEA) 

Sonuç ve Tartışma 

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, dünya otomotiv devlerinin bir araya gelerek oluşturdukları sektörel bir 
kalite sistemidir. Bu sistem standardı, ürün tasarım geliştirme, imalat, montaj ve diğer ilişkili servisleri 
kapsayan süreçleri içeren bir kalite yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Teorik temelde, 
standardın içerdiği uygulamalarla otomotiv sektöründeki işletmelerin performanslarını arttırdığı, kalite 
güvencesine sahip ürün ve hizmet elde edilmesiyle işletmenin rekabet avantajı yakaladığı bilinmektedir. 

Yapılan araştırmaya göre kurulan hipotezlerden “Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının işletme 
Finansal Performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” kabul görmemiş, işletmenin 
Otomotiv KYS uygulamalarıyla finansal performans arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunamamıştır.  

Ancak, “Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının işletme Süreç Performansı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif etkisi vardır.” hipotezine ilişkin veriler değerlendirildiğinde, tasarlanan dört alt 
hipotez ve analiz sırasında oluşan beşinci alt hipotez için de yapılan hesaplamalarda istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Otomotiv KYS uygulamalarıyla İşletmenin süreç performansı 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre işletmelerin Otomotiv Kalite Yönetim 
Sistemi uygulama düzeylerinin yüksek oluşu ile işletmelerin süreç performansına pozitif yönlü etki elde 
edilebilmekte ve bu kapsamda işletme performansı arttırılabilmektedir. Cauchick Miguel vd. (2011) 
çalışmalarında 16949 KYS’nin işletme performansını arttırdığını, özellikle süreçlerin gelişimine vurgu yaparak 
ifade etmişlerdir. Bevilacqua vd. (2011) de yapmış oldukları çalışmada, 16949 kapsamındaki uygulamaları 
istatistiksel metotlarla değerlendirerek süreç yönetimine katkısını ifade etmişlerdir. 

Genel olarak kalite uygulamalarının öncelikle süreçleri iyileştirmekte faydalı olduğu, finansal performans 
faydasının sonraki yıllarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bir başka ifade ile kalite yönetimine ilişkin 
uygulamalar, işletmenin finansal gücünü doğrudan etkileyen faaliyetler değillerdir (Eroğlu, 2004: 100). 
İşletmelerin Otomotiv KYS belgesine sahip olması ve sistemin birçok gerekliliğini yerine getirmelerinin, 
süreçlerini doğru yürütmelerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Müşteri özel istekleri ve şartlarını yerine 
getirebilen, müşteri memnuniyetini hedefleyen işletmeler, rakiplerine göre daha avantajlı konuma 
geçmektedirler. Atmaca ve Keskin (2005) yapmış oldukları çalışmada, 16949 KYS’nin süreçlerin iyileştirilmesi 
ve rekabet avantajı sağlanması açısından gerekliliğini ifade etmişlerdir. Civcisa ve Grislis (2014) ise yapmış 
oldukları çalışmada sistemin süreç iyileştirme, problem çözme ve müşteri gereksinimlerini karşılama 
açısından faydalar sağladığını tespit etmişlerdir. Bu yönüyle çalışmamızın sonuçlarının literatürdeki 
çalışmalarla benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. 

Çalışmanın ülke genelinde uygulanabilirliği için de girişimler yapılmış olup, anketler çeşitli otomotiv 
dernekleri ve ilgili kuruluşlara yollanmış ancak yeterli geri dönüş alınamamıştır. Çalışma otomotiv sektörüne 
özel olan kalite yönetim sistemi kapsamındaki uygulamaların, firmaların süreç ve finansal performansına 
etkisi kapsamında yol gösterici olabilecektir. İlerleyen çalışmalarda farklı istatistiksel tekniklerle, aracı ve 
düzenleyici etkilerin de dikkate alındığı araştırmalar yapılabilir. 
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Giriş 

Küresel dinamiklerin zaman içinde yeniden şekillenmesi, uluslararası ticaretteki dengeleri de 
değiştirmektedir. Küresel pazarların dinamikleri de bununla birlikte farklılaşmakta, ülkelerin pazar koşulları 
küreselleşmenin de etkisiyle tüm ülkelerdeki arz ve talep yapısı üzerinde belirleyici olmaktadır. Böylelikle; 
işletmeler, ticari faaliyetlerini ulusal sınırların dışına taşıyarak yurt dışı pazarlarda yer almakta, kurumsal 
organizasyon yapısı ile tüm operasyonel faaliyetlerini küresel ölçekte planlayarak dünyadaki küreselleşme 
zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda; uluslararasılaşma süreci, işletmelerin ulusal ve 
uluslararası pazarlardan daha fazla pay almak amacıyla uluslararası operasyon ve faaliyetlere tahsis ettiği 
kaynaklarla büyük ölçüde ilişkilendirilmektedir (Onkvisit ve Shaw, 2009; 15).  Ayrıca, söz konusu süreçte 
işletmelerin uluslararası alanda yürüttüğü pazarlama faaliyetlerini artırmasıyla ortaya çıkan yerel ve yabancı 
pazarlar arasındaki koordinasyon ihtiyacına da vurgu yapılmaktadır (Coviello ve McAuley, 1999). 

İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerinin sürekliliği ve gelişiminde devamlı değişim içinde olan 
hedef pazar koşulları ve işletmeye bağlı faktörlerin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu dinamik 
koşullar altında işletmelerin hedef pazar gerekliliklerine adaptasyon sağlayarak kalıcı olabilmeleri, 
uluslararasılaşma sürecini etkin bir şekilde yöneterek doğru bir uluslararası pazarlama planı ortaya 
koymasıyla mümkün olmaktadır.   

Ulusal zenginliğin ekonomik büyümeyle sağlandığı ve bu büyümede uluslararası ticaretin sahip olduğu pay 
göz önünde bulundurulduğunda, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret politikalarını daha etkin, isabetli ve 
yerinde destek mekanizmalarıyla güçlendirmelerinin önemi ve işletmelerin uluslararasılaşma sürecinin doğru 
kurgulanmasında ihracata yönelik devlet desteklerinin gerekliliği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Toplam 
ihracat içinde yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla ihracat artışının sürdürülebilir 
kılınmasına yönelik T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tasarlanan çeşitli destek mekanizmaları bulunmaktadır. 
Bu çerçevede; firmaların yurt dışında markalaşma potansiyelinin güçlendirilerek pazarlama faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin sağlanan Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamında 
yer alan destek unsurlarıyla, işletmelerin markalaşma ve uluslararasılaşma süreçleri bir bütün olarak 
değerlendirilmekte ve uluslararası pazarlama faaliyetlerinin markalaşma vizyonuyla gelişimi 
hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak da; işletmelerin kurumsallaşmaları ile çeşitli operasyonel 
faaliyetlerindeki gelişimlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uluslararasılaşma süreçlerindeki ihtiyaçlarına 
karşılık çok geniş yelpazede destekler sağlanmakta, organizasyonel ve operasyonel yetkinliklerinin 
uluslararası alanda en iyilerle rekabet edebilecek düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Marka ve 
TURQUALITY® destek programları diğer devlet desteklerinden farklı olarak hem finansal hem de finansal 
olmayan desteklerle işletmelerin uluslararasılaşma sürecindeki gelişimine ivme kazandırmaktadır. Bu 
kapsamda; işletmelerin uluslararası pazarlama planlamasının detaylı bir şekilde ortaya konulduğu stratejik 
plan ve gelişim yol haritası çalışmalarının destek sürecinin bir parçası olarak tasarlanmasıyla işletmelerin 
uluslararasılaşma sürecinin belirli bir plan dâhilinde yürütülmesine imkân vermektedir.   

Firmaların, Marka ve TURQUALITY® destek programlarına ilişkin değerlendirmelerini konu alan çeşitli 
çalışmalar mevcuttur. Bu kapsamda; küresel marka oluşturmada adı geçen destek programlarının rolünü 
ortaya koymaya yönelik olarak destek kapsamındaki firmaların destekten beklentilerinin incelenmesi ve elde 
edilen faydaların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar (Haliloğlu, 2008; Aydoğan, 2014; Bingöl, 2017 ve 
Çolak, 2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak; TURQUALITY® programı kapsamındaki 
firmaların sektörel dağılımı esas alınarak faydalanılan destek unsurlarının değerlendirildiği (Akın, 2010) ve 
dış pazarlara açılarak uluslararasılaşmada markalaşma performansının önemi bağlamında, programın 
kapsamında yer alan firmaların yurt dışı pazarlardaki faaliyet düzeyleri ve ihracatları üzerindeki etkilerini 
araştıran çalışmalar (Ünnü, 2009; Özbaysal, 2017) da mevcuttur. Bununla birlikte, TURQUALITY® programı 
kapsamında bulunan firmaların küresel marka olma yolunda izledikleri yol ve yöntemler ile faydalanılan 
desteklerin analizini yapan (Farajova, 2015) ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki süreç geliştirme 
uygulamaları üzerinde vaka analizi gerçekleştiren (İnce, 2016) çalışmalar mevcuttur. Diğer taraftan; 
literatürde Türkiye’nin markalaşma potansiyelini ortaya koymasında TURQUALITY® Programını önemli bir 
kilometre taşı olarak değerlendiren bir makalede(Aşkın, 2016), söz konusu destek programı kapsamında yer 
alan firmaların markalaşma ve uluslararası pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğu avantajlar 
ele alınmıştır. Sektör bazında gerçekleştirilen başka bir makalede ise (Açıkel, 2018) ise mobilya sektöründe 
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faaliyet gösteren TURQUALITY® ve Marka destek programları kapsamındaki firmaların tutundurma 
faaliyetleri araştırılmıştır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen tez çalışmaları ve makaleler incelendiğinde; TURQUALITY® ve Marka destek 
programları çerçevesinde sağlanan desteklerin etkilerinin çeşitli açılardan analiz edildiği anlaşılmış olmakla 
birlikte, söz konusu çalışmaların temel araştırma alanını adı geçen destek programları kapsamında yer alan 
firmalara sağlanan finansal desteklerin etkisinin oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda literatüre katkıda 
bulunma amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, Marka ve TURQUALITY® destek programlarının işletmelerin 
uluslararasılaşma sürecinde katkılarını hem finansal hem de finansal olmayan destekler boyutuyla incelemesi 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca; makro pazarlama boyutuyla da araştırmaya konu destek 
programlarının Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimindeki fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda, bu 
kapsamdaki bir çalışma son derece etkili ve faydalı olacaktır. 

Bu çalışmada; sağlanan desteklerin, firmaların uluslararasılaşma sürecindeki pazarlama operasyonlarının 
daha etkin yürütülmesi yönündeki ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığının ve söz konusu desteklerin firmaların 
uluslararasılaşma sürecindeki gelişimlerine farklı açılardan katkılarının neler olduğunun araştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, farklı dönemlerde destek kapsamına alınan 7 işletmeyle yapılan yüz yüze 
görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler betimsel veri analizi yöntemiyle incelenmiş, Marka ve 
TURQUALITY® destek programlarıyla sağlanan destek unsurlarının, işletmelerin uluslararasılaşma 
sürecindeki faaliyetlerinin etkinliğine ve dolayısıyla bu alandaki performansının gelişimine ne ölçüde katkıda 
bulunduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yöntem  

Bu araştırmada, Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamında yer alan işletmelerin kapsamda 
bulundukları süre, destek unsurlarından faydalanma düzeyi ve sektörleri göz önünde bulundurularak, destek 
sistematiğinin uluslararasılaşma sürecinde işletmelerin göstereceği gelişime ve yürütülecek faaliyetlerin 
etkinliğine ne ölçüde katkıda bulunduğuna yönelik değerlendirmeler ortaya konulmuştur.  

Marka ve TURQUALITY® destek programlarının işletmelerin uluslararasılaşma sürecindeki katkıları; destek 
kapsamına alındıktan sonraki süreçte ihracat faaliyetlerinin gelişimi, işletmelerin uluslararasılaşma 
derecesinin belirlenmesine ilişkin olarak Sullivan (1994) tarafından ortaya konulan performans ölçütlerinde 
kaydedilen ilerleme ve uluslararasılaşma stratejilerinin planlanması süreçlerinde anılan desteklerin rolü ve 
fonksiyonu esas alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda; uluslararasılaşma stratejilerinin planlanmasını 
kapsayan süreçler, uluslararası pazarlama çevresinin incelenmesi, hedef pazar seçimi, pazarlama programının 
belirlenmesi ve uluslararası pazarlarda oluşturulacak örgütlenme kararlarına ilişkin faaliyetleri içermektedir. 
Bu minvalde, Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamında yer alan işletmelerin; sektör 
dinamikleri, uluslararası pazarlardaki iş modeli, destek kapsamında geçirdiği süre, faydalanılan destek 
unsurlarının içeriği gibi faktörlerin, uluslararasılaşma sürecindeki performans üzerinde belirleyici olabileceği 
göz önünde bulundurularak araştırmanın soru kılavuzu ve analiz çerçevesi oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede; araştırmanın soru kılavuzunda, örneklemde bulunan işletmelerin tanımlayıcı bilgileri ve 
desteklerden faydalanma göstergelerinin yanı sıra, ihracat faaliyetlerinde kaydedilen ilerleme, 
uluslararasılaşma performans göstergelerindeki gelişim ve uluslararasılaşma stratejilerinin planlanmasına 
yönelik faaliyetlerini kapsayan dört adet çoktan seçmeli, yirmi adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Söz 
konusu desteklerden faydalanma süresinin, işletmelerin uluslararasılaşması üzerinde belirleyici bir değişken 
olması beklendiğinden, örneklem belirlenirken destek süresi esas alınmıştır. Bu bağlamda; sektörel farklılıklar 
da gözetilerek, karşılaştırmalı analize olanak tanıması amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş yıldan 
fazla ve on yıldan az süredir kapsamda bulunan üç işletme ile on yıldan uzun süredir desteklenen üç işletme 
belirlenmiştir. Ayrıca; söz konusu desteklerin kısa dönemli etkilerine ilişkin değerlendirmelere de yer 
verebilmek amacıyla beş yıldan kısa süredir Marka destek programı kapsamında bulunan bir diğer işletme de 
araştırmaya dâhil edilerek toplam yedi işletmeden veri toplanmıştır.  

Araştırmaya ilişkin verilerin toplanması aşamasında; yüz yüze mülakat tekniği soruların araştırmacı 
tarafından yapılacak açıklamalarla katılımcılar tarafından net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. 
Böylelikle; sorulara verilen cevapların yorumlanarak sağlıklı bir analiz yapılması mümkün olmaktadır 
(Türkdoğan ve Gökçe, 2015: 320). Çalışmanın örneklem grubunda bulunan altı işletmeden veri toplanırken 
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firma yetkilileriyle yüz yüze görüşülmüş olup, diğer işletmenin talebi doğrultusunda görüşme telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada; Marka ve TURQUALITY® destek programlarıyla sağlanan destek unsurlarının, işletmelerin 
uluslararasılaşma performansının gelişimine ve bu amaçla yürütülecek faaliyetlerin etkinliğine ne ölçüde 
katkıda bulunduğunun tespiti amacıyla nitel analiz yöntemine başvurulmuştur. Nitel araştırmalarda 
kullanılacak veri toplama aracının araştırmacının açık uçlu sorulardan oluşturulması, araştırmacının 
katılımcılarla etkileşime girebilmesini ve bu sayede çalışma konusuyla ilgili gerçek duygu ve düşüncelerin 
sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesini sağlamaktadır. Bu durum araştırmacının, katılımcıların desteğe yönelik 
algılarını ve perspektifini de doğru kavrayarak daha kapsamlı bir veri analizi gerçekleştirebilmesine imkân 
vermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 407-408). Yapılan görüşmelerle elde edilen verilerin belirli cevap 
kategorileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve özetlenmesi neticesinde araştırmaya konu olan temel 
hususların vurgulanmasını amaçlayan betimsel analiz yöntemi (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239; Türkdoğan ve 
Gökçe, 2015: 345) bu çalışmanın bulgularının analizinde kullanılmıştır.   

Bulgular 

Araştırmaya katılan işletmelerden A, B, C, D, E ve F TURQUALITY® destek programı çerçevesinde, İşletme G 
Marka destek programı kapsamında yer almakta olup, araştırma soruları genel itibariyle 5 farklı alana yönelik 
bilgilerin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu alanlar; işletmelerin tanımlayıcı bilgileri, desteklerden faydalanma 
göstergeleri, destek kapsamına alındıktan sonraki süreçte ihracat faaliyetlerinin gelişimi, işletmelerin 
uluslararasılaşma derecesinin belirlenmesine ilişkin olarak Sullivan (1994) tarafından ortaya konulan 
performans ölçütlerinde kaydedilen ilerleme ve uluslararasılaşma stratejilerinin planlanması süreçlerinde 
anılan desteklerin rolü ve fonksiyonunu kapsamaktadır.  

Araştırmanın ilk 4 sorusu işletmelerin sektörleri, yurt dışı pazarlardaki iş modelleri, faaliyet ölçekleri ve destek 
kapsamına alındıkları yıl bilgilerini kapsamakta olup, işletmelerin bu çerçevedeki bilgilerine Tablo 1’de yer 
verilmiştir. Araştırmaya dâhil olan işletmelerden; A, B ve C 10 yıldan uzun süredir TURQUALITY® programı 
çerçevesinde desteklenen 500 ve üzeri çalışana sahip büyük ölçekli işletmelerden olup; A işletmesi makine ve 
aksamları, B işletmesi mücevher, C işletmesi ise çimento-seramik sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 
yurt dışı satış operasyonlarında İşletme A ‘İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış’ modelini tercih ederken 
İşletme B ‘İşletmeden Tüketiciye Doğrudan Satış’ modeliyle faaliyet göstermekte, İşletme C ise her iki yöntemi 
kullanmaktadır.    

Tablo 1. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Tanımlayıcı Bilgileri 
İşletme 
Kodu 

Sektör Destek Kapsamındaki Markasıyla Yurt Dışı 
Faaliyette İş Modeli Türü 

İşletme 
Ölçeği  

Destek Yılı 

A Makine ve 
Aksamları 

İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış  500 üzeri 2006 

B Mücevher İşletmeden Tüketiciye Doğrudan Satış  500 üzeri 2006 

C Çimento Seramik İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış  
İşletmeden Tüketiciye Doğrudan Satış 

500 üzeri 2008 

D İşlenmiş Tarım 
Ürünleri  

İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış  500 üzeri 2010 

E Tıbbi Cihazlar İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış  500 üzeri 2012 

F Ağaç/Orman 
Ürünleri 

İşletmeden Tüketiciye Dolaylı Satış  
İşletmeden Tüketiciye Doğrudan Satış 

250-500 2012 

G Elektrik 
Elektronik 

İşletmeden İşletmeye Üretim 50-249 2017 

Diğer taraftan; işletme D, E ve F ise 5 yıldan uzun süredir TURQUALITY® programı çerçevesinde 
desteklenmekte olup, D ve E İşletmeleri 500’den fazla çalışana sahip büyük ölçekli işletmelerdenken, işletme 



C. Aktepe – S. Kavruker 11/3 (2019) 1823-1839 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1827 

F 250-500 arasında çalışana sahiptir. İşlenmiş tarım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İşletme D ve tıbbi 
cihazlar sektöründe yer alan işletme E yurt dışındaki satış operasyonlarını ‘İşletmeden Tüketiciye Dolaylı 
Satış’ modeliyle yürütmekteyken, ağaç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletme F’nin tüketiciye 
hem doğrudan hem de dolaylı olarak satış gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Araştırmanın örneklem 
grubundaki diğer işletmelerden farklı olarak, yaklaşık iki yıldır Marka destek programı kapsamında 
desteklenen ve elektrik elektronik sektöründe iştigal eden işletme G’nin, 50 ila 249 arasında çalışana sahip 
olduğu ve proje bazlı olarak ‘İşletmeden İşletmeye Üretim’ modeliyle yurt dışı pazarlarda faaliyet gösterdiği 
görülmektedir.       

Derinlemesine mülakat formunda yer alan 5-7 arası sorular, araştırmanın örneklemini oluşturan işletmelerin 
Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesindeki desteklerden faydalanma düzeylerine ilişkin genel 
unsurları kapsamaktadır.  

Buna ilişkin olarak; araştırmanın 5inci sorusu, işletmelerin destek kapsamında bulundukları süre boyunca 
hangi türde destek unsurlarından faydalandıklarını ortaya koymaya ve etkinliğini en yüksek olarak 
değerlendirdikleri destek unsurlarını belirlemeye yöneliktir. İşletmelerin faydalandıkları destek unsurlarının 
dağılımı, Tablo 2’de gösterilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunda 
yer alan işletmelerin Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde faydalandıkları destek 
türlerinin dağılımı incelendiğinde, işletmelerin daha çok yönetim danışmanlığı ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin 
desteklerden faydalandıkları anlaşılmaktadır. Bunları; yurt dışı fuarlara katılım ve tasarımcı ve mühendis 
istihdamı destekleri ile yurt dışı birim kiralamaya ilişkin giderlerin desteklenmesi takip etmektedir. Katılımcı 
işletmeler tarafından kullanım düzeyi en düşük olan destek türlerinin ise test/ klinik araştırma ve 
ruhsatlandırma, pazara giriş raporları ile kurulum dekorasyon konularında olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 2. Faydalanılan Destek Unsurlarına İlişkin Soruya Verilen Yanıtların Dağılımı 

Faydalanılan Destek Unsurları Frekanslar 

Yönetim danışmanlığı 6 (B, C, D, E, F, G) 

Tanıtım faaliyetleri 6 (A, B, C, D, E, F) 

Yurt dışı fuar katılımları 5 (A, C, D, E, F) 

İstihdam 5 (A, B, C, D, F) 

Yurt dışı birim kira 5 (A, B, C, E, F) 

Bilişim danışmanlığı 4 (A, B, D, F) 

Kalite/çevre belgeleri ve sertifikasyon  4 (C, D, E, F) 

Marka/ patent tescili 3 (B, C, D) 

Test/ klinik araştırma ve ruhsatlandırma 2 (E, F) 

Pazara giriş raporları 1 (D) 

Kurulum/ dekorasyon 1 (B) 

Araştırmanın 6ncı sorusu, katılımcı işletmelerin Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesindeki 
finansal olmayan destek unsurları arasında yer alan Yönetici Geliştirme Programı(YGP)’na katılım 
durumlarını incelemeye yöneliktir. İşletmelerin söz konusu eğitim programına katılım durumlarının dağılımı, 
Tablo 3’te gösterilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir.    

Tablo 3. Yönetici Geliştirme Programına Katılıma İlişkin Soruya Verilen Yanıtların Dağılımı 

Yönetici Geliştirme Programına Katılım Durumları Frekanslar 

Düzenli olarak katılım sağlanması 3 (A, D, F) 

Destek süresi boyunca bir veya birkaç defa katılım sağlanması 3 (B, C, G) 

Hiç katılım sağlanmaması 1 (E) 
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Araştırmanın örneklem grubunda yer alan işletmelerin YGP’ye katılım durumları incelendiğinde, işletme E 
dışında kalan tüm işletmelerin en az bir kez katılım sağladığı anlaşılmaktadır. Bunların arasından A, D, F 
işletmelerinin düzenli olarak her eğitim döneminde uygun gördüğü personelleri söz konusu eğitim 
programından faydalandırdığı; işletme B, C ve G’nin ise önceki dönemlerde bahsi geçen eğitimden 
yararlanmasına karşın her yıl düzenli katılım sağlanması yönünde bir işletme politikası bulunmadığı 
görülmektedir.  
Araştırmanın 7nci sorusu, katılımcı işletmelerin Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesindeki 
destek unsurlarının kapsayıcılığına ilişkin görüşleri ile ilave edilmesinde fayda gördükleri destek unsurlarının 
neler olduğunun tespiti üzerinedir. Destek unsurlarının kapsamının işletmelerin yurt dışındaki pazarlardaki 
ihtiyaçlarını karşılamada ne derece yeterli olduğuna ilişkin görüşlerin dağılımı Tablo 4’te, destek kapsamına 
dâhil edilmesinde fayda görülen destek unsurlarının dağılımı ise Tablo 5’te gösterilmiştir. Hâlihazırda destek 
kapsamında değerlendirilen harcama kalemlerinin işletmelerin uluslararası pazarlamadaki gereksinimlerini 
ne ölçüde karşıladığına ilişkin verilen yanıtlar incelendiğinde; A, B, C ve D işletmeleri tarafından Marka ve 
TURQUALITY® destek programları çerçevesinde sağlanan desteklerin kapsamının genel itibariyle yeterli 
görüldüğü ortaya konulmuştur. İşletme C ve D tarafından sağlanan desteklerin kapsamını yeterli görülmesine 
karşın, hedef pazar uygulamasından kaynaklı olarak etkin şekilde faydalanılamadığının belirtildiği, E ve F 
işletmeleri tarafından sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda desteğin kapsamının yetersiz kaldığına yönelik 
ifadelerde bulunulmuştur.    

Tablo 4. Destek Unsurlarının Kapsayıcılığına İlişkin Verilen Yanıtların Dağılımı 

Destek Unsurlarının Kapsayıcılığına İlişkin Değerlendirmeler Frekans 

Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda desteğin kapsamının yetersiz kalması 2 (E, F) 

Kapsam yeterli görülmesine karşın, hedef pazar uygulamasından kaynaklı olarak 
kapsamdaki destek unsurlarından faydalanılamaması 

2 (C, D) 

Kapsam yeterli görülmesine karşın, hedef pazarın yerel mevzuata uyum şartlarına bağlı 
olarak destek oranında azalma meydana gelmesi 

1 (B) 

Kapsam yeterli görülmesine karşın, uygulamadaki kriterlerden dolayı kapsamdaki destek 
unsurlarından faydalanılamaması 

1 (A) 

Öte yandan; Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde kapsamda yer almadığı halde 
işletmelerin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin sürekliliği ve etkinliği açısından önem eden ve destek 
kapsamına alınması talep edilen harcama türleri Tablo 5’te gösterilmektedir.  

Tablo 5. Kapsama Alınması İstenen Destek Unsurlarına İlişkin Verilen Yanıtların Dağılımı 

Kapsama alınması istenen destek unsurları Frekans 

Yurt dışında iş geliştirme faaliyeti ve satış operasyonlarını yürüten personelin 
istihdamının desteklenmesi 

3 (B, E, G) 

Veri tabanı ve sunucu hizmetlerinin desteklenmesi 2 (C, D) 

Yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin nakliye harcamalarının desteklenmesi 2 (C, D) 

Bilgisayar donanımlarının desteklenmesi 1 (D) 

Yurt dışındaki lojistik operasyonlara ilişkin giderlerin desteklenmesi 1 (D) 

TURQUALITY® programı çerçevesinde desteklenen ve hedef pazara girişte zorunlu olan 
veya avantaj sağlayan kalite/çevre belgelerine ilişkin listelerin farklı sektörlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda güncellenmesi 

1 (F) 

Potansiyel müşterilerle gerçekleştirilecek B2B görüşmeleri çerçevesinde yurt dışı seyahat 
giderlerinin desteklenmesi 

1 (G) 

Bayilere yönelik düzenlenecek organizasyon harcamaların desteklenmesi 1 (A) 

Yurt dışı fuarda gerçekleştirilecek catering hizmetinin desteklenmesi  1 (A) 
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İşletmeler tarafından dile getirilen unsurlar arasında, uygulamaya esas kriterlerin esnetilmesi için gerekli 
düzenlemelere yönelik talepler olduğu gibi destek kapsamında bulunmayan faaliyetlere ilişkin harcamaların 
kapsama alınması da yer almaktadır. Bu yönde iletilen hususlar arasında; talep yoğunluğu en yüksek olan ve 
işletme B, E ve G tarafından belirtilen ilave destek unsuru, yurt dışında istihdam edilen personele ilişkin 
istihdam giderlerinin desteklenmesidir. Veri tabanı ve sunucu hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi 
ile yurt dışı fuar katılımlarında ortaya çıkan nakliye harcamaları ise C ve D işletmeleri tarafından ortaya 
konulan desteğe konu edilmesi istenen harcama türleri arasında yer almaktadır.      

Araştırmanın soru kılavuzunda yer alan 8-9 arası sorular, araştırmanın örneklem grubunda yer alan 
işletmelerin Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde kapsama alındıktan sonra kapsama 
alınmadan önceki döneme kıyasla ihracat potansiyelindeki gelişime ilişkindir. Bu bağlamda, destek süreciyle 
birlikte yurt dışı satışlardaki artış oranı ile ihracata yeni başlanan pazarlar ve hâlihazırda ihracat yapılan ülke 
sayısındaki artış incelenmektedir. Bu amaçla; araştırmanın 8inci sorusu, işletmenin destek kapsamına 
alınmasıyla birlikte yurt dışı satışlarda gösterdiği gelişimi gözlemlemeye yöneliktir. Yurt dışı satışlardaki artış 
oranına ilişkin verilen yanıtların dağılımı, Tablo 6’da gösterilen oranlar çerçevesinde kategorize edilmiştir. 

Tablo 6. Yurt Dışı Satışlardaki Artış Oranına İlişkin Verilen Yanıtların Dağılımı 

Yurt dışı satışlardaki artış oranı Frekans 

Artış görüldüğü belirtilmiş; ancak oran bilgisi paylaşılamamıştır. 1 (B) 

%0- 20 2 (C, F) 

%21-50 1 (E) 

%51-70 1 (A) 

%71 ve üzeri 2 (D, G) 

Tablo 6’da görüldüğü gibi; araştırmaya katılan işletmelerin hepsi Marka ve TURQUALITY® destek 
programları çerçevesinde kapsama alındıktan sonra yurt dışı satışlarında artış olduğunu ifade etmektedir. 10 
yıldan uzun süredir destek kapsamında bulunan işletmeler arasından, işletme A’nın yurt dışı satışlarındaki 
artış oranı %51-70 aralığındayken, işletme C’nin yurt dışı satışlarının %0- 20 arasında artış gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Öte yandan; destek kapsamına alındıktan sonraki dönemde yurt dışı satışları %70 ve 
üzerinde artış gösteren iki işletmeden işletme D’nin TURQUALITY® programı kapsamındaki destek süresi 
yaklaşık 9 yıl iken, işletme G’nin 2 yıldan kısa süredir Marka destek programı kapsamında olması dikkat 
çekmektedir. Araştırmanın 9uncu sorusu, işletmelerin destekle birlikte ihracata başladığı ülke ve hâlihazırda 
ihracat gerçekleştirmekte olduğu ülke sayısına ilişkindir. Destek başlangıcıyla birlikte ihracata başlanan ülke 
sayısı, Tablo 7’de gösterilen aralıklar çerçevesinde kategorize edilmiştir.  

Tablo 7. İhracat Yapılan Ülke Sayısına İlişkin Verilen Yanıtların Dağılımı 

İhracat Yapılan Ülke Sayısındaki Artış Miktarı Frekans 

1-5 3 (B, E, G) 

6-20 2 (C, F) 

21-50 1 (D) 

51-70 0 

71 ve üzeri 1 (A) 

Tablo 7’de görüldüğü üzere; Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamına alındıktan sonra 
işletmelerin tamamının ihracat yaptıkları ülke sayısında artış gözlenmiştir. Bunların arasında; B, E ve G 
işletmelerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını 0-5, C ve F işletmelerinin ise 6-20 aralığında artırdığı 
gözlemlenmekteyken, 10 yıldan uzun süredir destek kapsamında bulunan işletme A’nın destek süresince 
70’ten fazla yeni ülkeye ihracata başlamış olması ön plana çıkmaktadır.  

Araştırmanın soru formunda yer alan 10-13 arası sorular, Marka ve TURQUALITY® destek programları 
çerçevesinde sağlanan desteklerin işletmelerin uluslararasılaşma performans ölçütlerindeki katkılarını 
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değerlendirmeye yöneliktir. Bu amaçla, Sullivan (1994) tarafından ortaya konulan uluslararasılaşma 
derecesinin performans ölçütlerini oluşturan ihracatın toplam satışlardaki payı, gerçekleştirilen Ar-Ge 
faaliyetleri ve Ar-Ge’ye yapılan yatırım, tanıtım faaliyetlerinin yoğunluğu, dış satışlardan gelen kârın toplam 
kâr içerisindeki payındaki değişimin tespitine çalışılmıştır. Araştırmanın 10uncu sorusu, işletmelerin destek 
kapsamına alındıktan sonraki dönemde ihraç satışlarının toplam satışlar içindeki payında artış olup 
olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Destek başlangıcıyla birlikte ihracatın toplam satışlar içindeki 
payındaki artışa ilişkin verilen yanıtların dağılımı, Tablo 8’de gösterilen oranlar çerçevesinde kategorize 
edilmiştir.    

Tablo 8. İhracatın Toplam Satışlar İçindeki Payındaki Artış Oranının Dağılımı 

İhracatın Toplam Satışlar İçerisindeki Payındaki Artış Oranı Frekans 

Artış görüldüğü belirtilmiş; ancak oran bilgisi paylaşılamamıştır. 1 (B) 

%0 - %5 2 (C, E) 

%6 - 20 3 (D, F, G) 

%21-50 1 (A) 

Tablo 8’de ortaya konulan frekans dağılımlarına bakıldığında, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payındaki 
artışa ilişkin beyanda bulunan işletmelerden D, F, G işletmelerinin, kapsama alındıktan sonra %6 ila 20 
aralığında değişen oranlarla söz konusu payı artırdığı görülmektedir. Sullivan (1994)’ın uluslararasılaşma 
derecesinin performansa dayalı ölçütlerinden olan Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunluğu ile Ar-Ge’ye yapılan 
yatırımların, araştırmanın 11inci sorusu çerçevesinde destek öncesi ve sonrası dönemler için karşılaştırılması 
amaçlanmaktadır. Söz konusu soru, işletmelerin destek kapsamına alınmasıyla birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde 
ve bu alana yönelik yapılan yatırımlarda artış olup olmadığı ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik faydalanılan 
destek unsurlarını ortaya koymaktadır. Ar-Ge'ye yönelik faydalanılan destek unsurlarına ilişkin verilen 
yanıtların dağılımı, Tablo 9’da gösterilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. 

Tablo 9. Ar-Ge'ye İlişkin Destek Unsurların Dağılımı 

Ar-Ge'ye yönelik faydalanılan destek unsurları Frekans 

Hedef pazara yönelik kalite belgeleri ve sertifikasyon giderleri 

 

 

 

3 (A, C, D) 

Mühendis istihdamı 3 (C, D, F) 

Hedef pazara yönelik test giderleri 2 (A, E) 

Ar-Ge'ye yönelik faydalanılan destek unsurunun bulunmaması 2 (B, G) 

Hedef pazara yönelik ruhsatlandırma giderleri 1 (E)  

Ar-Ge'ye ilişkin destek unsurların dağılımını gösteren Tablo 9 incelendiğinde; hedef pazara yönelik kalite 
belgeleri ve sertifikasyon giderleri ile mühendis istihdamına ilişkin destek unsurlarından yoğunlukla 
faydalanıldığı anlaşılmaktadır. İşletmelerin uluslararası pazarlarda değişen talep koşulları ile farklılaşan 
müşteri tercihlerine yönelik gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak C ve D işletmeleri, hedef pazara 
yönelik kalite belgeleri ve sertifikasyona ait giderlerin yanı sıra mühendis istihdamı kapsamındaki 
desteklerden de faydalandıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca; mühendis istihdamına ilişkin desteklerden 
faydalanıldığı bilgisi işletme F tarafından da iletilmiştir. Bununla birlikte; A işletmesi belgelendirme ve 
sertifikasyon harcamaları ile hedef pazara yönelik test giderlerine; benzer şekilde E işletmesi de hedef pazara 
yönelik test ve ruhsatlandırma harcamalarına ilişkin desteklerden yararlandığını ifade etmiştir.  

Araştırmanın 12nci sorusu, destek kapsamına alındıktan sonraki dönemde işletmelerin hedef pazarlarında 
gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerindeki artış ile marka bilinirliğine en fazla katkıyı sağladığı düşünülen 
tanıtım faaliyetlerini sorgulamaktadır. Marka bilinirliğine en fazla katkıyı sağladığı düşünülen tanıtım 
faaliyetlerinin dağılımı, Tablo 10’da gösterilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. İşletmeler açısından 
marka bilinirliğine katkısının en fazla olduğu düşünülen tanıtım faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde; 
yoğunluğu en yüksek olan iki tanıtım faaliyeti öne çıkmakta olup, 7 işletmeden 6’sının sosyal medya, web 
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sitesi ve dijital platformlarda tanıtımın, 5’i büyük ve prestijli fuarlara katılım sağlanmasını marka bilinirliğine 
en fazla katkıyı sağladığı yönünde görüş bildirdiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 10. Marka Bilinirliğine En Fazla Katkı Sağlayan Tanıtım Faaliyetlerinin Dağılımı 

Marka bilinirliğine en fazla katkıyı sağlayan tanıtım faaliyetleri Frekanslar 

Sosyal medya, web sitesi ve dijital platformlarda tanıtım 6 (A, B, D, E, F, G) 

Büyük ve prestijli fuarlara katılım 5 (A, C, D, E, F ) 

Sektörel dergilere verilen ilanlar 2 (A, C) 

Basılı tanıtım materyalleri 2 (B, F) 

TV reklamları ve tanıtım filmleri 2 (B, G) 

Ürün tanıtım görselleri 1 (D) 

Promosyon malzemeleri 1 (D) 

Yurt dışı birim ve fuarlardaki ürün teşhir malzemeleri 1 (C) 

Ürün tanıtım organizasyonları 1 (B) 

Sponsorluk faaliyetleri 1 (E) 

Öte yandan; araştırmanın 13üncü sorusu, işletmelerin destek kapsamına alındıktan sonraki dönemde dış 
satışlardan gelen kârın toplam kâr içindeki payında artış olup olmadığını gözlemlemeye yöneliktir. Destek 
başlangıcıyla birlikte dış satışlardan gelen kârın toplam kâr içindeki payındaki artışa ilişkin verilen yanıtların 
dağılımı, Tablo 11’de gösterilen oranlar çerçevesinde kategorize edilmiştir. Söz konusu tabloda ortaya 
konulan frekans dağılımlarından, dış satışlardan gelen kârın toplam kâr içindeki payındaki artışa ilişkin 
olarak, B ve F işletmeleri söz konusu oranda destek kapsamına alındıktan sonraki dönemde artış 
gözlemlendiğine yönelik beyanda bulunulmuş ancak bir oran belirtilmemiştir. Kalan işletmeler arasında, 
işletme G’nin % 51’den fazla artış oranıyla başı çektiği, A ve D işletmelerinin ise % 31- %50 aralığında kaldığı 
görülmektedir. 

Tablo 11. Dış Satışlardan Gelen Kârın Toplam Kâr İçindeki Payındaki Artış Oranının Dağılımı 

Dış satışlardan gelen kârın toplam kâr içindeki payındaki artış oranı Frekans 

Artış görüldüğü belirtilmiş; ancak oran bilgisi paylaşılmamıştır. 2 (B, F)    

% 0 -%10 1 (E)  

%11-%30 1 (C)  

%31-%50 2 (A, D) 

%51 ve üzeri 1 (G) 

Araştırmanın 14-16ncı soruları, araştırmanın örneklem grubunda yer alan işletmelerin Marka ve 
TURQUALITY® destek programları çerçevesinde sağlanan desteklerin, uluslararasılaşma stratejilerinin 
planlanması ile sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerindeki katkılarına ilişkindir. Bu çerçevede; desteğe başvuru 
yapıldığı dönemde uygulanan ön inceleme çalışması ile söz konusu destek programları çerçevesinde 
kurumsal altyapıyı geliştirmeye yönelik destekler arasında yer alan Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol 
Haritasının işletmelerin uluslararasılaşma sürecindeki faaliyetlerinin belirli bir plan dâhilinde etkin bir şekilde 
uygulanmasına yansımaları ele alınacaktır. Ayrıca; örneklem grubunda yer alan işletmelerin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünün artırılmasında bahse konu desteklerin hangi açılardan fayda sağladığına ilişkin 
değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Araştırmanın 14üncü sorusu, işletmelerin farklı operasyonel alanlardaki performanslarının söz konusu destek 
programları kapsamına alınmak için yeterli olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ön inceleme 
çalışması ile ilgilidir. Bu soru ile işletmenin çalışmanın sonuçlarına ilişkin yerindelik tespitleriyle 
uluslararasılaşma sürecinde bulunulan konum ve gelişime açık alanların belirlenmesindeki fonksiyonu 
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araştırılmıştır. Elde edilen cevaplara göre; TURQUALITY® programı çerçevesinde 7 yıldan uzun süredir 
destek kapsamında bulunan A, B, C, D ve E işletmeleri tarafından şirketin destek kapsamında alındığı 
dönemden bu yana destek süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu personelde değişiklik gerçekleştiği ortaya 
konulmuştur. Buna bağlı olarak; TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı firmaları tarafından gerçekleştirilen 
ön inceleme çalışmasında yer verilen tespitlerin yerindeliğine ilişkin net bir bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir. 
Bu kapsamda alınan dönüşlerden, araştırmaya katılan işletmelerin büyük bölümünde ön inceleme 
çalışmasının sonuçlarına yönelik kurumsal hafıza eksikliği bulunduğu anlaşılmakla birlikte, yurt dışı 
pazarlama operasyonlarına katkı sağlayan şirket bünyesindeki iş süreçlerindeki eksikliklerin ve gelişim 
alanlarının tespiti açısından objektif bir değerlendirme ortaya koyduğu hususunda uzlaşıldığı görülmüştür.  

Araştırmanın 15inci sorusu kapsamında Gelişim Yol Haritası Çalışmasının (GYH) uluslararasılaşma 
stratejilerinin planlanmasındaki katkılarının dağılımı, Tablo 12’de gösterilen temalar çerçevesinde kategorize 
edilmiştir. Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan tüm işletmeler için Gelişim Yol Haritası Çalışmasının 
uluslararasılaşma stratejilerinin planlanmasındaki katkıları bağlamında ilk sırada hedef ülkedeki faaliyetlerin 
genel çerçevesinin oluşturulmasının geldiği görülmektedir. Bunun yanı sıra; işletmenin yürüttüğü tüm 
faaliyetleri göz önünde bulundurarak tüm birimleriyle makro ölçekte değerlendirme imkânı sunan bir kılavuz 
niteliğinde olduğu A, C, D, F ve G işletmeleri tarafından dile getirilen hususlardandır. Bu çerçevede ortaya 
konulan diğer katkılar ise, söz konusu çalışmanın hedef ülke seçicimde yol gösterici olması ve hedef pazara 
giriş zamanlamasının isabetli gerçekleştirilmesiyle ilişkilidir.  

Tablo 12. GYH’nin Uluslararasılaşma Stratejilerinin Planlanmasındaki Katkılarının Dağılımı 

GYH’nin uluslararasılaşma stratejilerinin planlanmasındaki katkıları Frekanslar 

Hedef ülkedeki faaliyetlerin genel çerçevesinin oluşturulması 7 (A, B, C, D, E, F, G) 

Şirketi tüm birimleriyle makro ölçekte değerlendirme imkânı vermesi 5 (A, C, D, F, G) 

Hedef ülke seçimi sürecine katkı sağlaması  2 (A, E)  

Hedef pazara girişin doğru zamanda yapılmasında etkili olması 2 (B, F) 

Araştırmanın 16ncı sorusu kapsamında ise, Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde 
sağlanan desteklerin uluslararası pazarlama stratejilerinin gelişimiyle, işletmelere uluslararası pazarlardaki 
küresel rakiplere karşı rekabet gücü kazandırıp kazandırmadığı incelenmektedir. Desteklerin etkisiyle 
uluslararası pazarlarda işletmelere rekabet gücü kazandıran unsurların dağılımı Tablo 13’te gösterilen temalar 
çerçevesinde kategorize edilmiştir. 

Tablo 13. Uluslararası Pazarlarda İşletmelere Rekabet Gücü Kazandıran Unsurların Dağılımı 

Uluslararası pazarlarda işletmelere rekabet gücü kazandıran unsurlar Frekanslar 

Tanıtım faaliyetlerine yapılan yatırım 4 (A, D, E, F) 

Yurt dışı fuarlara yapılan yatırım 3 (A, E, F) 

Marka değeri ve marka kültürünün kazandırılması 2 (B, G) 

Maliyetlerin azaltılmasıyla pazara nüfuz etme ve sürekliliğin sağlanması  2 (B, G) 

Marka konumlandırma faaliyetlerine ilişkin danışmanlık faaliyetleri yatırımı 1 (F) 

Yönetici Geliştirme Programı’yla insan kaynağına yapılan yatırım  1 (G) 

Tablo 13’te ortaya konulan frekans dağılımı incelendiğinde, hedef pazarlarda gerçekleştirilen tanıtım 
faaliyetleri ile büyük çaplı ve prestijli yurt dışı fuarlarda yer almanın uluslararası pazarlarda işletmelere 
büyük ölçüde rekabet avantajı sağladığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; B ve G işletmeleri tarafından, söz 
konusu desteklerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine yönelik maliyetlerin azaltılmasıyla pazara nüfuz 
edilmesine ve sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur. Diğer taraftan; Marka ve 
TURQUALITY® destek programlarının marka değeri ve kültürü bilincine vurgu yaparak markalaşma vizyonu 
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kazandırması ve beşeri sermayeye yapılan yatırımın uluslararası pazarlarda kazandırdığı rekabet gücüne B 
ve G işletmeleri tarafından vurgu yapılmıştır.  

Araştırmanın 17nci ve 18inci soruları, araştırmanın örneklem grubunda yer alan işletmelerin Marka ve 
TURQUALITY® destek programları çerçevesinde sağlanan desteklerin, potansiyel hedef pazarlara giriş 
kararının alınmasında büyük oranda belirleyici olan uluslararası pazarlama çevresinin incelenmesine yönelik 
faaliyetlerin etkinliği ve sürekliliğini irdelemektedir. Bu kapsamda; hedef pazar koşullarının tespiti ve buna 
yönelik uyumluluğun sağlanması amacıyla alınan danışmanlık faaliyetleri ile hedef pazara girişte gerekli olan 
belge ve sertifikalara ilişkin harcamalara ilişkin desteklerden faydalanma düzeyi değerlendirilmektedir. 
Araştırmanın 17nci sorusu, hedef pazardaki talep ve rekabet koşullarının doğru saptanması ve buna göre firma 
altyapısının güçlendirilmesine ilişkin faydalanılan danışmanlık desteklerine ilişkindir. Uluslararası 
pazarlama çevresinin incelenmesi kapsamındaki desteklerden faydalanılan danışmanlıkların dağılımı, Tablo 
14’te gösterilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. Buna göre; C, E, F ve G işletmelerinin, pazara giriş 
danışmanlığı kapsamındaki desteklerden faydalandığı ve böylelikle hedef pazar koşullarının incelenmesi, 
müşteri ve rakip analizi gibi konularda gerekli bilgi birikimini oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan; 
araştırmaya katılan 7 işletmeden A işletmesi hariç bütün işletmelerin uluslararası pazar koşullarının 
saptanması neticesinde ilgili pazarlarda etkin bir pazarlama faaliyeti yürütmek ve rekabet gücünü artırmak 
amacıyla kurumsal alt yapıyı geliştirmeye yönelik danışmanlık faaliyetleri kapsamındaki desteklerden 
faydalandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, yurt dışındaki operasyonlar ile yurt içindeki operasyonlarının 
entegrasyonunu sağlayan bilişim danışmanlıklarının da hedef pazar koşullarına adaptasyon sağlanmasında 
etkili olduğu A, B, C ve D işletmeleri tarafından dile getirilmiştir. 

Tablo 14. Uluslararası Pazarlama Çevresinin İncelenmesine İlişkin Danışmanlıkların Dağılımı 

Uluslararası Pazarlama Çevresine Yönelik Danışmanlıklar Frekanslar 

Yönetim Danışmanlığı  6 (B, C, D, E, F, G) 

Bilişim Danışmanlığı 4 (A, B, C,D) 

Pazara Giriş Danışmanlığı 4 (C, E, F, G) 

Tasarım Danışmanlığı 2 (B, D) 

Araştırmanın 18inci sorusu, destek süresince araştırmanın örneklem grubunu oluşturan işletmeler tarafından 
tespit edilen, hedef pazarlara girişte zorunluluk arz eden veya rekabet avantajı sağlayan kalite ve çevre 
belgeleri/sertifikaları ile ürüne yönelik test ve analiz işlemleriyle, ruhsatlandırma harcamaları kapsamında 
faydalanılan destek unsurlarını incelemeye yöneliktir. Bu kapsamda hedef pazara girişte gerekli teknik 
koşulların sağlanmasına ilişkin faydalanılan destek unsurlarının dağılımı, Tablo 15’te gösterilen temalar 
çerçevesinde kategorize edilmiştir. Buna ilişkin frekans dağılımı incelendiğinde; C, D, E ve F işletmelerinin 
hedef pazara yönelik kalite test ve analizine ilişkin giderler kapsamındaki desteklerden faydalandığı 
görülmektedir. Kalite belgelerinin ve sertifikaların teminine yönelik olarak ise, söz konusu işletmelere ek 
olarak işletme A’nın da anılan destek unsurundan faydalandığı anlaşılmaktadır. Öte yandan; B ve G 
işletmelerinin yetkilileri tarafından hedef pazara yönelik kalite belgeleri ve sertifikasyon ile test ve 
ruhsatlandırma harcamalarına ilişkin desteklerden faydalanılmadığı ifade edilmiştir. 

Tablo 15. Hedef Pazara Girişte Koşulların Sağlanmasına Yönelik Destek Unsurlarının Dağılımı 

Hedef pazara giriş koşullarına yönelik destek unsurları Frekanslar 

Hedef pazara yönelik kalite belgelerinin ve sertifikaların temini 5 (A, C, D, E, F) 

Hedef pazara yönelik kalite testlerinin ve analizlerinin gerçekleştirilmesi 4 (C, D, E, F) 

Hedef pazar belgelendirme/sertifikasyon desteklerinden faydalanılmamıştır. 2 (B, G) 

Araştırmanın 19uncu ve 20nci soruları, katılımcı işletmelerin uluslararası pazarlarda hedef pazar seçimi 
süreçlerinde izlediği stratejiler ile Marka ve TURQUALITY® destek programları sistematiğinin hedef pazar esaslı 
olarak revize edilmiş olmasının bu sürecin etkin yürütülmesindeki katkılarını incelemeye yöneliktir. Bu 
çerçevede; destek sürecinin yeni ülkelerde ihracata başlamada tetikleyici olup olmadığı ile uluslararası 
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pazarlamaya ilişkin yaygınlaşma/derinleşme stratejilerinden hangisinin işletme tarafından benimsendiğinin 
yanı sıra hedef pazar esaslı destek uygulamasının etkinliğine ilişkin değerlendirmeler ele alınacaktır. 
Araştırmanın 19uncu sorusu, Marka ve TURQUALITY® destek programlarıyla birlikte daha önceden ihracat 
yapılmayan ülkelerde ihracata başlanıp başlanmadığı ile kısıtlı sayıda pazarda derinleşme veya daha çok 
pazarda yaygınlaşma stratejilerinden hangisinin uygulandığını belirlemeye yöneliktir. Bu kapsamda 
desteklerin işletmelerin hedef pazara giriş politikaları üzerindeki etkilerinin dağılımı, Tablo 16’da gösterilen 
temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan tüm işletmelerin destek 
kapsamına alındıktan sonra yeni ülkelerde ihracata başladığı görülmektedir. Bununla birlikte; B, C, D, E, G 
işletmelerinin uluslararası pazarlama politikaları çerçevesinde belirli pazarlarda derinleştiği, A ve F 
işletmelerinin ise ihracat odaklı olarak potansiyel taşıyan tüm pazarlarda yaygınlaşma stratejisine sahip 
olmakla birlikte çok sınırlı sayıda pazarda derinleşme motivasyonuna sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 16. Desteklerin İşletmelerin Hedef Pazara Giriş Politikalarına Etkilerinin Dağılımı 

Desteklerin işletmelerin hedef pazara giriş politikalarına etkileri Frekanslar 

Destekle birlikte yeni ülkelere ihracata başlanması 7 (A, B, C, D, E, F, G) 

Belirli pazarlarda derinleşme 5 (B, C, D, E, G) 

Potansiyel taşıyan tüm pazarlarda yaygınlaşma ve çok kısıtlı sayıda pazarda 
derinleşme 

2 (A, F) 

Öte yandan; araştırmanın 20nci sorusuyla, Marka ve TURQUALITY® destek programlarının sistematiğinin 
hedef pazar esaslı destek yaklaşımıyla yeniden yapılandırılmasının uluslararası pazarlama süreçlerinin 
planlanmasına etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; hedef pazar esaslı destek yaklaşımının 
uluslararası pazarlama süreçlerinin planlanmasına etkileri, Tablo 17’de gösterilen temalar çerçevesinde 
kategorize edilmiştir.  

Tablo 17. Hedef Pazar Esaslı Destek Yaklaşımının Uluslararası Pazarlama Süreçlerinin Planlanmasına 
Etkilerinin Dağılımı 

Hedef pazar esaslı destek yaklaşımının uluslararası pazarlama süreçlerinin 
planlanmasına etkileri 

Firma Kodları 

Hedef pazardaki faaliyetlerin planlanması 5 (A, B, C, D, G) 

Hedef pazar yaklaşımının uluslararası pazarlama süreçleri üzerindeki etkinliğinin 
artırılması açısından birtakım revizyonlara duyulan ihtiyaç 

4 (B, C, E, F) 

Uluslararası pazarlamada stratejik kararların şekillendirilmesi 4 (B, C, D, G) 

Hedef pazarda sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması 2 (C, D) 

Hedef pazar seçiminin gerçekleştirilmesi 1 (A) 

Hedef pazar bazında ayrılacak bütçelerin belirlenmesi 1 (A) 

Hedef pazar destek süresinin bağlayıcılığının yatırımların ertelenmesine yol açması  1 (E)  

Buradaki frekans dağılımından da anlaşılacağı üzere; araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu (A, B, C, D 
ve G) hedef pazar esaslı destek yaklaşımının hedef pazarda yürütülen tüm faaliyetlerin etkin planlanmasına 
katkı sağladığını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra; B, C, E ve F işletmeleri hedef pazar yaklaşımının 
uluslararası pazarlama süreçleri üzerindeki etkinliğinin artırılması açısından bir takım ilave düzenlemelere 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler. Öte yandan; hedef pazar esaslı destek yaklaşımının, hedef pazarların 
belirli bir plan ve çalışma çerçevesinde belirlenmesine yönlendirmesi neticesinde ortaya konulan analiz ve 
tespitlerin kurumsal uluslararası pazarlama stratejilerini şekillendirdiği B, C, D ve G işletmeleri tarafından 
iletilen hususlar arasındadır. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğunca hedef pazar yaklaşımının 
uluslararası pazarlama planlaması açısından faydalı olmakla birlikte, ilave düzenleme ve istisnai 
uygulamalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmesine karşın; hedef pazar esaslı destek yaklaşımının hedef 
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pazardaki destek süresinin bağlayıcılığının yapılacak yatırımların ertelenmesine yol açması yönünde bir 
etkisinin bulunduğu da İşletme E tarafından ifade edilmiştir.  

Araştırmanın 21inci ve 22nci soruları ile katılımcı işletmelerin belirledikleri hedef pazarlarda uyguladıkları 
pazarlama programlarının seçiminde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında Marka ve TURQUALITY® destek 
programları çerçevesinde uygulanan desteklerin etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; 
destek sürecinde uluslararası pazarlarda satış ve dağıtım ağlarının oluşturulması ve çeşitlendirilmesiyle 
destek kapsamına alındıktan sonra yurt dışı birim sayısında artış olup olmadığı sorgulanmakta ve tanıtım 
faaliyetlerindeki artışın yanı sıra, en yoğun olarak tercih edilen tanıtım faaliyetleri araştırılmaktadır.  

Araştırmanın 21inci sorusu, araştırmaya katılan işletmelerin uluslararası pazarlarda satış ve dağıtım ağlarının 
yapılandırılmasıyla çeşitlendirilmesinin yanı sıra destek kapsamına alındıktan sonraki süreçte yurt dışı birim 
sayısında artış olup olmadığına ilişkindir. Bu kapsamda desteklerin hedef pazarlarda satış ve dağıtım 
ağlarının oluşturulması ve çeşitlendirilmesi üzerindeki etkileri, Tablo 18’de belirtilen temalar çerçevesinde 
kategorize edilmiştir. Buradan, araştırmanın örneklem grubunda yer alan tüm katılımcı işletmeler tarafından 
destek kapsamına alındıktan sonra farklı ülkelerde yeni yurt dışı birim açıldığı anlaşılmaktadır. Bunların 
arasından işletme D ve işletme G tarafından Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamına 
alındıktan sonra ilk kez yurt dışında birimlerin açılması yönünde girişimde bulunulduğu görülmektedir. B ve 
F işletmeleri ise TURQUALITY® program kapsamına alındıktan sonraki süreçte hedef pazarlarında yurt dışı 
birimlerin sayısını artırdıklarını ifade etmiştir.  

Tablo 18. Desteklerin Hedef Pazarlarda Satış Ve Dağıtım Ağlarının Oluşturulması ve Çeşitlendirilmesi 
Üzerindeki Etkilerinin Dağılımı 

Desteklerin hedef pazarlarda satış ve dağıtım ağlarının oluşturulması ve 
çeşitlendirilmesi üzerindeki etkileri 

Frekanslar 

Farklı ülkelerde yeni yurt dışı birim açılması 7 (A, B, C, D, E, F, G) 

Mevcut hedef pazarlarda daha fazla sayıda yurt dışı birim açılması 2 (B, F) 

Yurt dışı birim yapılanmasının kapsama alındıktan sonra oluşturulması 2 (D, G) 

Toplam yurt dışı birim sayısında artış bulunmaması 1 (E)  

Araştırmanın 22nci sorusu ile Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesindeki desteklerin 
işletmelerin tanıtım faaliyetleri üzerindeki etkileri ile en yoğun olarak destek alınan tanıtım faaliyetlerinin 
içeriği araştırılmaktadır. Buna ilişkin olarak; en yoğun olarak destek alınan tanıtım faaliyetlerinin dağılımı 
Tablo 19’da belirtilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir.  

Tablo 19. En Yoğun Olarak Destek Alınan Tanıtım Faaliyetlerinin Dağılımı 

En yoğun olarak destek alınan tanıtım faaliyetleri Frekanslar 

Sosyal medya, web sitesi ve dijital platformlarda tanıtım 5 (A, B, D, F, G) 

Büyük, prestijli fuarlara geniş içerikli katılım 4 (A, C, E, F) 

Sektörel dergi reklamları 3 (A, C, F) 

Basılı tanıtım materyalleri 2 (B, F) 

TV reklamları ve tanıtım filmleri 2 (B, G) 

Distribütör tarafından gerçekleştirilen tanıtımlar 1 (A) 

Yurt dışı birim ve fuarlardaki ürün teşhir malzemeleri 1 (C)  

Tanıtım organizasyonları 1 (B) 

Ürün tanıtım görselleri 1 (D) 

Promosyon malzemeleri 1 (D) 

Sponsorluk faaliyetleri 1 (E)  
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Bu noktada; sosyal medya, web sitesi ve dijital platformlarda gerçekleştirilen tanıtım ön plana çıkmaktayken, 
büyük, prestijli fuarlara geniş içerikli katılım sağlanması da A, C, E, F işletmelerinin en yoğun olarak 
faydalandıklarını ifade ettikleri tanıtım faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra; araştırmaya 
katılan işletmeler tarafından yoğun olarak faydalanıldığı belirtilen diğer tanıtım faaliyetleri ise; sektörel dergi 
reklamları, basılı tanıtım materyalleri, TV reklamları ve tanıtım filmlerini kapsamaktadır.  

Araştırmanın 23üncü sorusu, Marka ve TURQUALITY® destek programlarının yurt dışı operasyonların 
koordinasyonu ve yurt dışında kurulan ortaklıkların organizasyon yapılarının kurgulanması aracılığıyla 
işletmelerin uluslararası pazarlarda örgütlenme kararları üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığını 
sorgulamaktadır. Bu kapsamda; desteklerin yurt dışı operasyonların koordinasyonu ve yurt dışı ortaklıkların 
organizasyon yapısı üzerindeki katkıları Tablo 20’de belirtilen temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir.  

Tablo 20. Desteklerin yurt dışı operasyonların koordinasyonu ve yurt dışı ortaklıkların organizasyon yapısı 
üzerindeki katkılarının dağılımı 

Desteklerin yurt dışı operasyonların koordinasyonu ve yurt dışı ortaklıkların 
organizasyon yapısı üzerindeki katkıları 

Frekanslar  

Yurt dışı şirketlere ilişkin organizasyon yapılarının planlanması 5 (A, B, C, F, G) 

Şirket kurulumuyla yurt dışı organizasyon yapılanmasına gidilecek ülkelerin tespiti 4 (D, E, F, G) 

Yurt dışı pazarlama ihtiyaçlarının belirlenmesi 2 (A, F) 

Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin planlanması 2 (A, F) 

Yurt dışı organizasyon yapısındaki eksikliklerin tespiti 2 (B, C) 

Tablo 20’de yer alan ifadelerden; desteklerin yurt dışı operasyonların koordinasyonu ve yurt dışı ortaklıkların 
organizasyon yapısı üzerindeki katkılarının A, B, C, F ve G işletmeleri tarafından yurt dışı şirketlere ilişkin 
organizasyon yapılarının planlanması yönünde olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ön plana çıkan 
diğer bir katkı unsuru ise, araştırmaya katılan D, E, F, G işletmeleri tarafından ortaya konulan yurt dışı şirket 
kurulumuyla yurt dışı organizasyon yapılanmasına gidilecek ülkelerin tespitinin sağlanmasına yöneliktir.  

Araştırmanın 24üncü sorusu, araştırmaya katılan işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinin daha etkin 
yönetilmesi amacıyla, Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesindeki destek sürecinin işleyişi ve 
destek programlarının kapsamına ilişkin değerlendirmeleri ve önerilerine yöneliktir. Bu kapsamda; işletmelerin 
Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde ilettiği talepler Tablo 21’de belirtilen temalar 
çerçevesinde kategorize edilerek genel itibariyle derlenmiştir. Buradan, araştırmaya katılan işletmeler 
tarafından Marka ve TURQUALITY® programları destek süreci ve destek unsurlarının kapsamına ilişkin 
talepler incelendiğinde, destek unsurları bazındaki uygulamaya yönelik düzenleme değişikliklerini içeren 
taleplerin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Bunu, hedef pazar esaslı destek uygulamasında bazı 
destek unsurları için hedef pazar tespitinin zorunluluğuna istisna getirilmesi izlemekteyken ilave harcama 
unsurlarının destek kapsama alınmasına ve destek sürecindeki uygulamalara ilişkin genel nitelikli talepler ile 
destek sürelerine yönelik talepler de araştırmanın örneklem grubunda yer alan işletmeler tarafından 
iletilmiştir.  

Tablo 21. Marka ve TURQUALITY® Destek Programları Süreci ve Destek Unsurlarının Kapsamına İlişkin 
Taleplerin Genel Dağılımı 

Marka ve TURQUALITY® destek programları süreci ve destek unsurlarının 
kapsamına ilişkin talepler 

Frekanslar 

Destek unsurları bazında iletilen talepler 14 

Hedef pazar esaslı destek uygulamasına ilişkin talepler 8 

İlave harcama unsurlarının destek kapsama alınmasına ilişkin talepler 7 

Destek sürecindeki uygulamalara ilişkin genel nitelikli talepler 7 

Destek sürelerine ilişkin talepler 6 
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Diğer taraftan; destek unsurları bazında iletilen talepler söz konusu destek programlarının uygulama usul ve 
esaslarına ilişkin değişiklik taleplerini kapsamaktadır. Bu bağlamda işletmeler tarafından mevzuat 
değişikliğiyle yeniden düzenlenmesi talep edilen hususlar; büyük oranda istihdam desteğine ilişkin olup, yurt 
dışı birim kira, yurt dışı fuar katılımı ve tanıtım desteğine ilişkin öneriler de ayrıca iletilmiştir. Öte yandan; 
hedef pazar uygulamasında bir takım istisnai unsurlar gözetilerek düzenleme değişikliğine gidilmesi A, D, E 
ve F işletmeleri tarafından belirtilmiş olup, veri tabanı ve sunucu hizmetleri, makine teçhizat, lojistik 
operasyonlara ilişkin giderlerin desteklenmesi ilave unsurların destek kapsamına alınmasına ilişkin C ve D 
işletmeleri tarafından talep iletilmiştir. Destek sürecindeki uygulamalara ilişkin genel nitelikli talepler 
arasında TURQUALITY® destek mevzuatı ve iş süreçlerine ilişkin firmalara eğitim verilmesinin gerekliliği A 
ve F işletmeleri tarafından dile getirilmiştir. Diğer taraftan; B ve F işletmeleri ise ülke ve sektör bazlı farklılıklar 
gözetilerek mevzuatın uygulamadaki yükümlülüklerine istisna getirilmesi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği 
onayına tabi destek başvuru belgelerinin elektronik ortamda onaylanması, destek oranlarının artırılması gibi 
taleplerde bulunmuştur. Ayrıca, destek sürelerine ilişkin talepler bağlamında ise, danışmanlıkların 
kapsamının genişletilerek kurumsal altyapıyı geliştirmeye yönelik danışmanlıkların ilk 5 yıllık destek 
süresiyle sınırlandırılmaması, stratejik öneme sahip hedef pazarlarda ilave destek süresi sağlanması, proje 
bazlı faaliyet gösteren şirketler için destek süresinin ülke bazında değil proje bazında belirlenmesi gibi 
hususlar dile getirilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma 

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri uluslararası pazarlardaki finansal, ticari, sosyokültürel ve ekonomik 
risklerin yanı sıra, işletmelerin kurumsal altyapıları ile operasyonel ve organizasyonel kapasitesinin yeterliliği 
uluslararasılaşma sürecindeki pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu ve etkinliği üzerinde belirleyici 
olmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki ihracatçı işletmelerin uluslararası pazarlara hazırlık, tutundurma ve 
pazarlama ve markalaşma evrelerine yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan destekler 
arasında yer alan Marka ve TURQUALITY® destek programları, markalaşma ve katma değerli ürün ihracatına 
odaklanan yapısı ile işletmelerin uluslararasılaşma sürecindeki tüm ihtiyaçlarını topyekûn karşılamayı 
hedeflemektedir. Buna yönelik olarak; Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde 
işletmelerin gelişime ihtiyaç duyduğu alanlar ile hedef pazara yönelik gereksinimlerinin tespiti, işletmelerin 
uluslararası pazarlama planlarının oluşturularak uluslararasılaşma sürecinin yönetilmesinde önem arz 
etmektedir.  

Araştırmaya katılan işletmelerin söz konusu destek programlarının hem finansal hem de finansal olmayan 
destek unsurlarından aktif olarak faydalandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu 
tarafından, ilave destek unsurlarına duyulan ihtiyaçtan ziyade, destek uygulamasında bir takım yeni 
düzenlemelere gidilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Bu kapsamda, bazı destek unsurları için hedef 
pazar tespiti yapılamadığından desteklerden etkin şekilde faydalanılamadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca; 
Marka ve TURQUALITY® destek programları çerçevesinde finansal olmayan destekler arasında sunulan ve 
pazarlama alanında kapsamlı bir eğitim programı olan YGP’ye katılımın yüksek düzeyde olması, Marka ve 
TURQUALITY® destek programlarının beşerî sermayenin gelişimine verdiği önemin işletmeler tarafından da 
benimsendiğini ortaya koymaktadır.  

Diğer taraftan; destek kapsamına alındıktan sonra yurt dışı satışların arttığı ve ihracat yapılan ülke sayısında 
artış olduğu konusunda tüm işletmelerin uzlaştığı görülmüştür. Buna karşın, ihracat rakamları ile ihracat 
yapılan ülke sayısındaki artış oranlarındaki farklılıkların işletmelerin faaliyet gösterdikleri hedef pazarlardaki 
konjonktürel gelişmeler ve yurt dışı pazardaki iş modeli gibi değişkenlerle şekillenebileceği 
değerlendirilmektedir. Sullivan (1994) tarafından ortaya konulan uluslararasılaşma derecesinin performans 
ölçütleri göz önünde bulundurulduğunda, araştırmaya katılan işletmeler için destek kapsamına alındıktan 
sonraki dönemde ilgili ölçütlerde bir gelişimden bahsetmek mümkündür. Bu kapsamda; hedef pazara yönelik 
kalite belgeleri ve sertifikasyon giderleri ile mühendis istihdamına ilişkin Ar-Ge'ye yönelik destek 
unsurlarından yoğunlukla faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, katılımcı tüm işletmelerin tanıtım 
faaliyetlerinin yoğunluğunun ve çeşitliliğinin arttığı, marka bilinirliğine katkısının en fazla olduğu düşünülen 
tanıtım faaliyetlerinin sosyal medya, web sitesi ve dijital platformlarda tanıtımın ile prestijli fuarlara katılım 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca, dış satışlardan gelen kârın toplam kâr içindeki payındaki artışın; 
döviz kuru seviyelerindeki değişim, birim ihraç fiyatlarının yükselmesi veya yüksek fiyatlandırma 
politikalarıyla da açıklanabileceği ortaya konulmuştur. 
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Marka ve TURQUALITY® destek programlarına yönelik ön inceleme ile stratejik iş planı ve gelişim yol haritası 
çalışmalarının makro ölçekte uluslararası pazarlamada yol gösterici bir referans niteliğinde olduğu 
değerlendirilmiştir. Ancak; gelişim yol haritasında yer alan projelerin, çevresel koşullar veya işletmenin 
kurumsal stratejileri doğrultusunda zaman içerisinde değişiklik gösterebildiği, dolayısıyla bu çalışmanın 
ihtiyaca göre revize edilmesine olanak tanıyacak bir süreç tasarlanmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunun pazara giriş danışmanlıkları kapsamındaki harcamalarının 
desteklendiği, hedef pazarlara girişte zorunluluk arz eden veya rekabet avantajı sağlayan kalite ve çevre 
belgeleri/sertifikaları ile ruhsatlandırmaya ilişkin desteklerden de etkin olarak faydalandığı anlaşılmıştır. 
Araştırmaya katılan tüm işletmelerin destek kapsamına alındıktan sonra yeni ülkelerde ihracata başladığı ve 
katılımcı işletmelerin çoğunun belirli hedef pazarlarda derinleşme stratejisini tercih ettiği görülmüştür. Bu 
durum, hedef pazar esaslı destek yaklaşımıyla işletmelerin daha çok sayıda ülkede yaygınlaşmasının 
amaçlanmasına karşın, işletmelerin mevcut pazarlarındaki faaliyetlere yoğunlaşmaya devam ettiklerini 
ortaya koymaktadır. Ayrıca; hedef pazar esaslı destek yaklaşımının pazarlama faaliyetlerinin etkin şekilde 
planlanmasına katkı sağladığı; ancak bir takım ilave düzenleme ve istisnalara ihtiyaç duyulduğu iletilmiştir. 
Bu kapsamda; dijital tabanlı tanıtım (sosyal medya ve web sitesi vb.) ile global nitelikli sertifikasyon/test ve 
ruhsatlandırma gibi bazı harcama türlerinin hedef pazar uygulamasından bağımsız olarak desteğe konu 
edilebilmesi talep edilmektedir. Araştırmaya katılan işletmeler tarafından en çok faydalanılan destek 
unsurlarının tanıtım ve belgelendirme/sertifikasyon harcamalarına yönelik olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, hedef pazar tespiti gerçekleştirilemeyen faaliyetler için bu destek unsurlarından etkin 
bir şekilde faydalanılamamasının uluslararası pazarlama faaliyetlerinin verimliliğinde düşüş meydana 
getirebileceği düşünülmektedir. Öte yandan; sağlanan desteklerle, küresel rekabet koşullarında farklılaşan 
iletişim kanallarına uygun tanıtım araçlarının daha etkin bir şekilde kullanılabildiği işletmeler tarafından dile 
getirilmiştir. Bu durumun işletmelerin küresel rakipleriyle aynı rekabet koşullarında faaliyet gösterebilmesini 
sağlayarak önemli bir rekabet avantajı kazandırdığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan; gerek işletmelerin 
yurt dışındaki satış dağıtım ağı yapılarının oluşturulması, gerekse yeni yurt dışı birimlerle kapsamının 
geliştirilmesiyle söz konusu desteklerin işletmelerin uluslararasılaşma stratejilerinin şekillenmesine katkı 
sağladığı da vurgulanmıştır.  

Araştırmaya katılan işletmeler tarafından Marka ve TURQUALITY® destek programlarının süreci ve 
kapsamına yönelik talepler arasında en büyük paya sahip olan grup, uygulamadaki usul ve esaslara ilişkin 
değişiklik talepleridir. Öte yandan, bu kapsamda ileri sürülen politika önerilerinin; işletmelerin faaliyet 
gösterdiği hedef pazar koşulları, sektörleri, uluslararası pazarlama stratejileri, iş modelleri ve satış/dağıtım ağı 
yapılanmaları gibi değişkenlerle farklılaşabildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, uluslararasılaşma sürecinde 
işletmelerin farklı alanlarda kaydettikleri ilerlemelerin söz konusu desteklerin etkisiyle birebir 
ilişkilendirilemeyeceği; küresel ekonomik gelişmeler, hedef pazar koşulları veya işletmenin stratejik 
uluslararası pazarlama politikalarındaki değişimin de bu süreçte etkili olabileceği işletmeler tarafından dile 
getirilmiştir.  

Diğer taraftan; Marka ve TURQUALITY® programlarının destek süreci ve içeriğine ilişkin uygulama ve 
mevzuat değişikliklerinin; destek kapsamındaki işletmelerle kurulan diyalog ortamı aracılığıyla farklı 
sektörlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda etkin olarak gerçekleştirilebildiği anlaşılmaktadır. 
İşletmelerin uluslararası pazarlardaki değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikteki destek unsurları ve 
hedef pazar esaslı destek sistematiğiyle söz konusu destek programlarının, hedef pazarlarda belirli bir plan 
dâhilinde faaliyet göstermeye yönlendirerek işletmelerin uluslararasılaşma stratejilerini etkin bir şekilde 
yönetmelerine imkân sağladığı değerlendirilmektedir. Araştırma kapsamında yapılan veri analizi neticesinde, 
söz konusu destek programının işletmelerin uluslararasılaşma sürecinin farklı aşamalarında kayda değer 
katkılarının bulunduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte; söz konusu destek programlarının sürekli kendini 
yenileyen, geliştiren ve içeriği günün şartlarına adapte edilebilen yapısından istifade edilerek destek 
süreçlerinin uygulama usullerinde yapılacak değişikliklerle bahse konu katkının daha üst seviyeye taşınacağı 
öngörülmektedir.   
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Amaç – Bu makalenin amacı, bireysel yatırımcıların belirli finansal araçlara yatırım yaparken, 
verdikleri yatırım kararlarının, sahip oldukları duygusal zekâ alt boyutlarından stres yönetimi ve 
genel ruh halleri ile ilişkisinin olup olmadığını incelemektir.  

Yöntem – Belirlenen örneklemden veri elde etmek üzere, Bar-On’un Duygusal Zekâ Ölçeği ve 
Kaya’nın yatırım kararları ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, duygusal zekâ, boyutları ve modelleri ile 
yatırım kararlarına ilişkin konulara değinilmiş, uygulama bölümünde ise yatırımcıların stres 
yönetim düzeyleri ile genel ruh hallerinin, finansal araçlara yatırım kararları üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. 

Bulgular – Borsa İstanbul’da yatırım yapan bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını alırken 
duygusal zekâlarından etkilendikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda, yatırımcı özellikleriyle, 
duygusal zekânın alt boyutları olan stres yönetimi ve genel ruh hali arasında anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir.  

Tartışma – Çalışmada, duygusal zekanın yatırımcılar üzerinde tahmin edilenden daha fazla 
etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Literatürde, hakkında yeteri kadar çalışma olmayan 
davranışsal finansın önemi vurgulanmaya çalışılmış, ilgili yazına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
Bu araştırma, daha güncelleştirilerek ve daha farklı grup yatırımcıları veya şirketler üzerine 
yapılarak ilgili yazına katkı sağlanabilir.  
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Purpose – The aim of this article is to search whether there is a relation between the investment 
decisions which individual investors take in the course of investing in particular financial 
instruments and their emotional intelligence sub-dimensions some of which are stress 
management and general mood or not.  

Design/methodology/approach – In order to acquire data from the determined sample, Bar-On’s 
emotional intelligence scale and Kaya’s investment decision scale were used. The data acquired 
from this research was analyzed via SPSS. In this study, dimensions and models of emotional 
intelligence and also the subjects related to investment decisions were handled. In practice, the 
effect of investors’ stress management levels and general mood on investment decisions in 
financial instruments was searched.  

Findings – It has been determined that individual investors who are investing in Borsa Istanbul 
are affected by their emotional intelligence while making their investment decisions. According to 
these results, significant differences were found between investor characteristics and stress 
management and general mood, which is the lower dimension of emotional intelligence. 

Discussion – In this study, it was shown that emotional intelligence has more effect on investors 
than expected. In the literature part, the importance of behavioral finance which is not enough 
studies is emphasized and it is aimed to contribute to the related literature. This research can be 
updated on different group investors or companies and contribute to the relevant literature. 
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1. GİRİŞ 
Geleneksel finans teorilerine göre, yatırımcılar yatırım kararlarını verirken büyük oranda akılcı 
davranmakta ve seçimlerini bu doğrultuda gerçekleştirmektedirler. Bu teorilere göre yatırımcılar, 
tercihlerini duygusal eğilimlere maruz kalmadan ve risk unsurunu önemli ölçüde göz ardı ederek 
yapmaktadırlar. Fakat bireylerin her zaman akılcı davranmadıkları ve yatırım kararı verme aşamasında 
psikolojilerinden de etkilendikleri, yapılan birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu etkilenmenin temel 
sebebi, bireylerin duyguları ve onları etkisi altına alan önyargılarıdır. 
Davranışsal Finans, yatırımcıların yatırım kararlarını alma aşamasında, onların  psikoloji ve önyargılarından 
nasıl ve ne derece etkilendiğini araştırmaktadır. Bu bağlamda, finans alanında önem teşkil etmektedir. Fakat 
literatürde bireylerin yatırım kararı alma sürecinde, yalnızca bilgi ve tecrübelerinden ya da bilişsel 
zekâlarından değil, duygusal zekâlarından da etkilendiklerini gösteren az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Davranışsal finansa göre, bireysel yatırımcılar yatırım kararlarını alırken çeşitli psikolojik faktörlerden de 
etkilenmektedirler. Yani yatırım kararı alma sürecine bireylerin sahip oldukları duygusal zekâları da tesir 
etmektedir. 
Geleneksel Finans Teorilerine göre, yatırımcılar yatırım kararlarını verirken tamamen rasyonel 
davranmakta, bilgilerine göre bir yol çizmektedir. Fakat davranışsal finans, bunun aksini söylemekte ve 
yatırımcıların yatırım kararlarını alırken duygularını göz ardı etmediğinin, duygularından da esinlendiğinin 
ispatını ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalarda, yatırımcıların verdikleri yatırım kararları ile genel ruh 
halleri ve stres yönetim düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmanın 
da önemi, bu farklılıkların olup olmadığını, varsa ne yönde olduğunu gösterme ve Davranışsal Finans’a bir 
nebze olsun katkıda bulunma anlamında ortaya çıkmaktadır. 
Bu araştırmanın amacı ise, Borsa İstanbul (BIST)’da yatırım yapan bireysel yatırımcıların, yatırım tercihlerini 
tespit etmek ve yapılan bu tercihler üzerinde, sahip oldukları stres yönetim düzeyleri ve genel ruh hallerinin 
etkisini belirlemektir. 
“Yatırımcıların yatırım kararlarına göre genel ruh halleri ve stres yönetim düzeyleri arasında anlamlı 
farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaçla katılımcıların yatırım kararları hakkında bilgi 
edinmek ve genel ruh halleri ile stres yönetim düzeylerini belirlemek için iki ayrı anket uygulanmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Yatırım Kavramı 
Genel olarak yatırım kavramı, bireysel veya kurumsal olarak göze alınan riskle paralel olarak kazanç 
sağlamak için, kıymet satın alma ve üretme anlamına gelir (Amling, 1989: 7). Reel yatırımlar ve finansal 
yatırımlar olarak gruplandırılabilen yatırım kavramı; bugün elde edilen bir değerin, gelecekte bir zamanda 
daha fazla elde edilmesi amacı ile şimdiden feda edilmesi olarak da tanımlanabilir. Reel yatırımlar, arsa ve 
gayrimenkul gibi somut, fiziksel mallara yapılan yatırımlar iken, finansal yatırımlar gelecekte alacak veya 
ortaklık hakkı verip fiziksel olmayan menkul kıymetler olarak ifade edilebilir (Karan, 2001: 687). Yatırım, 
girişimin toplumsal gayelerini gerçekleştirmek üzere uzun süreli maddi varlıkların kazanımı için kullanılan 
materyal ve imkânların toplam maliyeti olarak da ifade edilebilir (Tatar, 1985: 5). 
2.1.1. Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler 
2.1.1.1. Yatırımcının Demografik Yapısı 
Yatırımcıların demografik özellikleri, yatırım kararları alması üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle yaş 
faktörü, bu konudaki en önemli faktörlerden biridir. Bireylerin yaşlarına bakılarak risk ve getiri seçimlerini 
belirleyebilmek mümkündür (Barak, 2008: 31-32). Yaşla birlikte sağlık durumu da, yatırım kararlarına etki 
eden bir diğer faktördür. Yaşlı yatırımcılar genç ve sağlıklı yatırımcılara oranla –uzun bir zamana sahip 
olmadıklarını düşündüklerinden- daha kısa vadeli yatırımlar yaparlar ve riskle mücadele etme güçleri zayıf 
olduğundan, genç yatırımcılara göre daha az risk alırlar (Usul, Bekçi ve Eroğlu, 2002: 136-137). 
Bilgi ve cinsiyet faktörleri de, yatırımcılar karar verirken onları etkisi altına alan faktörlerdendir. Yapılan 
çalışmalar, eğitim düzeyi yüksek olan yatırımcıların ve kadınların, daha yüksek risk algısına sahip 
olduklarını ortaya koymuştur (Gümüş, Koç ve Agalarova, 2013: 81). 
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2.1.1.2. Yatırımcının Psikografik Yapısı 
Psikolojik yapıyı ortaya çıkaran psikografiler aracılığıyla, bireyler kişilik ve ihtiyaçlarına göre kategorize 
edilebilirler. Bu konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalara göre, yatırımcılar aktif ve pasif olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktadırlar. Yeterli bilgiye sahip oldukları zaman büyük yatırımlar yapmayı göze alabilen aktif 
yatırımcıların kendilerine olan güveni, pasif yatırımcılara göre yüksektir ve risk toleransları emniyet 
ihtiyaçlarının üzerindedir. Kendi bildiklerini uygulamakta ısrarlıdırlar ve bu yüzden yatırım kararı alma 
sürecinde yatırım danışmanlarıyla anlaşmakta güçlük çekerler. Tam tersi özelliklere sahip olan pasif 
yatırımcılar ise sermayesini riske etmeyen ve yatırım güvenliği, risk alma toleransının üzerinde olan 
yatırımcı tipi olup yatırım kararı alma sürecinde danışmanlarına güvenirler ve riski minimize etmenin 
yollarından biri olan portföy çeşitlendirmesi yoluna giderler (Barak, 2008: 32-33). 
2.1.1.3. Sosyal Etkiler 
Bireysel faktörler kadar sosyal faktörler de, yatırımcıların karar vermesi üzerinde etkilidir. Özellikle bireyin 
içinde yaşadığı kültürel ortam çok önemlidir. Kültür; bir toplumu temsil eden genel bir davranış biçimi, 
entelektüel ve sosyal mirastır. Bu değerler zinciri, bir yandan nesilden nesile aktarılırken, bir yandan da 
bireylerin bu kültürel yapıyı benimseyip ona ayak uydurmasından ötürü, davranış biçimleri de buna göre 
şekillenmektedir (Aksulu, 1993: 27-28). 
Bireyin yaşadığı toplumun kültürel yapısı, onu büyük ölçüde etkileyecek ve dolayısıyla, bu durum yatırım 
kararlarına da etki edecektir. Mesela; faizin haram olarak görüldüğü bir toplumda çoğu yatırımcı, getirisi 
faizsiz olan yatırım araçlarına yatırım yapmayı tercih edecektir (Kaya, 2015: 58).  
2.2. Duygusal Zekâ 
Sosyal bir varlık olan insan, diğer insanlarla devamlı iletişim halindedir. Fakat iyi bir yaşam sürmek ve daha 
kaliteli bir ömür geçirmek adına, bu iletişimin mümkün olduğunca iyi olması gerekir. Dolayısıyla bu 
zorunluluk, karşıdakini anlama, insanlara onların duygularına göre tepkiler verebilme, empati kurma, 
kendinin farkında olma ve kendini yönetebilme, stresle başa çıkabilme gibi duygusal yeteneklere sahip olma 
ve benzeri zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. İşte “duygusal zekâ” kavramı, tam da bu noktada 
devreye girmektedir. 
Duygusal zekâ terimi, Amerikan Diyalekt Derneği’nce 1955 yılında kabul edilmiştir (Yılmaz, 2002: 14). Bu 
kavram, ilk olarak 1990’lı yılların başında New Hampshire Üniversitesi’nden John Mayer ve Yale 
Üniversitesi’nden Peter Salovey tarafından incelenip ortaya atılmış ve devamında Daniel Goleman’ın (1995) 
yaptığı araştırmalarla ilgi odağı haline gelmiştir (Günsel, Akgün, Keskin, 2010: 119). Mayer ve Salovey’e 
göre duygusal zekâ; “fizyolojik, bilişsel, motivasyona dayalı ve deneyimsel psikolojik sistemleri içinde 
bulunduran uyum sağlayıcı tepkilerdir”. Bunun yanında, fizyolojik tepkiler gibi birçok alt sistemi koordine 
eden içsel olaylar olarak etki ederler (Çakar ve Arbak, 2004: 27). Duygusal zekâ kavramını literatüre 
kazandıran Salovey ve Mayer bir başka tanımda ise duygusal zekâ için, “duygusal zekâ sosyal zekânın bir 
formu olarak, bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları izleyebilme, bunlar arasında ayrım yapabilme ve 
bu süreçlerden elde ettiği bilgiyi düşünce ve davranışlarında kullanabilme yeteneği” ifadelerini 
kullanmışlardır (Salovey ve Mayer, 1990: 189). 
2.2.1. Duygusal Zekâ Modelleri 
İlgili alan yazın incelendiğince genel olarak kabul gören duygusal zekâ modellerini 4 başlık altında 
toplayabiliriz. Bunlar; 
- Bar-On’un Duygusal-Sosyal Zekâ Modeli, 
- Mayer ve Salovey’in Duygusal Zekâ Modeli, 
- Cooper ve Sawaf’ın Duygusal Zekâ Modeli, 
- Goleman’ın Duygusal Zekâ Modeli’dir. 
2.2.1.1. Reuven Bar-On’un Modeli 
Reuven Bar-On’un, bireyler arasında ilişki kurup, kendisini ve karşısındaki kişileri anlama ve çevresinde 
oluşan olaylara karşı hızlı bir şekilde adapte olarak meydana gelen problemlerin üstesinden gelme ve 
çevresel taleplere karşı cevap vermede başarılı olma yeteneği olarak tanımladığı duygusal zekâ, beş ana 
boyutta açıklanmıştır (Shelly, 2004). 
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Bar-On’un duygusal zekâ modelini daha iyi anlamak için, geliştirilen bu beş boyutu açıklamak konunun 
bütünlüğü açısından yararlı olacaktır (Bar- On, 2001: 89). 
1- Kişisel Farkındalık: Bu beceri türü, bireylerin kendilerini kontrol edip, kendilerini bilme yeteneğini ifade 

eder. Bu yeteneğin alt boyutları ise beş tanedir. 
2- Kişilerarası İlişkiler: Bireylerin diğer bireyler ile ilişki kurma becerilerini, onları ne derece anladığını ve 

onlarla ne derece anlaşabildiğini vurgular. 
3- Şartlara ve Çevreye Uyum: Bireylerin esnekliğini ve gerçekçiliğini gösterir. Bu yetenek bireylerin problem 

çözme yeteneği ile ilgilidir. 
4- Stres Yönetimi: Bireylerde oluşan stresin olumsuz etkilerini düşürerek, yönetme yeteneğidir. 
5- Genel Ruh Hali: Bireyin olaylar geliştiği sırada hangi olumlu duyguları içinde barındırma yeteneğidir. 
2.2.1.2.Mayer ve Salovey’in Modeli 
1990’lı yıllarda Mayer ve Salovey tarafından ortaya çıkarılmış bu modelin temelinde sosyal ve duygusal 
uyumun araştırılması yaklaşımı yatmaktadır. Mayer ve Salovey’in bu duygusal zekâ modelinin odak noktası 
öğrenme ve deneyimle gelişen duygusal beceriler olmuştur (Lopes v.d., 2003). 
Mayer ve Salovey’in yetenek temelli duygusal zekâ modelindeki aşamalar; duyguları algılama ve 
değerlendirip ifade etme, duyguların anlaşılması ve muhakemesi, duygular ile düşüncelerin 
bütünleştirilmesi, duyguların yönetilmesi ve düzenlenmesi olarak sıralanabilir (Mayer ve Salovey, 1993: 
435). 
2.2.1.3.Cooper ve Sawaf’ın Modeli 
Cooper ve Sawaf’ın 2000 yılında duygusal zekâ ile geliştirdikleri modelde duygusal zekâ şu şekilde 
tanımlanmıştır. “ Bireyler tarafından ortaya çıkan duyguların gücünü ve bu duyguların hızlı bir şekilde 
algılanışını, enerji, bilgi ve insan ilişkilerinin bir kaynağı olarak anlama ve bunları etkin bir şekilde kullanma 
yeteneğidir” (Cooper ve Sawaf, 2000). 
Araştırmacılar duygusal zekâ modelini geliştirirken bunu, dört temel boyut üzerine oturtmuşlardır (Tekin 
Acar, 2001: 29-30). Bunlar; duyguları öğrenmek, duygusal zindelik, duygusal derinlik, duygusal simyadır. 
2.2.1.4.Goleman’ın Modeli 
Goleman modelinde duygusal zekâyı, bireyin karşısındaki bireylerin en içsel duygularını, hislerini 
okuyabilme, kendi duygusal dürtülerini kontrol altına alıp dizginleyebilme ve ilişkileri iyi ve doğru bir 
şekilde yürütebilme olarak tanımlamaktadır (Yong, 2005: 5). 
Goleman’ın modeli duygusal zekâyı kişisel yeterlik ve sosyal yeterlik olmak üzere iki temel yeterliğin 
bileşimi olarak belirlemiştir (Goleman, 2006: 27). 
1- Kişisel Yeterlilik: Bu kavram bireylerin kendilerini nasıl yönettiğini belirler.  
2- Sosyal Yeterlilik: Bireylerin sosyal ilişkilerle nasıl mücadele ettiğini, sosyal ilişkileri nasıl kurduğunu 

açıklar.  

3. YÖNTEM  
Araştırmada yüz yüze ve E-posta yolu ile olmak üzere, anket yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Bar-On 
tarafından geliştirilen ve yatırımcıların duygusal zekâ boyutlarından genel ruh halleri ve stres yönetim 
düzeylerini ölçen 24 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket, Murad Yüksel’in 2006 yılındaki yüksek lisans 
tezinden alınmıştır. Amacı, bireysel yatırımcıların yatırım kararları hakkında fikir edinmek olan 26 soruluk 
ikinci anket ise, Kaya’dan uyarlanmıştır.  
Araştırmanın evrenini, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Van illerindeki yatırımcılar 
oluşturmaktadır. Anketlerin uygulandığı bu illerdeki yatırımcıların sayısına net olarak ulaşılamamış bu 
yüzden sonsuz evreni temsil eden 384 rakamı baz alınarak anketler 400 kişiye ulaştırılmıştır. 293 yatırımcı 
anketi değerlendirmeye almıştır. Eksik doldurulan ve duygusal zekâ anketinin son sorusuna “Kesinlikle 
katılıyorum” yanıtı dışında yanıt veren katılımcıların anketleri de elimine edilerek, araştırmanın sonucunda 
toplam 244 anket değerlendirmeye alınmıştır. 
Araştırmada toplanan verileri analiz etmek için, SPSS Statistics Version 20 istatistik programı kullanılmıştır. 
Normallik varsayımları kontrol edilmiştir. Normallik varsayımları için, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk 
testinin sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu sonuçlara göre, parametrik dağılımlarda Bağımsız T Testi ve 
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Anova Testi, nonparametrik dağılımlarda ise Kruskal Wallis-H Testi yapılmıştır. Gruplar arasındaki 
farklılığı tespit etmek için yapılan analizlerde, parametrik testler için Tukey-Post Hoc; nonparametrik testler 
için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bar-On ölçeğinin güvenirlik analizi için, her bir boyutun ve 
toplam anketin Cronbach Alpha katsayısına bakılmıştır. 
4. BULGULAR 
Bu bölümde, katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek, genel ruh halleri ve stres yönetim 
düzeylerini ölçmek ve yatırım kararları hakkında bilgi edinmek amacıyla uygulanan 244 anketin frekans-
yüzde verileri, genel ruh halleri ve stres yönetim düzeyleri ile yatırım kararları arasındaki anlamlı 
farklılıkları tespit etmek için yapılan uygun farklılık analizleri ve uygulama ile analizlerden elde edilen 
bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1. Bar-On Anketinin Güvenilirlik Katsayıları 

Boyutlar Stres Yönetimi Genel Ruh Hali 
Cronbach’s Alpha 0,802 0,764 

Tablo 1’e göre, Bar-On ölçeğinin stres yönetimi ve genel ruh hali boyutları tek tek ve ölçek genel olarak 
güvenilirlik analizi ile test edildiğinde; Stres Yönetimi boyutunun alfa katsayısı 0,802; Genel Ruh Hali 
boyutunun alfa katsayısı 0,764 olduğu sonucu çıkmıştır. Bu da tüm boyutların kabul edilebilir düzeyde 
olduğunu göstermektedir. 
Alfa güvenirlik katsayıları, ölçeğin iç tutarlılığının geçerli olup olmadığının, geçerliyse ne kadar güvenilir 
olduğunun göstergesidir. Alfa katsayısının değerlendirilmesinde Özdamar’ın, alfa katsayısı “(.00-.40) 
aralığında ise ölçek güvenilir değildir”, “(.40-.60) aralığında ise ölçek düşük güvenilirliktedir”, “(.60-.80) 
aralığında ise ölçek oldukça güvenilirdir”, “(.80-1) aralığında ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir” 
kriterleri esas alınmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Finansal Araçlara Yatırım Kararı Vermeden Önceki Düşünme Süreleri Dağılımı 

Finansal araçlara yatırım kararı vermeden önce yaklaşık 
olarak ne kadar düşünürsünüz? 

F % 

0-10 saat 46 18,9 
1 gün 40 16,4 
1 hafta 75 30,7 
1 ay 36 14,8 
1 aydan fazla 47 19,3 

Tablo 2 incelendiğinde; “Finansal araçlara yatırım kararı vermeden önce yaklaşık olarak ne kadar 
düşünürsünüz?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; 0-10 saat yanıtını veren kişilerin %18,9 (n=46); 
1 gün yanıtını veren kişilerin %16,4 (n=40); 1 hafta yanıtını veren kişilerin %30,7 (n=75); 1 ay yanıtını veren 
kişilerin %14,8 (n=36); 1 aydan fazla yanıtını veren kişilerin %19,3 (n=47) olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.  Katılımcıların Verdikleri Yatırım Karalarında Kendilerini Başarılı Bulma Dereceleri Dağılımı 

Şimdiye kadar verdiğiniz yatırım kararlarında kendinizi ne 
derece başarılı buluyorsunuz? 

F % 

Çok başarılıyım 16 6,6 
Başarılı sayılırım 75 30,7 
Bazen başarılı bazen başarısızım 72 29,5 
Başarısız sayılırım 26 10,7 
Çok başarısızım 55 22,5 

Tablo 3’e bakıldığında araştırmaya katılan kişilere yöneltilen “Şimdiye kadar verdiğiniz yatırım kararlarında 
kendinizi ne derece başarılı buluyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Kendini başarılı 
sayan kişilerin %37,7 (n=91); Kendini bazen başarılı bazen başarısız bulan kişilerin %29,5 (n=72); Kendini 
başarısız bulan kişilerin ise  %33,2 (n=81) olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların BIST’te İşlem Yapma Süreleri Dağılımı 
Borsa İstanbul’da ne kadar süredir işlem yapıyorsunuz? F % 
1 yıl ve altı 63 25,8 
1-3 yıl 42 17,2 
4-6 yıl 31 12,7 
7-9 yıl 25 10,2 
10 yıl ve üstü 83 34,0 

Tablo 4 incelendiğinde; 1 yıl ve daha az süredir işlem yapanlar %25,8 (n=63); 1-3 yıl arasında bir süredir 
işlem yapanlar %17,2 (n=42); 4-6 yıl arasında bir süredir işlem yapanlar %12,7 (n=31); 7-9 yıl arasında bir 
süredir işlem yapanlar %10,2 (n=25); 10 yıl ve daha fazla süredir işlem yapanlar ise %34,0’dır (n=83). 

Tablo 5. Katılımcıların Borsayı Takip Etme Sıklığı Dağılımı 

Borsayı ne sıklıkla takip ediyorsunuz? F % 
Sürekli 28 11,5 
Seansta Bir 5 2,0 
Günlük 28 11,5 
Haftalık 14 5,7 
Aylık 37 15,2 
Belirli bir sıklığı yok 132 54,1 

Tablo 5’e göre borsayı sürekli takip eden katılımcıların oranı %11,5 (n=28); Borsayı seansta bir takip eden 
kişilerin oranı %2,0 (n=5); Borsayı günlük olarak takip edenlerin oranı %11,5 (n=28); Borsayı haftalık olarak 
takip edenlerin oranı %5,7 (n=14); Borsayı aylık olarak takip edenlerin oranı %15,2 (n=37); Borsayı belirli bir 
sıklıkla takip etmeyenlerin oranı ise %54,1’dir (n=54,1). 

Tablo 6. Katılımcıların Satın Aldıkları Menkul Kıymetleri Portföylerinde Tutma Süreleri Dağılımı 

Satın aldığınız menkul kıymetleri ortalama ne kadar süre 
portföyünüzde tutarsınız? 

F % 

Bir gün 5 2,0 
Bir hafta 18 7,4 
Bir ay 44 18,0 
Bir yıl 28 11,5 
Beklediğim getiriyi elde ettiğim zaman satarım 149 61,0 

Tablo 6’ya göre satın aldığı menkul kıymeti portföyünde ortalama bir gün tutanların yüzdesi 2,0 (n=5); bir 
hafta tutanların yüzdesi 7,4 (n=18); bir ay tutanların yüzdesi 18,0 (n=44); bir yıl tutanların yüzdesi 11,5 
(n=28); beklediği getiriyi elde ettiği zaman satanların yüzdesi ise 61,0’dır (n=149). 

Tablo 7.  Katılımcıların Menkul Kıymet Alımına Fiyatların Yükselişinin Etkisi Dağılımı 

Fiyatlar yükselmeye başladığında alım yapar mısınız? F % 
Evet 112 45,9 
Hayır 132 54,1 

Tablo 7’ye göre, “Fiyatlar yükselmeye başladığında alım yapar mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar 
incelendiğinde; evet yanıtı verenlerin yüzdesi 45,9 (n=112), hayır yanıtı verenlerin yüzdesi ise 54,1’dir 
(n=132). 

Tablo 8. Katılımcıların Fiyatlar Yükselmekte İken Tavan Yapmasını Bekleme Dağılımı 

Fiyatlar yükselmekte iken tavan yapmasını bekler misiniz? F % 
Evet 101 41,4 
Hayır 143 58,6 

Tablo 8’e göre, araştırmaya katılan kişilere yöneltilen “Fiyatlar yükselmekte iken tavan yapmasını bekler 
misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; evet yanıtı veren 101 kişinin yüzdesi 41,4 olup, hayır 
yanıtı veren 143 kişinin yüzdesi 58,6’dır. 
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Tablo 9. Katılımcıların Fiyatlar Düşmeye Başladığında Satış Yapma Dağılımı 

Fiyatlar düşmeye başladığında satış yapar mısınız? F % 
Evet 145 59,4 
Hayır 99 40,6 

Tablo 9’a göre “Fiyatlar düşmeye başladığında satış yapar mısınız?” sorusuna verilen yanıtlar 
incelendiğinde; evet yanıtı veren kişilerin toplam katılımcılar arasındaki oranı %59,4 (n=145) olup, hayır 
yanıtı veren kişilerin ise toplam katılımcılar arasındaki oranı 40,6’dır (n=99). 

Tablo 10. Katılımcıların Fiyatlar Düşmekte İken Menkul Kıymeti En Düşük Seviyeye Kadar 
Portföylerinde Tutma Dağılımı 

Fiyatlar düşmekte iken menkul kıymeti en düşük seviyeye 
kadar portföyünüzde tutar mısınız? 

F % 

Evet 71 29,1 
Hayır 173 70,9 

Tablo 10.’a göre, araştırmaya katılan kişilere yöneltilen “Fiyatlar düşmekte iken menkul kıymeti en düşük 
seviyeye kadar portföyünüzde tutar mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; evet yanıtı veren 
71 kişinin yüzdesi 29,1 olup, hayır yanıtı veren 173 kişinin yüzdesi 70,9’dur. 

Tablo 11.  Katılımcıların Stop Loss Kullanma Dağılımı 

Hisse senedinin değer kaybında, Stop Loss (fiyatlar belirli bir 
seviyeye düştüğünde hisseyi satmak) kullanır mısınız? 

F % 

Evet 130 53,3 
Hayır 114 46,7 

Tablo 11’e göre, araştırmaya katılan kişilere yöneltilen “Hisse senedinin değer kaybında, Stop Loss kullanır 
mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; evet yanıtı verenlerin (n=130) yüzdesi 53,3 olup, hayır 
yanıtı verenlerin (n=114) yüzdesi 46,7’dir. 

Tablo 12. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Finansal 
Araçlara Yatırım Kararı Vermeden Önceki Düşünme Süresi Değişkenine Göre Anlamlılığını Analiz 

Etmek İçin Yapılan Anova Testi Sonuçları 

Boyut  N X  Ss 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

St
re

s 
Yö

ne
tim

i 

0-10 saat 46 55,2174 6,32425 
Gruplar 
Arası 

248,506 4 62,127 
1,127 ,344 1 gün 40 55,5750 6,61346 Gruplar İçi 13174,510 239 55,123 

1 hafta 75 53,3200 8,27592 Toplam 13423,016 243  
1 ay 36 55,4722 5,91118 

Anlamlı Farklılık: - 1 aydan 
fazla 

47 53,5532 8,56892 

Toplam 244 54,4098 7,43228 

G
en

el
 R

uh
 H

al
i 0-10 saat 46 45,0217 5,34785 

   Gruplar           344,222        4         86,055       3,028  
,018 
     Arası 

1 gün 40 44,9750 4,72032 
Gruplar 
İçi 

6793,299 239 28,424 
  

1 hafta 75 43,1200 5,31688 Toplam 7137,520 243  
1 ay 36 43,5000 6,34485       
1 aydan 
fazla 

47 41,7660 4,97040 Anlamlı Farklılık: (0-10 saat-1 aydan fazla);(1 gün-1 aydan 
fazla) 

Toplam 244 43,5779 5,41964 
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Tablo 12’ye göre stres yönetimi boyutu değerlendirmeye alındığında, finansal araçlara yatırım kararı 
vermeden önce 0-10 saat arası düşünen 46 kişinin ortalaması 55,2174; 1 gün düşünen 40 kişinin ortalaması 
55,5750; 1 hafta düşünen 75 kişinin ortalaması 53,3200; 1 ay düşünen 36 kişinin ortalaması 55,4722 ve 1 
aydan fazla düşünen 47 kişinin ortalaması 53,5532’dir. Sorulan değişken açısından stres yönetimi boyutunda 
anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,344 olup p>.050 olduğundan anlamlı farklılığın 
olmadığı tespit edilmiştir [F(4,239)=1.127, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutu değerlendirmeye alındığında, finansal araçlara yatırım kararı vermeden önce 0-10 
saat arası düşünen 46 kişinin ortalaması 45,0217; 1 gün düşünen 40 kişinin ortalaması 44,9750; 1 hafta 
düşünen 75 kişinin ortalaması 43,1200; 1 ay düşünen 36 kişinin ortalaması 43,5000 ve 1 aydan fazla düşünen 
47 kişinin ortalaması 41,7660’tır. Sorulan değişken açısından genel ruh hali boyutunda anlamlı farklılığın 
olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,018 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir 
[F(4,239)=3.028, p<.05]. Anlamlı farklılık incelendiğinde, 0-10 saat arası düşünenlerle 1 aydan fazla 
düşünenler arasında anlamlı farklılık ve farkın yönünün 0-10 saat arası düşünenlerin lehine olduğu; 1 gün 
düşünenlerle 1 aydan fazla düşünenler arasında anlamlı farklılık ve farkın yönünün 1 gün düşünenlerin 
lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin “Şimdiye 
kadar verdiğiniz yatırım kararlarında kendinizi ne derece başarılı buluyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri 

Yanıtlara Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Boyut  N Sıra ort sd X2 p 
Anlamlı 
Fark 

Stres 
Yönetimi 

1 Çok başarılıyım 16 144,06 

4 25,738 ,000 

1-4;2-4 
2-5;3-4 
3-5;4-5 
 

2 Başarılı sayılırım 75 122,27 

3 
Bazen başarılı, 
bazen başarısızım 

72 113,90 

4 Başarısız sayılırım 26 71,52 
5 Çok başarısızım 55 151,91 

Genel Ruh 
Hali 

1 Çok başarılıyım 16 152,34 

4 10,088 ,039 1-4;4-5 

2 Başarılı sayılırım 75 119,04 

3 
Bazen başarılı, 
bazen başarısızım 

72 120,67 

4 Başarısız sayılırım 26 91,38 
5 Çok başarısızım 55 135,65 

  Toplam 244      

Tablo 13’te stres yönetimi boyutu değerlendirmeye alındığında, soruya “Çok başarılıyım” yanıtını veren 16 
katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 144,06; “Başarılı sayılırım” yanıtını veren 75 katılımcıya ait 
puanların sıra ortalaması 122,27; “Bazen başarılı, bazen başarısızım” yanıtını veren 72 katılımcıya ait 
puanların sıra ortalaması 113,90; “Başarısız sayılırım” yanıtını veren 26 katılımcıya ait puanların sıra 
ortalaması 71,52; “Çok başarısızım” yanıtını veren 55 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 151,91'dir. 
Sorulan değişken açısından, stres yönetimi boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; 
p=,000 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir [X2(sd=4, n=244)=25,738, p<.05]. 
Değişkenler arasındaki farklılığa bakıldığında, “Çok başarılıyım” ile “Başarısız sayılırım” yanıtını verenler 
arasındaki anlamlı fark, “Çok başarılıyım” yanıtını verenler lehine; “Başarılı sayılırım” ile “Başarısız 
sayılırım” yanıtını verenler arasındaki fark, “Başarılı sayılırım” yanıtını verenler lehine; “Başarılı sayılırım” 
ile “Çok başarısızım” yanıtını verenler arasındaki fark, “Çok başarısızım” yanıtını verenler lehine; “Bazen 
başarılı, bazen başarısızım” ile “Başarısız sayılırım” yanıtını verenler arasındaki fark, “Bazen başarılı, bazen 
başarısızım” yanıtını verenler lehine; “Bazen başarılı, bazen başarısızım” ile “Çok başarısızım” yanıtını 
verenler arasındaki fark, “Çok başarısızım” yanıtını verenler lehine; “Başarısız sayılırım” ile “Çok 
başarısızım” yanıtını verenler arasındaki fark, “Çok başarısızım” yanıtını verenler lehinedir. 

Genel ruh hali boyutu değerlendirmeye alındığında, soruya “Çok başarılıyım” yanıtını veren 16 katılımcıya 
ait puanların sıra ortalaması 152,34; “Başarılı sayılırım” yanıtını veren 75 katılımcıya ait puanların sıra 
ortalaması 119,04; “Bazen başarılı, bazen başarısızım” yanıtını veren 72 katılımcıya ait puanların sıra 
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ortalaması 120,67; “Başarısız sayılırım” yanıtını veren 26 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 91,38; “Çok 
başarısızım” yanıtını veren 55 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 135,65'tir. Sorulan değişken 
açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,039 olup p<.050 
olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir [X2(sd=4, n=244)=10,088, p<.05]. Değişkenler arasındaki 
farklılığa bakıldığında, “Çok başarılıyım” ile “Başarısız sayılırım” yanıtını verenler arasındaki anlamlı fark, 
“Çok başarılıyım” yanıtını verenlerin lehine; “Başarısız sayılırım” ile “Çok başarısızım” yanıtını verenler 
arasındaki fark, “Çok başarısızım” yanıtını verenlerin lehinedir. 

Tablo 14. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Borsa 
İstanbul’da İşlem Yapma Süresi Değişkenine Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Anova Testi 

Sonuçları 

Boyut  N X  Ss 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

St
re

s 
Yö

ne
tim

i 1 yıl ve altı 63 52,7302 8,29148 
Gruplar 
Arası 

791,139 4 197,785 
3,742 ,006 1-3 yıl 42 53,2857 7,04441 Gruplar İçi 12631,878 239 52,853 

4-6 yıl 31 52,7419 5,58550 Toplam 13423,016 243  
7-9 yıl 25 54,6800 9,30824 

Anlamlı Farklılık: (1 yıl ve altı-10 yıl ve üstü) 10 yıl ve üstü 83 56,7952 6,36254 
Toplam 244 54,4098 7,43228 

G
en

el
 R

uh
 H

al
i 1 yıl ve altı 63 41,8730 5,35360 

Gruplar 
Arası 

560,091 4 140,023 
5,088 ,001 1-3 yıl 42 43,2143 5,40792 Gruplar İçi 6577,429 239 27,521 

4-6 yıl 31 42,4194 5,12363 Toplam 7137,520 243  
7-9 yıl 25 43,3200 5,82180 

Anlamlı Farklılık: (1 yıl ve altı-10 yıl ve üstü);(4-6 yıl-10 yıl ve 
üstü) 

10 yıl ve üstü 83 45,5663 4,93912 
Toplam 244 43,5779 5,41964 

Tablo 14’e göre stres yönetimi boyutu değerlendirmeye alındığında, BIST’te 1 yıl ve daha kısa süredir işlem 
yapan 63 katılımcının ortalaması 52,7302; 1-3 yıl arasında bir süredir işlem yapan 42 katılımcının ortalaması 
53,2857; 4-6 yıl arasında bir süredir işlem yapan 31 katılımcının ortalaması 52,7419; 7-9 yıl arasında bir 
süredir işlem yapan 25 katılımcının ortalaması 54,6800; 10 yıl ve daha uzun süredir işlem yapan 83 
katılımcının ortalaması 56,7952’dir. BIST’te işlem yapma süresi değişkeni açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,006 olup p<.050 olduğundan anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir [F(4,239)=3.742, p<.05]. BIST’te1 yıl ve daha kısa süredir işlem yapan 
katılımcılarla, 10 yıl ve daha uzun süredir işlem yapan katılımcılar arasındaki farkın yönü, 10 yıl ve daha 
uzun süredir işlem yapan katılımcıların lehinedir. 

Genel ruh hali boyutu değerlendirmeye alındığında, BIST’te 1 yıl ve daha kısa süredir işlem yapan 63 
katılımcının ortalaması 41,8730; 1-3 yıl arasında bir süredir işlem yapan 42 katılımcının ortalaması 43,2143; 4-
6 yıl arasında bir süredir işlem yapan 31 katılımcının ortalaması 42,4194; 7-9 yıl arasında bir süredir işlem 
yapan 25 katılımcının ortalaması 43,3200; 10 yıl ve daha uzun süredir işlem yapan 83 katılımcının ortalaması 
45,5663’tür. BIST’te işlem yapma süresi değişkeni açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı farklılığın 
olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,001 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir 
[F(4,239)=5.088, p<.05]. BIST’te1 yıl ve daha kısa süredir işlem yapan katılımcılarla, 10 yıl ve daha uzun 
süredir işlem yapan katılımcılar arasındaki farkın yönü, 10 yıl ve daha uzun süredir işlem yapan 
katılımcıların lehine; 4-6 yıl arasında bir süredir işlem yapan katılımcılarla 10 yıl ve daha uzun süredir işlem 
yapan katılımcılar arasındaki farkın yönü, 10 yıl ve daha uzun süredir işlem yapan katılımcıların lehinedir. 
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Tablo 15.  Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Borsayı 
Takip Etme Sıklığına Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
Boyut  N Sıra ort sd X2 p Anlamlı Fark 

Stres 
Yönetimi 

1 Sürekli 28 99,09 

5 13,333 ,020 
1-5;3-5 
4-5;5-6 

2 Seansta bir 5 97,70 
3 Günlük 28 108,05 
4 Haftalık 14 109,18 
5 Aylık 37 155,09 
6 Belirli bir sıklığı yok 132 123,75 

Genel Ruh 
Hali 

1 Sürekli 28 96,64 

5 9,968 ,076 - 

2 Seansta bir 5 94,80 
3 Günlük 28 108,63 
4 Haftalık 14 112,11 
5 Aylık 37 144,14 
6 Belirli bir sıklığı yok 132 127,02 

  Toplam 244      

Tablo 15’te stres yönetimi boyutu değerlendirmeye alındığında, borsayı sürekli takip eden 28 katılımcıya ait 
puanların sıra ortalaması 99,09; seansta bir takip eden 5 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 97,70; 
günlük olarak takip eden 28 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 108,05; haftalık takip eden 14 
katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 109,18; aylık takip eden 37 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 
155,09; belirli bir sıklıkla takip etmeyen 132 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 123,75’tir. Takip etme 
sıklığı değişkeni açısından, stres yönetimi boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; 
p=,020 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir [X2(sd=5, n=244)=13,333, p<.05]. 
Borsayı aylık takip eden katılımcılarla aralarında anlamlı farklılık bulunan; sürekli, günlük, haftalık takip 
eden ve belli bir takip etme sıklığı olmayan katılımcılar ele alındığında, bu farkın, borsayı aylık takip edenler 
lehine olduğu sonucuna varılmıştır. 

Genel ruh hali boyutu değerlendirmeye alındığında, borsayı sürekli takip eden 28 katılımcıya ait puanların 
sıra ortalaması 96,64; seansta bir takip eden 5 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 94,80; günlük olarak 
takip eden 28 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 108,63; haftalık takip eden 14 katılımcıya ait puanların 
sıra ortalaması 112,11; aylık takip eden 37 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 144,14; belirli bir sıklıkla 
takip etmeyen 132 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 127,02’dir. Borsayı takip etme sıklığı değişkeni 
açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,076 olup p>.050 
olduğundan anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [X2(sd=5, n=244)=9,968, p>.05]. 

Tablo 16. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Menkul 
Kıymetlerini Portföylerinde Tutma Süresine Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Kruskal 

Wallis-H Testi Sonuçları 
Boyut  N Sıra ort sd X2 P Anlamlı Fark 

Stres Yönetimi 

1 Bir gün 5 102,20 

4 5,427 ,246 - 

2 Bir hafta 18 94,97 
3 Bir ay 44 127,57 
4 Bir yıl 28 106,07 

5 
Beklediğim getiriyi elde 
ettiğim zaman satarım 

149 126,53 

Genel Ruh 
Hali 

1 Bir gün 5 180,60 

4 13,079 ,011 
1-2;1-4 
3-4;4-5 

2 Bir hafta 18 99,56 
3 Bir ay 44 137,15 
4 Bir yıl 28 90,77 

5 
Beklediğim getiriyi elde 
ettiğim zaman satarım 

149 123,35 

  Toplam 244      
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Tablo 16’da stres yönetimi boyutu değerlendirmeye alındığında, satın aldığı menkul kıymeti portföyünde 
ortalama bir gün tutan 5 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 102,20; bir hafta tutan 18 katılımcıya ait 
puanların sıra ortalaması 94,97; bir ay tutan 44 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 127,57; bir yıl tutan 
28 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 106,07; beklediği getiriyi elde ettiği zaman satan 149 katılımcıya 
ait puanların sıra ortalaması 126,53’tür. Menkul kıymeti portföyde tutma süresi değişkeni açısından, stres 
yönetimi boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,246 olup p>.050 olduğundan 
anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [X2(sd=4, n=244)=5,427, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutu değerlendirmeye alındığında, satın aldığı menkul kıymeti portföyünde ortalama bir 
gün tutan 5 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 180,60; bir hafta tutan 18 katılımcıya ait puanların sıra 
ortalaması 99,56; bir ay tutan 44 katılımcıya ait puanların sıra ortalaması 137,15; bir yıl tutan 28 katılımcıya 
ait puanların sıra ortalaması 90,77; beklediği getiriyi elde ettiği zaman satan 149 katılımcıya ait puanların 
sıra ortalaması 123,35’tir. Menkul kıymeti portföyde tutma süresi değişkeni açısından, genel ruh hali 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,011 olup p<.050 olduğundan anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir [X2(sd=4, n=244)=13,079, p<.05]. Değişkenler arasındaki anlamlı farklılığa 
bakıldığında; satın aldığı menkul kıymeti portföyünde ortalama bir gün tutanlarla bir hafta tutanlar 
arasında çıkan anlamlı farklılık, bir gün tutanların lehine; bir gün tutanlarla bir yıl tutanlar arasında çıkan 
anlamlı farklılık, bir gün tutanların lehine; bir ay tutanlarla bir yıl tutanlar arasında çıkan anlamlı farklılık, 
bir ay tutanların lehine; bir yıl tutanlarla beklediği getiriyi elde ettiği zaman satanlar arasında çıkan anlamlı 
farklılık, beklediği getiriyi elde ettiği zaman satanların lehinedir. 

Tablo 17. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Fiyatlar 
Yükselmeye Başladığında Alım Yapma Durumlarına Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan 

Bağımsız T Testi Sonuçları 
Boyut  N Ortalama SS sd t p 

Stres Yönetimi 
Evet 112 54,72 6,93 

242 
,606 
 

,545 
 Hayır 132 54,14 7,84 

Genel Ruh Hali 
Evet 112 43,65 5,37 

242 ,196 ,845 
Hayır 132 43,51 5,47 

 Toplam 244      

Tablo 17’de stres yönetimi boyutuna göre, evet yanıtını veren 112 katılımcının puan ortalaması 54,72 iken, 
hayır yanıtını veren 132 katılımcının ortalaması 54,14’tür. Sorulan değişken açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,545 olup p>.050 olduğundan anlamlı 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [t(242)=.606, p=.545, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutuna göre, evet yanıtını veren 112 katılımcının puan ortalaması 43,65 iken, hayır yanıtını 
veren 132 katılımcının ortalaması 43,51’dir. Sorulan değişken açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı 
farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,845 olup p>.050 olduğundan anlamlı farklılığın olmadığı 
tespit edilmiştir [t(242)=.196, p=.845, p>.05]. 

Tablo 18.  Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Fiyatlar 
Yükselmekte İken Tavan Yapmasını Bekleme Durumlarına Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin 

Yapılan Bağımsız T Testi Sonuçları 
Boyut  N Ortalama SS sd t p 

Stres Yönetimi 
Evet 101 53,86 7,36 

242 ,969 ,334 
Hayır 143 54,79 7,47 

Genel Ruh Hali 
Evet 101 42,38 5,15 

242 2,931 ,004 
Hayır 143 44,41 5,46 

 Toplam 244      

Tablo 18’de stres yönetimi boyutuna göre, evet yanıtını veren 101 katılımcının puan ortalaması 53,86 iken, 
hayır yanıtını veren 143 katılımcının ortalaması 54,79’dur. Sorulan değişken açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,334 olup p>.050 olduğundan anlamlı 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [t(242)=.969, p=.334, p>.05]. 
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Genel ruh hali boyutuna göre, evet yanıtını veren 101 katılımcının puan ortalaması 42,38 iken, hayır yanıtını 
veren 143 katılımcının ortalaması 44,41’dir. Sorulan değişken açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı 
farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,004 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir [t(242)=2.931, p=.004, p<.05]. Bu farkın, hayır yanıtını verenlerin lehine olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Tablo 19. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Fiyatlar 
Düşmeye Başladığında Satış Yapma Durumlarına Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan 

Bağımsız T Testi Sonuçları 
Boyut  N Ortalama SS sd t p 

Stres Yönetimi 
Evet 145 54,53 7,09 

242 ,308 ,759 
Hayır 99 54,23 7,93 

Genel Ruh Hali 
Evet 145 44,30 5,38 

242 2,560 ,011 
Hayır 99 42,51 5,32 

 Toplam 244      

Tablo 19’da stres yönetimi boyutuna göre, evet yanıtını veren 145 katılımcının puan ortalaması 54,53 iken, 
hayır yanıtını veren 99 katılımcının ortalaması 54,23’tür. Sorulan değişken açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,759 olup p>.050 olduğundan anlamlı 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [t(242)=.308, p=.759, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutuna göre, evet yanıtını veren 145 katılımcının puan ortalaması 44,30 iken, hayır yanıtını 
veren 99 katılımcının ortalaması 42,51’tir. Sorulan değişken açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı 
farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,011 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir [t(242)=2.560, p=.011, p<.05]. Bu farkın, evet yanıtını verenlerin lehine olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 20. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Fiyatlar 
Düşmekte İken Menkul Kıymeti En Düşük Seviyeye Kadar Portföylerinde Tutma Durumlarına Göre 

Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Bağımsız T Testi Sonuçları 
Boyut  N Ortalama SS sd t p 

Stres Yönetimi 
Evet 71 53,77 9,03 

242 ,855 ,394 
Hayır 173 54,67 6,67 

Genel Ruh Hali 
Evet 71 42,46 5,40 

242 2,069 ,040 
Hayır 173 44,03 5,37 

 Toplam 244      

Tablo 20’de stres yönetimi boyutuna göre, evet yanıtını veren 71 katılımcının puan ortalaması 53,77 iken, 
hayır yanıtını veren 173 katılımcının ortalaması 54,67’dir. Sorulan değişken açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,394 olup p>.050 olduğundan anlamlı 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [t(242)=.855, p=.394, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutuna göre, evet yanıtını veren 71 katılımcının puan ortalaması 42,46 iken, hayır yanıtını 
veren 173 katılımcının ortalaması 44,03’tür. Sorulan değişken açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı 
farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,040 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir [t(242)=2.069, p=.040, p<.05]. Bu farkın yönü incelendiğinde, farkın hayır yanıtını verenlerin lehine 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 21. Katılımcıların Duygusal Zekâ Boyutlarından Stres Yönetimi ve Genel Ruh Hallerinin Stop Loss 
Kullanma Durumlarına Göre Anlamlılığını Analiz Etmek İçin Yapılan Bağımsız T Testi Sonuçları 

Boyut  N Ortalama SS sd t p 

Stres Yönetimi 
Evet 130 54,65 6,52 

242 ,547 ,585 
Hayır 114 54,13 8,36 

Genel Ruh Hali 
Evet 130 44,35 5,47 

242 2,412 ,017 
Hayır 114 42,69 5,23 

 Toplam 244      
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Tablo 21’de stres yönetimi boyutuna göre, evet yanıtını veren 130 katılımcının puan ortalaması 54,65 iken, 
hayır yanıtını veren 114 katılımcının ortalaması 54,13’tür. Sorulan değişken açısından, stres yönetimi 
boyutunda anlamlı farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,585 olup p>.050 olduğundan anlamlı 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [t(242)=.547, p=.585, p>.05]. 

Genel ruh hali boyutuna göre, evet yanıtını veren 130 katılımcının puan ortalaması 44,35 iken, hayır yanıtını 
veren 114 katılımcının ortalaması 42,69’dur. Sorulan değişken açısından, genel ruh hali boyutunda anlamlı 
farklılığın olup olmadığı incelendiğinde ise; p=,017 olup p<.050 olduğundan anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir [t(242)=2.412, p=.017, p<.05]. Bu farkın yönü incelendiğinde, evet yanıtını verenlerin lehine olduğu 
tespit edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma, Borsa İstanbul (BIST)’da yatırım yapan bireysel yatırımcıların, yatırım kararları üzerinde, 
duygusal zekâ boyutlarından stres yönetimi ve genel ruh hallerinin etkisi olup olmadığını belirlemek 
amacıyla Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Van illerinde ikamet etmekte olan ve Borsa İstanbul’da 
yatırım yapan bireysel yatırımcılar üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma örnekleminden elde edilen veriler analiz edildiğinde, elde edilen bulgular şöyle olmuştur: 

Yatırımcıların finansal araçlara yatırım kararı vermeden önceki düşünme süresi ile duygusal zekânın genel 
ruh hali boyutu arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tespite göre, yatırımcıların genel 
ruh hallerinin, onların yatırım kararı vermeden önceki düşünme sürelerini etkilemektedir. Benzer şekilde 
katılımcıların stres yönetimi ve genel ruh hali boyutları ile yatırımcıların verdikleri yatırım kararlarının 
başarı arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların duygusal zekâ 
boyutlarından stres yönetimi ve genel ruh hallerinin, verdikleri yatırım kararları üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Katılımcıların stres yönetim boyutu ile borsayı takip etme sıklığı arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmüştür. Buna göre, örneklemdeki yatırımcıların stres yönetim düzeyleri, borsayı takip etme sıklıkları 
üzerinde etkilidir. Araştırmaya katılan bireysel yatırımcıların sadece genel ruh hali boyutu ile menkul 
kıymetlerini portföylerinde ortalama tutma süreleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Öte yandan katılımcıların stres yönetimi ve genel ruh halleri ile fiyatlar yükselmeye başladığında alım 
yapma arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bulgudan hareketle, katılımcıların duygusal zekâ 
boyutlarından stres yönetimi ve genel ruh hallerinin, fiyatlar yükselmeye başladığında alım yapmaları 
üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. 

Araştırma örneklemindeki yatırımcıların genel ruh hali boyutu ile fiyatlar yükselmekteyken tavan 
yapmasını beklemeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu veri, katılımcıların genel 
ruh hallerinin, fiyatlar yükselmekteyken tavan yapmasını bekleme kararları üzerinde oldukça etkili 
olduğunu göstermektedir. Katılımcıların genel ruh hali boyutu ile fiyatlar düşmeye başladığında satış 
yapma kararları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu durum, katılımcıların genel ruh hallerinin, 
fiyatlar düşmeye başladığında satış yapma kararları üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. 
Stres yönetimi ile fiyatlar düşmeye başladığında satış yapma kararları arasında ise anlamlı farklılık 
bulunamamıştır. 

Örneklemdeki yatırımcıların genel ruh hali boyutu ile fiyatlar düşmekteyken menkul kıymeti en düşün 
seviyeye kadar portföyde tutma durumu arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Bu durum, 
katılımcıların genel ruh hallerinin, fiyatlar düşerken menkul kıymeti en düşük seviyeye kadar portföyde 
tutma durumları üzerinde etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir taraftan örneklemdeki 
yatırımcıların genel ruh hali boyutu ile stop loss kullanma durumları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Bu bulgu, katılımcıların genel ruh hallerinin, stop loss kullanma durumu üzerinde etkili 
olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, bireysel yatırımcıların verecekleri yatırım kararlarındaki başarı 
oranını artırabilme konusunda önemli ipuçları sağlayabilmesi umulmaktadır. Gelecekte yapılacak 
araştırmalarda, yatırımcıların farklı düşünsel yetenekleri ile yatırım kararlarının performansı arasındaki 
ilişki ve etkileşimlerin araştırılması önerilmektedir. 
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Amaç – İşletmelerin karşılaştıkları ihracat engellerini ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik önerileri konu alan zengin bir uluslararasılaşma literatürü 1980’lerden itibaren oluşmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte farklı kurumsal çevrelerde faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları 
engellerin nedenlerine yönelik yeterli bir ilgi oluşmamıştır. Bu doğrultuda çalışmada, ihracat 
engellerinin arkasındaki nedenlerin kurumsal kuram perspektifinden ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için “İhracat engellerinin oluşmasına neden olan 
kurumlar hangileridir?” sorusu cevaplandırılmıştır.    

Yöntem – Çalışma ihracat deneyimine sahip ve ana faaliyetlerini Ankara’da yürüten 23 KOBİ’yi 
kapsamaktadır. Kelly’s Rep testi ve açık uçlu sorularla toplanan veriler içerik analizi ile 
değerlendirilmiştir. Böylece işletmelerin karşılaştıkları ihracat engelleri ve bu engellerin arkasındaki 
kurumlar tespit edilmiştir. 

Bulgular – Çalışmanın bulguları farklı düzeylerde de olsa hem düzenleyici hem de bilişsel ve 
normatif kurumların ihracat engellerinin (kaynak engelleri, bilgi ve deneyim engelleri, prosedür 
engelleri ve dış kaynaklı engeller) ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade 
ile engellerin nedenlerinin somut boyutlarının yanında farkındalık ya da değer yargıları gibi soyut 
boyutları da vardır.  

Tartışma – Çalışma ile literatüre ihracatın önündeki engellerin nedeni olarak kurumların incelendiği 
bir bakış kazandırılmıştır. Çalışma sonuçları: i) engellerin kendilerini ortaya çıkaran kurumlara 
bağlı olarak dinamizm sergilediklerini, ii) engelleri ortadan kaldırmaya yönelik politikaların hem 
düzenleyici hem de bilişsel ve normatif kurumların etkilerini gözetecek şekilde kapsayıcı olması 
gerektiğini, iii) engelleri ortadan kaldırmaya yönelik jenerik politikaların üretilmesinin zor 
olduğunu ve vaka özelinde politika uygulamalarına gidilmesinin önemini ortaya koymaktadır.  
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Purpose – Since the 1980s, a rich literature on internationalization addressing the export barriers 
facing enterprises and recommendations for eliminating them has emerged. However, there is 
scarce information about the causes of the barriers faced by the enterprises operating in different 
institutional environments. In this respect, the study aims to reveal the reasons behind export 
barriers from institutional theory perspective. In order to achieve this aim, the question of "Which 
institutions cause export barriers?" was answered. 

Methodology – The study includes 23 SMEs which are located in Ankara and experienced in 
exporting. The data were collected by Kelly’s REP test then answers were analyzed by content 
analysis. Thus, the institutions behind the export barriers that enterprises are faced with were 
identified. 

Findings – The findings of the study show that all regulatory and cognitive and normative 
institutions are effective in the emergence of export barriers (resource barriers, knowledge and 
experience barriers, procedure barriers and exogenous barriers), albeit at different levels. In other 
words, the causes of the barriers have concrete dimensions as well as abstract dimensions such as 
awareness or value judgments. 

Discussion – The study provides a view about examining institutions as the cause of exports 
barriers to the literature. Results of this study reveal that i) the barriers exhibit dynamism depending 
on the institutions that cause them, ii) the policies aimed at eliminating the barriers should be 
inclusive of all regulatory and cognitive and normative institutions, iii) since it is difficult to execute 
generic policies to eliminate the barriers case-specific policies should be implemented.  
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Giriş 

İhracat, yabancı pazarlara giriş yöntemleri arasında uluslararasılaşmaya kalkışmanın en hızlı ve en basit 
yolu olarak görülmekte (Johanson ve Vahlne, 1990) ve işletmeler için çok çeşitli fırsatlar yaratabilmektedir. 
İşletmeler ihracat ile ülke pazarlarının sayısını arttırma ve pazarla ilgili riski azaltma fırsatlarını yakalar, ana 
ülkelerindeki fazla üretim kapasitesinden yararlanır ve üretim verimliliğini artırır, gelirini çeşitlendirerek 
finansal konumunu iyileştirebilir, rekabet avantajı sağlayabilir ve yönetim becerilerini geliştirebilir (Arteaga-
Ortiz ve Rubén Fernández-Ortiz, 2010; Gao vd., 2010; Leonidou, 2000; Morschett vd., 2010; Sullivan ve 
Bauerschmidt, 1988). Dolayısıyla yarattığı birçok fayda ile ihracat, karar vericiler tarafından 
gerçekleştirilmek istenen ekonomik bir faaliyettir (Leonidou, 2000). Bununla birlikte işletmelerin ihracata 
başlaması veya mevcut ihracat faaliyetlerini artırması yalnızca işletmelerdeki karar vericilerin değil, ülke 
düzeyindeki karar vericilerin de gündemindeki önemli bir meseledir. Hükümetler ihracatı artırmak için 
ihracat teşvik ajansları kurmakta, düzenlemeler veya kanunlarla ihracat yapan işletmeleri desteklemektedir 
(Francis ve Collins-Dodd, 2004; Freixanet, 2012; Kang, 2011; Luo vd., 2010; Wang vd., 2017). Devletlerin 
işletmelerin uluslararasılaşmasını desteklemelerindeki temel motivasyonu, yerel ekonominin dış dünya ile 
bağlantısının dış pazarlara doğru genişlemek isteyen işletmeler aracılığıyla olduğuna yönelik 
farkındalıklarıdır (Bazuchi vd., 2013: 418).  

Hem işletmeler hem de devlet tarafından ihracata ilişkin ortaya konulan çabalar, ihracatın önündeki 
engellere yönelik literatürde geniş bir çalışma alanı yaratmıştır. İşletmelerin ihracat konusundaki bilgileri, 
kapasiteleri ve geliştirilmesi gerekli görülen yetkinlikleri çerçevesinde engeller; detaylı bir şekilde ele alınıp 
sınıflandırılmış, uzun ve standardize edilmeye çalışılan listeler ve çözüm önerileri ortaya çıkmıştır 
(Katsikeas ve Morgan, 1994; Leonidou, 2004; Roy vd., 2016; Suàrez-Ortega, 2003). Ancak ülkeler düzeyinde 
tespit edilen engeller benzer gibi gözükse de engellerin kaynaklarının farklı olacağının dikkate alınması 
gerektiği savunulabilir. Dolayısıyla listeler haline getirilen engellerin her ülke için aynı ağırlığa ve çözüme 
sahip olması her zaman geçerli olmayabilir. Bu sebeple engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların 
netice vermesi öncelikle engellerin nedenlerinin doğru anlaşılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte 
literatürdeki tespit ve değerlendirmelere karşın pratikte bu alanda sürekli yeni ihtiyaçlar 
gözlemlenmektedir. Devletler, sivil toplum örgütleri ve işletme grupları bu konuda yeni taleplerle bilim 
dünyasının karşısına çıkmaktadır. Bu durum yukarıda ifade edilen gereksinimi daha da güçlendirmektedir.  

Bu çalışmada literatürde ortaya konulan ihracat engellerinin nedenlerinin kurumsal kuram perspektifinden 
ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Böyle bir iddianın temel dayanak noktası her ülkenin farklı bir 
kurumsal çevreye sahip olması ve işletmelerin faaliyetlerinde içine gömüldükleri bu çevreden etkilendiği 
gerçeğidir (Hitt vd., 2004). Kurumsal çevre; işletmelerin davranış ve seçimlerini etkileyen, bazı davranışları 
kolaylaştırırken bazı davranışları zorlaştıran, davranışa yönelik yasak koyan veya motive eden, iş yapma 
konusunda bilgi birikimini ve sosyal normları, inançları temsil eden yapılar bütününden oluşur (Scott, 1995). 
İhracat engelleri bahsi geçen yapının zorlayıcı, psikolojik veya bilişsel bir süreç çıktısı olarak 
değerlendirilebilir. Çalışmada kurumsal kuram ihracat engellerinin nedenlerinin ortaya konulmasını 
sağlamanın bir aracı olarak kullanılmıştır.  

“İhracat engellerinin oluşmasına neden olan kurumlar hangileridir?” sorusu çalışmanın odağında yer 
almaktadır. Küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) üzerinde bir araştırma tasarlanarak bu sorunun 
yanıtı aranmıştır. Araştırmanın KOBİ’lerde yapılmasının temel sebebi büyük işletmelerin aksine KOBİ’lerin 
sınırlı içsel kaynaklardan ve kabiliyetlerden dolayı faaliyet gösterdikleri kurumsal çevreden kaynaklı daha 
güçlü baskılara maruz kalmasıdır (Shirokova ve Tsukanova, 2013). Ayrıca KOBİ’ler ihracat engellerinden 
büyük işletmelere göre daha fazla etkilenmektedir (Morgan ve Katsikeas, 1997) ve bu nedenle KOBİ’lerin 
karşılaştıkları ihracat engellerinin arkasındaki nedenlerin anlaşılması hem teori hem de pratik için önem 
kazanmaktadır. Araştırmada, ana faaliyetlerini Ankara’da yürüten 23 KOBİ yöneticisi ile yüz yüze görüşme 
yapılmıştır. Öncelikle yöneticilere Kelly’s Rep testi uygulanmıştır. Bu test sayesinde yöneticiler açısından 
engellere yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Sonrasında yöneticilere yöneltilen açık uçlu soruların içerik 
analizi ile bu engellere neden olan kurumlar tespit edilmiştir.  

İzleyen kısımda Kelly’s Rep testinde kullanılacak ihracat engellerine temel oluşturan literatür taraması ile 
çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan kurumsal kuram aktarılmaktadır. Bu kısmı çalışmanın 
yönteminin anlatıldığı ve veri kaynağının tanımlandığı kısım izlemektedir. Bulgular kısmında analiz 
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sonuçları sunulmaktadır. Son olarak ulaşılan sonuçlara ve gelecek çalışmalarla ilgili çeşitli önerilere yer 
verilmektedir. 

Kavramsal Çerçeve 

İhracat Engelleri  

Uluslararasılaşma bir işletme için hem rekabetçi güç hem de sürdürülebilir büyüme açısından çok önemli bir 
hamledir (Cahen vd., 2016; Neupert vd., 2006; Pinho ve Martins, 2010; Roy vd., 2016; Rutashobya ve 
Jaensson, 2004). Ancak işletmeler bu süreçte çeşitli engeller ile karşılaşabilmektedir. Bir işletmenin 
uluslararasılaşmasının ilk aşaması olarak görülen ihracatın önündeki engeller; işletmenin denizaşırı 
pazarlara girmesini, bu pazarlarda gelişmesini veya işletme operasyonlarını sürdürme kabiliyetini 
engelleyen sınırlamalar olarak tanımlanmaktadır (Leonidou, 2004).  

İhracatın önündeki engeller üzerine yapılan çok sayıdaki çalışma bir dizi kesin bulgu ve buna bağlı 
sınıflandırmalar ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte literatürde yaygın bir biçimde kullanılanı Leonidou 
(2004) tarafından yapılan sınıflandırmadır ve içsel engeller ile dışsal engeller olarak iki ana başlık altında 
kategorize edilmiştir. İçsel engeller bilgisel, fonksiyonel ve pazarlama başlıkları altında ayrıntılandırılırken 
dışsal engeller prosedürel, resmi, görev ve çevresel engeller olarak dört alt başlıkta ele alınmıştır. Buna 
benzer bir sınıflandırma Kahiya (2013) tarafından yapılmıştır. İçsel engeller; kaynak, yönetimsel ve bilgi 
ilişkili engeller; dışsal engeller ise ana ülke temelli pazar engelleri, ev sahibi ülke temelli engeller ve endüstri 
düzeyindeki engeller şeklinde tanımlanmıştır. Arteaga-Ortiz ve Fernández-Ortiz (2010) bilgi engelleri, 
kaynak engelleri, prosedür engelleri ve dış kaynaklı engellerden oluşan dörtlü bir sınıflandırma 
önermişlerdir. Kahiya vd. (2014) çalışmalarında içsel ve dışsal engellere kontrol edilen/edilemeyen ve 
statik/dinamik olma boyutlarını ekleyerek çok düzeyli bir engeller sınıflandırması yapmışlardır. Çok düzeyli 
bir sınıflandırma da Kaprálová (2017) tarafından yapılmıştır. İç ve dış engel tipolojisini yerli ve yabancı 
engel tipolojisi ile birleştirerek dörtlü bir kategorizasyon oluşturmuştur: içsel-yerli, içsel-yabancı, dışsal-yerli 
ve dışsal-yabancı. Paul vd. (2017) ihracatla ilgili engelleri makro ve mikro problemler olarak 
sınıflandırmışlardır. Makro problemler politik istikrarsızlık ve yetersiz talep gibi işletmenin kontrolünün 
ötesinde olan faktörlerden kaynaklanmaktadır ve işletme için dışsal engellerdir. Mikro problemler ise ihracat 
biriminin zayıf organizasyonu, kaynak ve sermaye yetersizliği, uluslararası deneyimin zayıflığı gibi 
işletmenin kendisinden kaynaklanan ve kontrol edilmesi daha mümkün içsel engellerdir. Literatürde bu tarz 
sınıflandırmalara ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte genel eğilim engelleri içsel ve dışsal 
olarak kategorize etmeye yönelik gibi görünmektedir. 

Yapılan ampirik çalışmalar engellerin işletmeler üzerindeki etkilerinin; işletmenin ihracatın hangi 
aşamasında olduğu, hangi sektörde faaliyet gösterdiği, büyüklüğü, menşe ülkesi (gelişmiş/gelişmekte olan) 
gibi çeşitli değişkenlere bağlı olduğunu göstermektedir. Örneğin Leonidou (2000) 100 Kıbrıslı ihracatçı 
üzerinde yaptığı çalışmada birkaç senedir piyasada faaliyet gösteren genç işletmelerin deneyimli olanlara 
göre; tüketici malları üreten işletmelerin endüstriyel ürün üretenlere göre ve daha küçük ve daha az kârlı 
işletmelerin diğerlerine göre ihracat engelleri karşısında daha kırılgan olduklarını bulmuştur. Katsikeas ve 
Morgan (1994) işletme büyüklüğü ve ihracat deneyiminin işletmelerin ihracat engellerini algılamada kritik 
olduğunu destekler sonuçlara ulaşmışlardır. İnan ve Nakıboğlu (2009) ihracat engellerinden bazılarının 
algılanma düzeyinin işletmelerin büyüklüklerinden, ihracat deneyimlerinden ve ihracat oranlarından 
etkilendiğini bulmuşlardır. Bununla birlikte Silva vd. (2016) ihracat engellerinin önemini, endüstri türleri ve 
işletme büyüklüklerini kıyaslayarak araştırmışlardır. Çalışmalarında ihracat engellerinin önemine ilişkin 
endüstri etkisi tanımlayabilmişlerken büyüklük etkisi tanımlayamamışlardır. Kahiya ve Dean (2016) Yeni 
Zelanda’daki işletmeler ile yaptıkları araştırmada kaynak kısıtlamalarının, bilgi ve tecrübe, pazarlama ve 
ihracat prosedürü engellerinin işletmelerin ihracat aşamaları ile ilişkili olduğunu keşfetmişlerdir. Kaynak 
kısıtlamalarının, pazarlama ve ihracat prosedür engellerinin etkisi genellikle ihracat süreçlerinin daha ileri 
aşamalarındaki işletmeler için daha yüksektir. Bununla birlikte bilgi ve deneyim engelleri genellikle ihracat 
süreçlerinin daha ileri aşamalarındaki işletmeler tarafından daha az etkili algılanmaktadır. Suàrez-Ortega 
(2003) bilgi, kaynak, prosedür ve dış kaynaklı engellerin algılanan öneminin işletmenin ihracat gelişim 
düzeyi ile ilişkisini araştırmıştır. Buna göre her bir engel türünün nispi önemi işletmenin ihracat gelişim 
aşamasıyla beraber değişmektedir. İhracatla ilgilenmeyen işletmeler için kaynak engelleri en önemliyken 
ihracat yapmayan ancak ihracatla aktif olarak ilgilenen işletmeler için bilgi engelleri diğer engellerden daha 
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kritiktir. İhracatın ilk aşamasındaki işletmeler ile deneyimli işletmeler arasında engeller açısından en büyük 
fark prosedürel engellerde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar ihracat engellerinin sadece ihracata başlama ile 
ilgili olmadığını da göstermektedir (Leonidou, 2004). İşletmeler yabancı pazara girseler de pazar payı elde 
etme, operasyonlarını genişletme veya daha fazla performans gösterme mücadelesinde çeşitli engellerle 
karşılaşmaya devam etmektedir (Mavrogiannis vd., 2008).  

Kurumsal Kuram 

İşletmelerin stratejik kararlarının değerlendirilmesinde geleneksel olarak iki baskın paradigma mevcuttur. 
İlki endüstri içindeki koşulların büyük ölçüde işletme stratejilerini belirlediğini iddia eden endüstri-temelli 
bakıştır (Porter, 1980). Hayatta kalmak ve başarılı olmak isteyen işletmeler hızla değişen endüstri çevresinin 
uyguladığı güçlü baskılara adapte olmak ve stratejik seçimlerini bu doğrultuda yapmak zorundadır (Ju vd., 
2014). Diğer bir ifade ile dışsal çevreye olan bağımlılık işletmelerin stratejik seçimlerinde kısıtlamalara neden 
olurken işletmeler uygun stratejiler geliştirerek bağımlılıklarını yönetebilir (Gao vd., 2010). Endüstri-temelli 
bakışa göre yeni girişimlerin uluslararasılaşma stratejileri büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri endüstrinin 
rekabetçilik derecesine dayanmaktadır (Yamakawa vd., 2008).  

Stratejik kararların değerlendirilmesinde kullanılan ikinci baskın paradigma kaynak-temelli bakıştır (Barney, 
1991). Kaynak-temelli bakış literatürü; benzersiz, nadir, taklit edilemeyen ve ikame edilemeyen kaynakların 
rekabetçi avantajın kaynağı olduğunu savunmaktadır (Barney, 1991). Bu bakış, bahsi geçen nitelikteki 
işletmeye özel kaynakların stratejiyi ve performansı harekete geçirdiğini iddia etmektedir (Barney, 1991; 
Teece vd., 1997). 

Stratejik işletme davranışına yönelik endüstri-temelli ve kaynak-temelli bakışlar güçlü kavrayışlar 
sağlamakla birlikte kurumları büyük ölçüde dikkate almadıkları, arka plan olarak varsaydıkları (Peng vd., 
2008) konusunda eleştirilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde işletme stratejileri ve 
performanslarının kurumlar tarafından etkilendiğine dair artan araştırma kanıtları anılan eleştiriler için 
güçlü bir zemin oluşturmuştur. Literatüre bakıldığında iki temel alanın kurumlara farklı perspektiflerle 
yaklaştığı görülmektedir. İktisatçılar kurumlar olarak kanunlar, kurallar ve düzenlemeler gibi formel 
kurumlardan bahsederken sosyologların ilgi alanındaki kurumlar daha çok informel özelliklere sahip olan 
kültür, değer ve normlardır (Peng vd., 2009). Sosyologlar informel kurumların meşruiyet rolüne 
odaklanırken iktisatçılar formel kurumların etkinlik rolüne odaklanmaktadırlar (Bruton ve Ahlstrom, 2003; 
Garrido vd., 2014; Peng, 2002). Formel kurumlar açık kurallara işaret eder ve bunlar açıkça bir otorite 
tarafından kurulmalıdır (Garrido vd., 2014). İnformel kurumların kaynağı ise sosyo-kültüreldir (Cardoza 
vd., 2012). 

Kurumsal kuramda alanında iki öncü çalışma (North, 1990; Scott, 1995) formel ve informel kurumları 
birlikte dikkate alarak bütüncül bir bakış açısı sunmuştur (Peng vd., 2009). Kurumsal iktisatçı Douglass 
North, kurumları bir oyunun formel ve informel kurallarına benzetmektedir (North, 1990: 3) ve bunlar 
“politik, ekonomik ve sosyal etkileşimi şekillendiren insan eliyle yapılmış/icat edilmiş kısıtlamalar”dır 
(North, 1991: 97). Bu bakışla zaman içinde kurumlar, diğerlerine göre bazı davranışları teşvik eden kurallar 
geliştirir. Sosyolog W. Richard Scott (1995: 33) kurumları “sosyal davranışa istikrar ve anlam sağlayan 
düzenleyici, normatif ve bilişsel yapılar ve faaliyetler” olarak tanımlamaktadır. Düzenleyici kurumlar belirli 
davranışları teşvik eden veya bunları yasaklayan kanun ve düzenlemelerken bilişsel kurumlar bir ülkedeki 
kişilerin bilgi ve yetenekleri; normatif kurumlar ise ulusal düzeyde iş gelişimini etkileyen ve sosyal olarak 
paylaşılan sosyal normlar, değerler, inançlar ve varsayımlardır (Scott, 1995: 35-45).  

Kurumsal kuram; işletmelerin içine gömüldüğü kurumsal çevrenin formel ve informel boyutları ile işletme 
davranış ve seçimlerini, örgütsel uygulama, tasarım ve yapılarını etkilediğini savunmaktadır (Munir, 2002; 
Shirokova ve Tsukanova, 2013). Diğer bir ifade ile işletmeler uygun ekonomik davranışı belirleyen ve 
stratejik tercihleri etkileyen normlar ve değerler çerçevesi ile düzenleyici kurallara gömülmüştür (Hitt vd., 
2004: 174). Kurumlar bir taraftan işletmelerin davranışlarını düzenlerken diğer taraftan da davranışa yönelik 
motivasyonunu artırmakta veya azaltmaktadır (Hitt vd., 2004: 173). Kısaca kurumsal kuram, işletme stratejik 
seçimlerini kurumlar ve örgütler arasındaki etkileşimin bir çıktısı olarak görmektedir (Gao vd., 2010; Peng 
vd., 2009; Peng vd., 2008). 
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Yöntem 

Çalışmanın amacı ihracat engellerinin arkasındaki nedenleri kurumsal kuram perspektifinden ortaya 
çıkarmaktır. Bu doğrultuda nitel araştırma modellerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırmada 
ihracat engelleri araştırma olgusu olarak tanımlanmış ve bu olguya ilişkin bireysel bakış açıları tespit 
edilmiştir. Böylece katılımcıların belirli bir zamanda ve belirli bir bağlam içinde ihracat engellerini nasıl 
algıladıkları kurumsal kuram perspektifinden ortaya konmuştur. 

Araştırmanın temel kavramları olan ihracat engelleri ve kurumlar yazarlar tarafından literatür referanslarına 
bağlı olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda ihracat engelleri; kaynak engelleri, bilgi ve deneyim engelleri, 
prosedür engelleri ve dış kaynaklı engeller (Kahiya vd., 2014) olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Kurumlar 
ise bilişsel, düzenleyici ve normatif kurumlar (Scott, 1995) şeklinde belirlenmiştir.  

Örneklem, Verilerin Toplanması ve Analiz 

Araştırmada ihracat engellerinin arkasındaki nedenlerin derinlemesine anlaşılabilmesi ve incelenebilmesi 
için amaçlı bir örneklem seçilmiştir (Patton, 2002). Amaçlı örneklemler, en yaygın kullanılan olasılıksız 
örnekleme şeklidir ve büyüklükleri genellikle “doygunluk” kavramına dayanır (Guest vd., 2006). 
Doygunluk noktasında yapılacak yeni görüşmelerde yeni enformasyon ve temalar gözlenmez ve bu kavram 
nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünün belirlenmesi açısından yararlıdır (Boddy, 2016). Bununla 
birlikte doygunluğa ulaşmak için gereken örneklem büyüklüğünü tahmin etmek için yayınlanmış bir 
kılavuz veya yeterlilik testi yoktur (Morse, 1995). Dolayısıyla örneklemin büyüklüğü araştırma esnasında 
kesinlik kazanmaktadır. Araştırmanın yapısıyla uyumlu olarak ulaşılması hedeflenen kesim ihracat 
deneyimine sahip KOBİ’lerdir. Çünkü büyük işletmelerin aksine KOBİ’ler sınırlı içsel kaynaklardan ve 
kabiliyetlerden dolayı faaliyet gösterdikleri kurumsal çevreden kaynaklı daha güçlü baskılara maruz 
kalmaktadır (Shirokova ve Tsukanova, 2013) ve dolayısıyla kurumların bu işletmelerin karşılaştıkları ihracat 
engelleri üzerindeki etkisinin daha net görülebileceği beklenmektedir. Bununla birlikte katılımcılar 
açısından belirli bir düzeyde homojenlik sağlanması amaçlanmıştır. Katılımcıların araştırma alanındaki 
deneyimleri ne kadar birbirine benzerse araştırma doygunluğuna o kadar hızlı ulaşılabilir (Guest vd., 2006). 
Bu sebeple araştırma için seçilen KOBİ’ler Ankara’da aynı organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
işletmelerdir. 

Veri toplama sürecine başlayabilmek için ilk aşamada her bir hedef işletme ile telefon görüşmesi yapılarak 
araştırmanın amacı ve kapsamı açıklanmıştır. Telefon görüşmelerinde işletmenin ihracat deneyimi 
sorgulanmış, bu konudaki birikimin kim tarafından temsil edildiği öğrenilmiş ve araştırma kapsamındaki 
beklentiler kendilerine açıklanmıştır. Böylece araştırma için işletmelerdeki en uygun katılımcıların 
bulunması da mümkün hale gelmiştir. İkinci aşamada yüz yüze görüşmeler yapmak için işletme yöneticileri 
ile randevular düzenlenmeye başlanmıştır. Araştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir büyüklükteki 
örneklemden standartlaştırılan bir bilgiden ziyade, araştırma sorusunun cevabını verebilecek zenginlikte 
bilginin edinilmesi esas alınmıştır (Patton, 2002). Araştırmada 24. görüşmeden itibaren ortaya çıkan bilgiler 
örneklemeye eklemeler yapmanın faydalı olmayacağını, diğer bir ifade ile veri doygunluğuna ulaşıldığını 
göstermiş ve örneklem büyüklüğü 23’te kesilmiştir. 12.09.2018 tarihinde başlayan görüşmeler 20.11.2018 
tarihinde son bulmuştur. Kelly’s Rep testi ve açık uçlu soruların kullanıldığı veri toplama süreci katılımcı 
başına ortalama olarak 45 dakika sürmüştür. Rep testi inceleme konusuna ilişkin değerlendirmeleri, ilgili 
konunun temel kavramları üzerinden karşılaştırmalarla ortaya çıkaran psikososyal bir yöntemdir (Kelly, 
1955). 

Araştırmanın tasarımı içinde ilk adım yöneticilerin karşılaştıkları ihracat engellerini zorlukları açısından 
önceliklendirmelerini sağlamak olmuştur. Bu doğrultuda Kelly’s Rep testi kullanılarak kaynak engelleri, 
bilgi ve deneyim engelleri, prosedür engelleri ve dış kaynaklı engellerin üçlü kombinasyonları 
oluşturulmuştur. Yöneticilerin her kombinasyondan kendileri için aşılması en zor engeli belirlemeleri 
istenmiştir. Sonrasında yöneticilere üç açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bunlardan ilki önceliklendirdikleri 
engelleri neden en zor engel olarak gördükleri, ikincisi bu engellerin kaynaklarının neler olabileceği ve son 
olarak bu engelleri aşmakta neden zorlandıklarıdır. Böylece yöneticilerin belirledikleri engellerin nedeni 
olan kurumların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yöneticilerin verdikleri cevaplar 
üzerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde kodlama çerçevesini bilişsel, düzenleyici ve normatif 
kurumlar oluşturmuştur. Kodlamalar nitel araştırma ve kurumsal kuram alanlarında uzmanlaşmış 7 kişi 
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tarafından yapılmıştır. Buna göre kurumsal kuram çerçevesinde yapılan kodlamaların %13’ü konusunda 
kodlamayı yapanlar arasında ortak bir yargıya varılamamıştır. Analizler birbirini destekleyen %87’lik kısım 
üzerinden yapılmıştır.  

Bulgular 

Yöneticiler için ihracat engellerinin zorluk sıralamasının ne olduğunun araştırılması ile başlayan çalışmada 
öncelikle Kelly’s Rep testine uygun olarak engeller zorlukları açısından birbirleriyle kıyaslanmıştır. Bunun 
için her bir engel ikili karşılaştırmaya tabi tutulmuştur ve yöneticiler tarafından tercih edilen engelin zorluk 
oranı belirlenmiştir (Tablo 1). Buna göre kaynak engelleri dış kaynaklı engellerden %53,3, bilgi ve deneyim 
engellerinden %53,6, prosedür engellerinden ise %55,9 daha zor aşılabilir görülmüştür. Dış kaynaklı engeller 
ise bilgi ve deneyim engellerinden %52,9, prosedür engellerinden %64; bilgi ve deneyim engelleri ise 
prosedür engellerinden %56,5 daha zor aşılabilir görülmüştür. 

Tablo 1. İhracat Engellerinin Karşılıklı Kıyaslamaları (%) 

Tablo 1 oluşturulduktan sonra engellerin zorluk sıralaması belirlenmiştir (Tablo 2). Buna göre yöneticiler 
için ihracatın önündeki aşılması en zor engel kaynak engelleridir. Bunu çok yakın bir oranla dış kaynaklı 
engeller takip etmektedir. Üçüncü sırada bilgi ve deneyim engelleri, son sırada prosedür engelleri yer 
almaktadır.  

Tablo 2. İhracat Engellerinin Zorluk Sıralaması 

Engeller Zorluk sıralaması 

Kaynak engelleri 0,29 
Dış kaynaklı engeller 0,28 
Bilgi ve deneyim engelleri 0,23 
Prosedür engelleri 0,20 

Araştırmada ihracat engellerinin zorluk sıralaması belirlendikten sonra yöneticiler tarafından bu engellerin 
oluşmasına neden olarak görülen kurumlar tespit edilmiştir. Tablo 3’e göre ihracat engellerinin kaynağı 
olarak görülen kurumların %38’i bilişsel, %36’sı düzenleyici ve %26’sı normatiftir.  

Tablo 3. İhracat Engellerinin Arkasındaki Kurumlar 

 Bilişsel kurumlar Düzenleyici kurumlar Normatif kurumlar 

İhracat engellerinin 
arkasındaki kurumlar 

%38 %36 %26 

Tablo 4’te ihracat engellerinin arkasındaki kurumlara ilişkin kodlamalara temel olan katılımcı ifadelerine ait 
örnekler sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 Kaynak 
engelleri 

Dış kaynaklı 
engeller 

Bilgi ve deneyim 
engelleri 

Prosedür 
engelleri 

Kaynak engelleri  53,3 53,6 55,9 
Dış kaynaklı engeller   52,9 64,0 
Bilgi ve deneyim 
engelleri 

   56,5 

Prosedür engelleri     



Ç. Baskıcı – Y. Ercil 11/3 (2019) 1854-1865 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1860 

Tablo 4. Kurum Kodlamalarına İlişkin Katılımcı İfadeleri 

Bilişsel kurumlar Düzenleyici kurumlar Normatif kurumlar 

K1: İhracat geliştirmede 
uzmanlığımız ve deneyimimiz 
yok. Nereden başlamamız 
gerektiğini bilmiyoruz. 

K7: İhracat bedellerinin ülkeye 
transferinde problem yaşıyoruz. 

K20: Avrupa pazarında Türkiye’ye güven 
sıkıntısı var. 

K2: Yabancı pazar fırsatlarını 
doğru tespit etmekte 
zorlanıyoruz. 

K10: İhracat kredilerinde yerel 
bankaların eksikliği… 

K22: Ülke politikaları ve görünüşü bizi 
ihracatçı pazarlarında dezavantajlı yapabilir. 

İhracat engellerinin oluşmasına neden olan kurumların engeller düzeyindeki dağılımı Tablo 5’te 
sunulmaktadır. Buna göre kaynak engellerinin nedeni olarak görülen kurumların %36,84’ü düzenleyici, 
%31,58’i bilişsel ve %31,58’i normatiftir. Dış kaynaklı engeller açısından aynı değerlendirme yapıldığında 
kaynak engellerinde olduğu gibi düzenleyici kurumlar %63,16’lık oranla ilk sırada yer almaktadır. Prosedür 
engelleri için ilk sırada düzenleyici kurumlar, bilgi ve deneyim engellerinde ise bilişsel kurumlar yer 
almaktadır. 

Tablo 5. Engeller ve Kurumlar (Genel) (%) 

 Bilişsel kurumlar Düzenleyici kurumlar Normatif kurumlar 

Kaynak engelleri 31,58 36,84 31,58 
Dış kaynaklı engeller 10,53 63,16 26,32 
Prosedür engelleri 33,33 44,44 22,22 
Bilgi ve deneyim 
engelleri 

83,33 8,33 8,33 

Yöneticilerin verdikleri cevaplara daha ayrıntılı bakıldığında farklı kurumların aynı engellere neden olduğu 
görülmektedir. Örneğin kaynak engelleri düzenleyici kurumlardan kaynaklanabilirken aynı zamanda 
kişilerin bilgi düzeyleri ile ilişkili olan bilişsel kurumlardan da kaynaklanabilmektedir. Başka bir bakış 
açısından aynı kurumlar farklı engellerin nedeni olabilir. Örneğin bilişsel kurumlar hem kaynak engellerinin 
hem de prosedür engellerinin nedenidir.  

Tablo 6’da ihracat engellerinin dörtlü sınıflandırmasına göre engellerin arkasındaki kurumlara ilişkin 
kodlamalara temel olan katılımcı ifadelerine ait örnekler sunulmaktadır. 

Tablo 6. Engeller ve Kurum Kodlamalarına İlişkin Katılımcı İfadeleri 

Engeller-Kurumlar Katılımcı ifadeleri 

Kaynak engelleri-Düzenleyici kurumlar K10: İhracat kredilerinde yerel bankaların eksikliği… 
Kaynak engelleri-Bilişsel kurumlar K1: İhracat geliştirmede uzmanlığımız ve deneyimimiz 

yok. Nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. 
Dış kaynaklı engeller-Normatif kurumlar K5: Rekabet dış engeller açısından çok önemlidir. Dış 

engeller analiz edilmeden rekabet edilemez. 
Dış kaynaklı engeller-Normatif kurumlar K8: Dış ülkeler ile iyi olmayan siyasi ilişkilerin ihracat 

üzerindeki etkileri aşılamaz… 
Prosedür engelleri-Bilişsel kurumlar K9: Her şey prosedür, engelleri aşamıyorum. 
Prosedür engelleri-Düzenleyici kurumlar K23: Anlaşmalar… 
Bilgi ve deneyim engelleri-Bilişsel kurumlar K19: Yabancı pazar fırsatlarını tespit edemiyorum. 
Bilgi ve deneyim engelleri-Bilişsel kurumlar K2: Yabancı pazar fırsatlarını doğru tespit etmekte 

zorlanıyoruz. 
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Sonuç ve Tartışma 

Çalışmanın sonuç ve tartışma kısmı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmanın kuramsal 
bulgularının teorik ve pratik alandaki genel tartışmalarına yer verilirken ikinci bölümde ise örneklemin 
içinde bulunduğu bağlama özel tartışmalara yer verilmiştir.   

Teorik ve pratik alandaki genel sonuç ve tartışmalar. Çalışma bulguları ile engellerin her birinin ortaya çıkmasına 
neden olan farklı kurumların varlığı tespit edilmiştir. Bu durum ihracat engellerinin literatürdeki gibi 
standart sınıflandırmaları ve engellere ilişkin standart çözüm önerileri (Hwang ve Boo, 2018; Katsikeas ve 
Morgan, 1994; Leonidou, 2004; Leonidou, 2000; Pinho ve Martins, 2010; Roy vd., 2016; Suàrez-Ortega, 2003) 
olamayacağını göstermektedir. Bu çalışmanın ışığında her bir ihracat engeline yönelik kurumların hangi 
ağırlıkta etkide olduğunu görmek mümkün olmuştur. Ancak belirtilmelidir ki her ülkenin kurumsal 
çevresinin farklı olmasından dolayı bu ağırlıkların örneklemden örnekleme değişeceği beklenmelidir. Bu 
durumda engelleri ortadan kaldırmaya yönelik jenerik politikaların üretilmesi zorlaşmakta, vaka özelinde 
politika uygulamalarına gidilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmada geliştirilen kuramsal bakış ile engellerin nedenlerinin kurumlar özelinde değerlendirilmesi 
mümkün olmuş, engellerin ortaya çıkmasında somut boyutların yanında farkındalık ya da değer yargıları 
gibi soyut boyutların olduğu görülebilmiştir. Örneğin literatürde kaynak engelleri çoğunlukla ihracat 
alanında uzmanlık eksikliği, işletme sermayesi finansmanı eksikliği, ihracat kredilerinde yerel bankaların 
eksikliği gibi bir zayıflık halini ifade etmektedir (Kahiya vd., 2014). Çalışmanın sonuçları kaynak 
engellerinin yalnızca düzenleyici değil bilişsel ve normatif boyutlarının da olabileceğini ortaya koyarak 
engellerin nedenlerinin karmaşık doğasına dikkat çekici niteliktedir. Somut tedbirler alarak bahsi geçen 
eksikliği gidermeye çalışan politika yapıcılarının büyük resmi görmekten uzaklaşabilecekleri büyük 
olasılıktadır.  

Çalışmanın sonuçlarından olan engellerin sıralaması, literatürün büyük çoğunluğunun ortaya koyduğu 
sıralama yaklaşımlarının zaman-bağlam sınırlı olduğu iddiasını da ortaya çıkarmıştır. Sıralamaların, 
arkasındaki kurumlar nedeniyle değişim içinde olacağı açıktır. Engellerin öncelik sıralaması ile bunların 
arkasındaki nedenlerin kaldıraç güçleri arasındaki farklılık göz ardı edildiğinde kuramsal olarak yanlış 
değerlendirmede bulunma olasılığı artabilir. Ortaya konulacak bir yanlış teşhis ise engelleri giderme 
çabasında başarısızlıkla sonuçlanabilecektir. Bu açıdan çalışmada ulaşılan kuramsal çerçeve doğru 
teşhislerin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.  

Örneklem bağlamında özel sonuç ve tartışmalar. Genel tartışma kısmında da sunulduğu üzere araştırmaya 
katılan yöneticiler ihracatlarının önünde iki önemli engel algılamaktadırlar. Bunlardan ilki kaynak engelleri, 
ikincisi ise dış kaynaklı engellerdir. Yöneticiler açısından kaynak engellerinin nedeni olarak ilk sırada 
düzenleyici kurumlar yer almaktadır. Düzenleyici kurumlar formel bir otorite tarafından kurulması gereken 
kurallara işaret ettiğinden doğrudan politika yapıcıları ilgilendiren bir konudur. Buna göre kaynak 
engellerinin işletmeler tarafından aşılmasında veya bir engel olarak görülmemesinde devlet müdahalesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin devlet çeşitli düzenlemeler ve kanunlarla işletmeleri kaynaklar açısından 
destekleyebilir, işletmelerin ihracat kredilerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak mekanizmalar 
oluşturabilir ve ihracat teşvik ajansları kurarak ihtiyaç duyulan kaynaklar konusunda yardımlar sağlayabilir 
(Francis ve Collins-Dodd, 2004; Freixanet, 2012; Kang, 2011; Luo vd., 2010; Wang vd., 2017). Bu noktada 
ihracat yapan işletmelerin kaynak ihtiyaçları hedef ülkeler özelinde analiz edilerek desteklenebilir. Bununla 
birlikte bilişsel kurumlar ve normatif kurumlar aynı düzeyde kaynak engellerinin nedenleri olarak tespit 
edilmiştir. Bilişsel kurumların bir ülkedeki kişilerin bilgi ve yetenekleri anlamına geldiği göz önüne alınırsa 
kaynak engelleri kaynağa ilişkin bilgi ve yeteneklerin yetersizliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu yetersizliği 
gidermeye yönelik ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çeşitli uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Normatif kurumlar açısından doğrudan yöneticilerin değerleri, normları ve inançları kaynak engelini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu noktada ihracatçı birlikleri gibi çatı örgütlerin işletmelerle yapacağı projeler ve 
çalışmalarla normatif kurumların oluşumu analiz edilebilir ve politikalar geliştirilerek bunların engel 
nitelikleri ortadan kaldırılabilir.   

Dış kaynaklı engellerin işletmenin dışında ve dolayısıyla kontrol edilemeyen unsurları kapsadığı 
düşünüldüğünde bu engellerin aşılmasında işletmeler politika yapıcılarının desteğine veya müdahalesine 
gereksinim duymaktadır. Çalışmada, bu desteğin veya müdahalenin öncelikli olarak düzenleyici kurumlara 
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yapılması sonucu ortaya çıkmıştır. Yabancı kısıtlamalar ve düzenlemeler, dış pazarlarda güçlü rekabet, 
tarifeler ve tarife dışı engeller gibi tüm dış kaynaklı engellerin aşılmasında daha fazla devlet düzenlemesine 
ihtiyaç olabileceği görülmüştür.  

Yöneticilerin karşılaştıkları prosedür engellerinin ortaya çıkmasında ilk sırada düzenleyici kurumlar yer 
almaktadır. İhracat prosedürlerinin anlaşılması, ihracat belgelerinin hazırlanması, yabancı distribütörlerin 
bulunması gibi unsurlardan oluşan bu engelleri işletmelerin yıllar içinde edindiği bilgi ve deneyimle aşması 
beklenir. Ancak yöneticiler bu engellerin nedeni olarak düzenleyici kurumları görmeye devam etmektedir. 
Bu durum yöneticilerin prosedür engellerini sistemsel bir sorun olarak algılamasından kaynaklanıyor 
olabilir. Bununla birlikte işletmeler bu engelin oluşmasında ikinci sırada bilişsel kurumları görmektedir. 
Leonidou (2004) çalışmasında ihracat yapan küçük işletmeler için özel programların hazırlanması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu programlarda ihracat prosedürlerine yönelik eğitim, seminer ve 
çalıştayların yapılması işletmelerin ihracat yapma becerilerini geliştirebilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Kaynak engellerinde olduğu gibi ihracata yönelik bilgi ve deneyim engellerinde de bir eksiklikten 
bahsedilmektedir. Bunlar içinde en önemlileri nasıl ihracat yapılacağı hakkında bilgi eksikliği, ihracat 
yardım programlarıyla ilgili bilgi eksikliği, yabancı pazar fırsatlarını tespit edememe ve yurtdışı hakkında 
bilgi eksikliği şeklinde sıralanabilir. Yöneticiler açısından bilgi ve deneyim engellerinin ortaya çıkma nedeni 
doğası gereği bilişsel kurumlardır. Dolayısıyla bilişsel kurumlara yönelik iyileştirmeler işletmelerin bu 
engelleri aşmasını kolaylaştıracaktır. Devlet bilgi sınırlılıklarının üstesinden gelme konusunda işletmelere 
yardımcı olarak işletmelerin uluslararasılaşma kabiliyetlerini ve istekliliklerini artırabilmektedir (Wang vd., 
2012). Leonidou (2004) yukarıda bahsi geçen araştırmasında ihracata dönük pazar araştırması gibi konularda 
eğitim, seminer ve çalıştayların hazırlanmasının; yabancı pazarlarla ilgili teknik standartlar, müşteri listeleri 
ve ticari mevzuatlar hakkında bilgilerin sağlanmasının küçük işletmelerin ihracat yapma becerilerini 
geliştirebileceğini savunmaktadır. Pek çok ülkede hükümetler veya ticaret birlikleri tarafından sağlanan 
ihracat tanıtım programları özellikle KOBİ’ler için ihracat bilgisi açısından değerli bir kaynaktır (Francis ve 
Collins-Dodd, 2004). Örneğin Çin’de yatırım yapılacak ülkelerdeki kuralları içeren bilgi ve hizmet ağı, 
yatırım yapılacak ülkeler ve endüstriler ile ilgili rehber kataloglar bilişsel kurumların güçlendirilmesinde 
kullanılmaktadır (Luo vd., 2010). 

Çalışma çeşitli kısıtlılıklara sahiptir. Bunlardan ilki araştırmaya dahil edilen işletmelerin tamamının Türk 
işletmeleri olmasıdır. Doğrudan yabancı yatırımların da dikkate alınması kurumsal çevrenin ihracat 
engelleri üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca araştırmaya 
farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler dahil edilmiştir. Her sektör için engellerin ve nedeni olarak 
kurumların belirlenmesi, politika yapıcılar açısından sektöre özel önlemlerin alınmasını mümkün 
kılabilecektir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında kurumların ihracat engelleri üzerindeki ağırlıklı rolü incelenmiştir. 
Böylece ihracatın önündeki engellerin niteliğinin tanımlanması ve tartışılması mümkün olmuştur. Bankalar, 
devlet, politika yapıcılar vb. örgütlerin ve aktörlerin bulgularda tanımlanan engellere bakışı gelecekteki 
çalışmalara bırakılmıştır. Bu alanda yapılacak çalışmalarla konunun daha derinliğine analizinin mümkün 
olacağı açıktır.   
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Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışma sosyal medya ortamında bilet satın alan yolcuların satın alma öncesi ve sonrası 
davranışlarının satın alma niyetine etksini ve sosyal medyanın faydacı ve hedonik motivasyonların 
satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem –  Çalışmada hedonik ve faydacı motivasyon kapsamında, soyal medya ortamınının satın 
alama öncesi ve sonrası tüketici davranışınına etkisine yönelik ve satın alma niyetinin belirlenmesi 
kapsamında 5’li Likert tipi ölçeğiyle dört ayrı ölçek kullanılarak yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. 
Ölçeklerin geçerliliği ve araştırma modelinin testine yönelik açıklayıcı faktör, güvenirlilik ve doğrulsal 
regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular – Yapılan çalışma sonucunda sosyal medya ortamında bilet satın alan tüketicilerin satın alma 
öncesi davranışları ile satın alma sonrası davranışlarının soysal medyadan etkilendikleri ve bu etkilerin 
de havayolu bilet satın alma eğilimini anlamlı, pozitif ve güçlü yönde etkiledikleri görülmüştür. Ayrıca 
çalışmada, havayolu sosyal medya ortamlarının faydacı motivasyon özelliğinin tüketiciler tarafından 
daha belirgin algılandığı görülerek, bu yönde yapılan motivasyonların sosyal medya ortamında bilet 
satın alan tüketiclerin satın alma öncesi satın alma sonrası davranışlarında anlamlı ve pozitif yönde 
desteklediği buna karşın tüketicilerin sosyal medya ortamlarının hedonik olma özelliğinin satın alma 
öncesi ve satın alma sonrası tüketici davranışlarına bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

Tartışma – Havayolu firmalarının sosyal medya ortamlarında gerek satın alma öncesinde gerekse de 
satın alma sonrasında tüketcilerle olan etkileşimini devam ettirmesi ve daha da geliştirmesi, satın alma 
niyetine etki edebilecek e-wom, müşteri deneyimi, marka sadakati gibi diğer faktörleri de dikkate 
alınması gerekmektedir. Havayolu firmaları soyla medya platormlarının hedonik ve faydacı 
motivasyon özelliklerini ayırt edici şekilde özelliklerinin yeniden tasarlanmaları, değişikliklerin 
yapılması ilave olarak tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrası davranışlarına etki eden diğer faktörler 
ve motivasyonlar açısından sosyal medya tasarımlarını ele almalıdırlar. 
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1. Giriş 

Internet ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel yöntemlerle alışveriş yapan tüketicilere alternatif 
olarak farklı yapı ve özelliğe sahip yeni bir tüketici kitlesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tüketici 
kitlesi, bilgisayar kullanabilen, sofistike ürünlere meraklı olan, teknolojik gelişmelerle alakalı, daha çok yüksek 
öğrenim görmüş, bilgiye daha fazla önem veren, hangi ürün ve hizmet hakkında ne gibi bilgileri edineceğine 
kendi karar veren, karşılıklı iletişime izin veren ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu tüketici kitlesidir 
(Kırcova, 2012: 25) Web. 2.0’ın geliştirilmesinden sonra internet ortamı çok daha etkileşimli bir yapı haline 
gelerek tüketiclerin sanal ortamlarda tek taraflı değil karşılıklı olarak satın alma süreçlerine katılımına yol 
açmıştır.  

Sosyal medya gün geçtikçe insanlar arasında yayılan sanal bir internet ortamıdır. Sosyal medya, kullanıcılara 
enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyan karşılıklı etkileşim yaratan, çevrimiçi 
uygulamalar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:123). Sosyal medya platformları 
firmalar açısından katma değeri yüksek olmasından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Böylelikle pazarlamada 
yeni bir yöntem olan sosyal medya pazarlaması ortaya çıkmıştır (Kayalar ve Genç, 2017). Ürün ve marka 
pazarlaması için sosyal medyanın potansiyeli, iş dünyası uzmanları tarafından hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Yapılan bir çok araştırma sosyal medyanın önemini ortaya çıkarmış olup artık daha 
fazla şirket sosyal medya araçlarını bütünleşik pazarlama iletişimi planlarının temel bir parçası olarak 
görmektedirler ve soyal medya pazarlamasına yatırımım yapmak artık yeni müşteriler kazanmak ve gelirleri 
artırmak için şirketler tarafından önemli bir konu haline gelmiştir.  

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak havayolu sektörü de interneti en yoğun kullanan alanlardan biri haline 
gelmiş ve elektronik ortamda bilet satışları büyük oranda artış göstermektedir. Böylece, havayolu firmaları 
açısından sosyal medya pazarlamasının önemi daha da artmaktadır. Sosyal medyada tüketici satın alama 
davranışlarının etkilenmesi, yönlendirilmesi, satın alma niyetnin sağlanması, marka bağlılıklarının 
yaratılması, olumlu ağızdan ağıza söylemlerin yaratılması, gibi pazarlamanın birçok alanında kulllanılmaya 
başlanmıştır. Bu çalışma havayolu sosyal medya sitelerinin faydacı ve hedonik olma özelliğinin yine sosyal 
medya ortamında bilet satın alan yolcuların satın alma öncesi davranışına ve satın alma sonrası davranışına 
etkisinin olup olmadığının belirlenmesi ve ayrıca sosyal medya ortamında satın alma öncesi tüketici 
davranışları ile satın alma sonrası tüketici davranışlarının satın alma niyetine bir etkisi olup olmadığının 
belirlenmesi önemli görülerek araştırılmaya değer bir konu olarak kabul edilmiştir. 

2. Literatür Taraması 

2.1 Tüketici Davranışlarında Hedonik ve Faydacı Motivasyon 

Alışveriş süreci bir ürün ya da hizmetin satın alınmasına yol açan altında değişik motivasyonların yer aldığı 
bir dizi davranış serisi olarak kavramsallaştırılmaktadır (Tauber, 1972). Genel kanı, potansiyel müşterilerin 
nihai olarak satın almak istekleri ürün ya da hizmetler konusunda arama yapmaları ve satın alma 
gerçekleştirmeleri yönünde motive edilebilecekleri yönündedir. Tauber’in araştırmasından elde edilen temel 
bulgu, insanların yalnızca satın alınan ürünün kullanılabilirliği sebebiyle değil aynı zamanda araştırma ve 
satın alma sürecinde algılanan memnuniyeti nedeniyle alışveriş yapmasını ortaya koymasıdır. Sheth (1983) 
alışveriş güdülerini, işlevsel ihtiyaçlar ve işlevsel olmayan istekler şeklinde iki gruba ayırmıştır. İşlevsel 
ihtiyaçlar; yer, zaman ve sahip olunan ihtiyaçlarla ilgilidir. Easlick ve Feinberg (1999), alışveriş güdülerini 
işlevsel ve işlevsel olmayan alışveriş güdüleri şeklinde sınıflandırmıştır. Wolfinbarger ve Gilly (2001)’e göre 
online alışveriş geleneksel alışveriş gibi alışveriş yapmak için alışveriş ve ürün elde etmek için alışveriş gibi 
hem hedef odaklı hem de deneyimsel nedenlerle yapılmaktadır. Rohm ve Swaminathan (2004), ise 
çalışmalarında kolaylık, fiziksel mağaza oryantasyonu, planlamada ve alışverişte bilgi kullanımı, çeşitlilik 
arama, perakende alışveriş deneyimi gibi çevrimiçi alışveriş güdülerini temel alarak çevrimiçi alışverişçi 
tipolojisi geliştirmiştir (Rohm ve Swaminathan, 2004: 748). Faydacı ve hedonik motivasyon teorisi ise 
insanların satın alma eğiliminin nedenlerini açıklamaya çalışmaktadır. Hirschman ve Holbrook (1982) bu fikri, 
estetik, duygu ve keyif gibi hedonik motivasyonla ilgili faktörleri dahil ederek ve bunları faydacı alışveriş 
motivasyonlarıyla karşılaştırarak genişletir. “Tüketimden zevk ve haz almak” olarak tanımlanabilen hedonik 
(hazcı) tüketim, giderek daha fazla incelenmeye başlanan bir konu olmuştur (Güven, 2009).  Diğer yandan 
bazı davranışçılar ise alışveriş deneyimini hem yarar hem de eğlence değerine sahip olduğu konusunda hem 
fikir bulunmaktadır (Babin vd., 1994: 644-645).Hedonik tüketim tüketimin haz boyutundan tat almak 
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anlamına gelmektedir (Babacan, 2001). Günümüzde; tüketimden duyular aracılığıyla elde edilen hazdan, 
duygular ve düşler aracılığıyla elde edilen hazza bir geçiş söz konusudur. Hazzın belirli eylemlerle değil; 
düşlerle, fantezilerle elde edilebileceği fikri hâkimdir. (Odabaşı, 2009: 113). Buna göre, ürün ya da hizmetin 
sahip olduğu fonksiyondan çok tüketiciye ne gibi duygular ve düşler yaşattığı ön plandadır. Hedonik 
alışverişin belirli ürünleri elde etme isteğinden farklı bir şey olduğu ileri sürülmektedir. Satın alma 
güdüsünün hazza dayalı olması durumunda tüketicilerin daha yüksek ilgi duyduklarını savunmuşlardır 
(Zaichkowsky, 1985: 343). Arnold ve Reynolds (2003) tarafından yapılan çalışmada da, tüketicileri hedonik 
tüketime yönlendiren nedenler macera yaşamak, rahatlamak, sosyal ilişkiler kurmak, başkalarını mutlu 
etmek, fikir edinmek, fırsatları yakalamak şeklinde ifade edilmiştir. Altunışık ve Çallı (2004) da, hedonik 
tüketim eğilimi gösteren tüketicilerin satın alma kararlarında fiyat ve maliyetten ziyade tüketimin görsel ve 
mesaj boyutuna önem verdiklerini saptamıştır. Araştırmada, tüketicilerin imaj ve hissi faktörlerden 
etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Sarkar (2011) tarafından yapılan araştırma, yüksek alışveriş güdüsüne sahip 
tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yapmaktan daha çok kaçındıklarını ortaya koymuştur. Bu tüketiciler, ürüne 
dokunmak ve satış elemanıyla direkt etkileşim halinde olmak istemektedirler. Yapılan bir çalışmada 
elektronik alışveriş yaparken eğlenen hedonik alışverişçilerin elektronik alışveriş yapma niyetlerinin giderek 
arttığı ve özellikle plansız alışveriş yapmaya eğilimli oldukları gözlenmektedir (Liebermann ve Stashevsky, 
2009:.321). Kim ve Shim (2002) çalışmalarında alışveriş yapmak için çevrimiçi olan tüketicilerin yalnızca bilgi 
toplama ve ürün satın almayı gerç ekleştirmediklerini aynı zamanda deneyimsel ve duygusal ihtiyaçlarını da 
tatmin etmeye alıştıklarını ifade etmektedir (To vd., 2007: 776).  Oz ve Mucuk (2915) yaptıkları araştırmada, 
Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonucunda hedonik alışveriş davranışının plansız alışveriş 
davranışını arttırdığı ortaya koyulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre hedonik alışveriş 
davranışı düzeyinin plansız alışveriş davranışı düzeyi üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

Tüketici davranışlarının faydacı yönü, fonksiyonel ve ekonomik bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir görev 
olarak tanımlanır (Batra ve Ahtola, 1991; Babin vd.,1994) ve geleneksel anlayışa göre alışveriş sonucu görev 
tamamlanmış, sorun çözülmüştür. Bu yönüyle tüketim, problem çözücü, ikincil, edilgen bir süreç ve yapılması 
gerekli bir iş olarak görülür (Holbrook ve Hirschman, 1982: 135). Faydacı tüketim kuramında, tüketiciler için 
alışveriş ihtiyaç ya da zorunluluk dahilinde yapılan bir faaliyettir (Doğan vd., 2017). Hae Sook (2005)’e göre 
faydacı alışveriş, çözüm odaklı, riske duyarlı, amaca dönük, iyi değerlerin önemli olduğu, rasyonelite ve 
verimliliğin önem kazandığı bir bakış açısıdır.  Faydacı alışverişte, tüketiciler harcanacak zaman, çaba veya 
riski azaltma faaliyetleri gibi faydacı güdülerle hareket etmekte (Fettahlıoğlu vd., 2014: 311) ve ürünlerin 
işlevsellik ve nesnel özelliklerini dikkate almaktadırlar (Enginkaya ve Ozansoy 2010: 143). To’nun  yaptığı ve 
elektronik ortamda satın alma niyeti ve satın alma avranışlarının gerçekleşmesinde faydacı ve hedonik 
güdülerin etkisini inceledikleri çalışmada elektronik alışveriş niyetini oluşturan ve satın almaya yönelten 
güdülerin faydacı nitelik taşıdığı gözlenmektedir (To vd., 2007: 77). Chiang ve Dholakia ’nın bilgi toplama 
süreci boyunca tüketicilerin elektronik alışveriş yapma niyetlerini inceledikleri çalışmalarında uygunluk ve 
ürün türünün tüketicilerin elektronik alışveriş yapma niyetlerini etkilediğini göstermektedir. Fayda odaklı 
satın alımlar ekonomik açıdan uygunluk (Zeitmal, 1988), ihtiyacı karşılama uygunluğu ve zaman tasarrufu 
gibi daha fazla bilişsel özellik taşımaktadır (Jarvenpaa ve Todd, 1997; Teo, 2001). Mathwich vd. (2001) özellikle 
İnternet üzerinden alışveriş yapanlar için fayda odaklı motivatörler mekânsal kolaylık, satıcıları bulup ve 
karşılaştırma, fiyat/ kalite oranlarını değerlendirme, zamansal kolaylık ve psikolojik kaynak şeklinde ifade 
etmektedir. Algılanan faydacı alışveriş değeri, alışveriş sürecini teşvik eden belirli tüketim ihtiyacının başarılı 
olup olmadığına bağlı olarak değerlendirilmektedir (Babin vd., 1994: 646). Albayrak (2017), faydacı ve hedonik 
tüketimin internet üzerinden satın alma alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmanın bir sonucu olarak özel 
alışveriş sitelerinde fayda odaklı ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra müşteriye alışveriş sürecinde yaşattıkları 
haz/eğlence duygusu da önemli bir faktör olarak görülmüştür.   

2.2 Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarında Etkisi ve Havayollarında Kullanımı 

Tüketicilerin satın alma davranışları ekonomik, kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörlerden 
etkilenmektedir. Diğer taraftan tüketicilerin davranışı danışma grupları, sosyal sınıf, aile, arkadaş, rol ve statü 
gibi faktörlerden de etkilenir. Bütün bunların yanında, tüketicinin yaşı, yaşam dönemi, yaşı, eğitimi, geliri, 
mesleği, ekonomik gücü, yaşam tarzı ve kişiliği, motivasyon, algılama, öğrenme ve inançları tutumları gibi 
kişisel ve psikolojik faktörlerden etkilenmektedir (Kotler, 2003: 183-195). Tüketici davranışları; kişisel, sosyal, 
kültürel, psikolojik, fizyolojik nitelikleri barındırmaktadır (Papatya, 2005: 226). Sosyal medya basit tanımıyla; 
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Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı iletişim ortamlarıdır. Konuşmalar, bağlantılar ve katılımlardan 
kaynaklanan Web 2.0 durakları, iletişim araçları, siteleri ve çevrimiçi yayınlar (Gunelius, 2011: 10) olarak da 
tanımlanan sosyal medya; insanların sosyalleşmek için kullandıkları medya türüdür (Safko, 2010: 3). Bir başka 
tanıma göre sosyal medya; birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi içeriklerini 
yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalardır (Gülsoy, 2009: 245).  
Basitçe, medyanın platformunu çoktan çoğa olarak değiştiren paradigma olarak tanımlanan sosyal medya 
(Poytner, 2010: 160); en iyi geleneksel medya bağlamında açıklanır (Zarella, 2010: 13). Sosyal medya geniş 
anlamıyla, bireylere açık ve yarı açık profil oluşturma izni veren ve bireylerin oluşturdukları profilleri diğer 
kişilerle bağlantı kurup profillerinde dosya paylaşımı sağlayan, kişilerin profillerini gösteren web tabanlı 
hizmetler olarak tanımlanmaktadır (Olgun, 2015: 486).  

Sosyal medya tüketicinin satın alma davranışındaki karar verme sürecini değiştirmekte ve bu sürece 
işletmelerin kontrol edemeyeceği yeni bir faktör eklemektedir (Constantinides ve Stagno, 2011: 10). Özellikle 
tüketicilerin satın alma kararları, ürün bilgilerini elde etmek için son derece geçerli ve güvenilir olarak kabul 
edilen kullanıcının sosyal medyadaki akranlarının görüş ve kararlarından oldukça etkilendiği görülmektedir 
(Castronovo ve Huang, 2012: 118). Yapılan çalışmalar bireylerin bilgi elde etmek istediğinde yazılı 
dökümanlardan çok çevresindeki kişilere danışmayı tercih ettiğini göstermektedir (Levin ve Cross, 2004: 3). 
Bununla birlikte tüketici üzerinde tanımadığı kişilerden gelen bilgiler yerine tanıdığı kişilerden gelen 
bilgilerin satın alma kararı üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir (De Bruyn ve Lillien, 2008, 
Smith vd., 2005). Teknolojik gelişmelerin arttığı ve internet ile her yerden küresel erişimin sağlandığı bilgi 
toplumu çağında, tüketiciler çevrimiçi tüketime özellikle de alışverişe daha fazla zaman ve kaynak 
ayırmaktadırlar (Lopez vd., 2014: 188). (Ellision vd., 2007), Amerikan çevrimiçi sosyal ağ kullanıcıları üzerinde 
yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre Amerikalı’ların yüzde 52’si en az bir veya daha fazla sosyal ağ profiline 
sahiptirler. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre çevrimiçi sosyal ağ kullanıcılarının dörtte biri beğendiği 
ürün, firma ve hizmetleri bu çevrimiçi sosyal ağ sitelerinde takip etmekte, bu takipçilerin yüzde 80’ini de 
Facebook’taki firma ve marka sayfalarını kullanmaktadır. Bulgulara göre çevrimiçi sosyal ağlar ürün bilgi 
kaynağı haline gelmiştir. Sosyal medya siteleri ortaya çıktığı dönemlerden bu yana çeşitli yazarlar tarafından 
çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu çalışmada literatürde yer alan çeşitli gruplandırmalar 
incelenerek günümüz sosyal medya sitelerini en doğru şekilde sınıflandırdığı ve kapsadığı düşünülen 
sınıflandırma aşağıda Tablo 1’de sunulmaktadır: 

Tablo 1. Sosyal Medya Sınıflandırmaları 
 
(Icrossing, 2008) 

• Sosyal Ağlar (Myspace, Facebook) 
• Bloglar 
• Wikiler (Wikipedia) 
• Podcastler (Apple iTunes) 
• Forumlar 
• İçerik Toplulukları (Flickr, YouTube) 
• Microbloglar (Twitter) 

(Weinberg, 2009) • Sosyal Haber Siteleri (Digg, Reddit) 
• Sosyal İşaretleme Siteleri (Delicious, Stumble Upon) 
• Sosyal Ağlar (Facebook, Myspace, Linkedin) 
• Diğer İçerik Paylaşım Siteleri (Podcast, YouTube, Fickr 

 
(Zarella, 2010) 

• Bloglar 
• Twitter ve Microblogging 
• Sosyal Ağlar 
• Medya Paylaşımı 
• Sosyal Haberler ve Etiketleme 
• Oylama ve Değerlendirme Siteleri 
• Forumlar 
• Sanal Dünyalar 

 
 
(Carabiner, 2009) 

• Sosyal Ağlar (Facebook, Orkut) 
• Profesyonel Ağlar (Linkedin, Plaxo) 
• Bloglar 
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• İşaretleme Siteleri (Delicious) 
• Video Paylaşım Siteleri (YouTube, Yahoo! Video) 
• Bilgi Paylaşım Siteleri (Wikipedia) 
• Özel Sosyal Ağ Kurma Siteleri (KickApps, Ning) 
• İnteraktif E-Ticaret Siteleri (eBay, Amazon.com) 

 
(Safko, 2010) 

• Sosyal Ağlar 
• Yayıncılık (Bloglar, Wikiler) 
• Resim Paylaşımı (Flickr) 
• Ses Paylaşımı (Podcastler) 
• Vide Paylaşımı (Vlog, YouTube) 
• Microblogginng (Twitter) 
• Canlı Yayıncılık (Justin.Tv) 
• Sanal Dünyalar (Second Life) 
• Oyun Siteleri (World of Warcraft) 
• Verimlilik Uygulamaları (BitTorrent, SurveyMonkey) 
• Toplayıcılar (Digg, FriendFeed) 
• RSS (Atom, Google FeedBurners) 
• Arama (Technorati) 
• Mobil Sosyal Medya (Akıllı Telfon Uygulamaları) 
• Kişilerarası (Skype, Apple iChat) 

 
(Akar, 2010) 

• Bloglar 
• Mikroblogging 
• Wikiler 
• Sosyal İşaretleme 
• Medya Paylaşım Siteleri 
• Podcasting 
• Online Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağ Siteleri 
• Sanal Dünyalar 

Sosyal medyada interneti kullananları iki ana grupta toplanmakta olup birincisi yaşları 18 ve üstünde olan 
web’den alışveriş yapanlar, ikincisi ise interneti kullanan ancak oradan alışveriş yapmayanlardır (Aydoğan 
ve Akyüz, 2010: 149-150). İnternetten alışveriş yapan tüketici profili  çevrimiçi alışverişten elde edilen tahmine 
göre; yeni girenler (%5), zaman duyarlı materyalistler (%17), tıklayıcılar (%23),  bağımlı çevrimiçi bekarlar 
(%16), avcı-toplayıcılar (%20), marka bağımlıları (%19), çevirm içi davranış ve çevirm içi gruplar olarak da 
ayırımı; basitleştirenler (%29), sörfçüler (%8), pazarlıkçılar (%8), bağlantıcılar (%36), rutinler (%15), sporcular 
(%4) olarak açıklanabilir   (Ayden ve Demir, 2011: 153-154). İnternetten alışveriş yapan tüketici klasik tüketici 
satın alma davranışından farklılıkar gösterir. İnternette  alışverişte kişisel bilgilerinin güvende olmasını, 
internette reklamı olan her ürünü alabilmeyi, satış sonrası hizmetlerden nasıl faydalanacağını önceden 
bilmeyi, ödeme kolaylıklarının ve kredilendirme olanağının olmasını, karşılaştığı bir problemle ilgili nereye 
nasıl başvuracağını bilmeyi, işletmenin fiziki adresini, telefon numaralarını görmeyi, siparişlerini takip 
edebilmeyi, siparişlerini işletmenin taahhüt ettiği sürede tam ve sağlam olarak alabilmeyi, iade ve değiştirme 
şartlarını, teslimat masraflarını kimin karşılayacağını bilmek istemektedir. İnternetten alışveriş yapan 
tüketiciyi çekebilmek ve kendine bağlayabilmek için işletmenin ağ sayfasında da dikkatli olması 
gerekmektedir. Ağ sayfasında, ürünle ilgili detay ve ilgi çekici bilgilerin ve görselliğin olduğu, sık sorulan 
soruların detaylı olarak yer alması gerekmektedir (Güney, 2000: 1). Yanar ve Yılmaz (2017), sosyal medyanın 
satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışına etkisi üzerine yaptığı araştırmada kişilerin sosyal medya 
kullanım yoğunluğu ve sosyal medya bağlarının güçlülüğü analiz edilmeye çalışılmış ve analizler sonucu 
tüketicilerin sosyal medyadaki satın alma öncesi ve sonrası davranışları ile, sosyal medya kullanım yoğunluğu 
ve sosyal medya bağlarının güçlülüğü arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Keskin  ve Baş (2015) 
sosyal medyanın tüketici davranışlari üzerine etkisinin belirlenmesi üzerine yaptıkları araştırmanın 
sonucunda sosyal medyayı  tüketiciler en çok günceli ve arkadaşlarını takip etmek ve insanların 
düşüncelerinden faydalanmak için kullanmakta olduğu, ayrıca tüketicilerin çoğunun sosyal medyada yapılan 
yorumlara, fikirlere önem verdiği ama kendi düşüncelerini yazmadıkları ve kadın tüketicilerin erkeklerden 
daha fazla yapılan yorumlardan etkilenip fikirlerini değiştirdikleri gözlemlenmiştir. 
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Seyahat acentaları, tüketici talebini karşılamak ve rakipleri ile rekabet edebilmek için yeni yöntemler 
benimsemeleri nedeniyle seyahat endüstrisinde değişim artmıştır. Internet kullanımı ve e-ticaretin bugünkü 
rekabetçi ve küresel ortamında, tüketiciler daha sık çevrimiçi seyahat düzenlemeleri yapmakta ve kendi 
seyahat güzergahlarını kendileri yaratmaktadırlar (Cazier vd., 2009: 1). Değşen tüketici profili ve bu profile 
uygun turistik talebin karşılanabilmesi ve tuketici tatmini açısından işletmeler, yeni pazarlama araclarından 
biri olan internete ihtiyaç duymaktadır (Gokdeniz ve Alpar, 2003: 1). E-turizm‘in en önemli araçlarından biri 
olan internet turizmi ise turistik hizmetleri ve seyahat hizmetlerini bilgisayar ağları vasıtasıyla satın alma 
olarak tanımlanabilmektedir (Çakırer, 2013: 3).  

Müşteriler artık seslerini halka açık olarak yükseltebilse de, havayolları gerçekleri ve haberleri hızlı bir şekilde 
yaymanın yanı sıra müşteri ilişkilerini iyileştirmek ve yoğunlaştırmak için sosyal medya ortamları gibi yeni 
araçlardan da faydalanabilirler. İnternet uygulamalarının popüler olması nedeniyle otel, havayolları ve 
seyahat acentaları gibi birçok turizm organizasyonu internet teknolojilerini pazarlama ve iletişim 
stratejilerinin bir parçası olarak kabul etmeye başlamıştır (Buhalis ve Law, 2008: 611). (Clark, 2009; Hudson ve 
Thal, 2013). Özellikle Kuzey Amerika'daki Southwest Airlines ve JetBlue gibi havayolları, sosyal medya 
yönetimini Twitter ve Facebook hesaplarıyla, YouTube kanallarıyla ve bloglarıyla hızla benimsedi. 
Havayollarının sosyal medya etkinlikleri, müşterilerin erişimini artırmak ve dış pazarları daha iyi anlamak 
için sık sık üstlenilmektedir. KLM, 2012 yılında İngiltere'de, sosyal medyada tüketicilerin tatil kazanabileceği 
bir kampanya başlattı (Joseph, 2012). Tüketciler farklı sosyal medya platformlarındaki havayollarını takip 
ederek, anında bilgilenilmekte ve özel sosyal medya kampanyaları sayesinde para tasarrufu 
yapabilmektedirler. Örneğin, Germanwings, Facebook ve Twitter'ı 2009 yılında pazarlama kampanyasına 
dahil etmeye başladı. Özellikle, Twitter'daki takipçilerin belirli bir soruya cevap verenleri kupon 
kazanabileceği “Şanslı Salı” etkinliği ile büyük başarı elde ettiler.  Avcı (2015) çevrimiçi seyahat satın alma 
davranışında hedonik ve faydacı güdülerin etkisine yönelik araştırma sonucunda, internet ortamında seyahat 
ürün ve hizmetleri satın alan tüketicilerin farklı hedonik ve faydacı güdülerden etkilendiği ortaya çıkmıştır. 
Seyahat ürün ve hizmetleri, yapıları gereği hem faydacı özellikleri hem de hedonik özellikleri içerisinde 
barındırmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi seyahat ürün ve hizmetleri alışverişinde tüketiciler, hem hedonik 
güdülerden hem de faydacı güdülerden etkilenmektedir. Koch ve Tritscher (2017), havayolu sektöründe 
soysal medya üzerine yaptıkları araştırmada; algılanan faydalılığın, sosyal ağlara ilgilenimin, algılanan kişisel 
verileri koruma konularının ve algılanan kullanım kolaylığının havayolu sosyal koltuk kullanımını (nispeten 
yeni bir hizmet olan sosyal oturma uygulamaları, yolcuların daha sonra bir uçakta gerçek hayatta 
buluşmalarına neredeyse bağlanmalarını sağlayan araçlar) etkilediğini belirlemişlerdir. Schrader (2014) iki 
Alman havayolunun sosyal medya stratejileri üzerinde yaptığı çalışma sonucunda sosyal medya stratejisinin, 
şirkete iş değeri üreten etkileşimli bir müşteri ağı oluşturmak için sosyal medya araçlarını en iyi şekilde 
kullanmaya yönelik ayrıntılı ancak esnek bir faaliyet planı olarak belirterek, ayrıca bir sosyal medya 
stratejisinin çalışılan havayollarının sosyal medya operasyonları üzerinde bir etkisi olduğunu tespit 
etmemiştir.  Avcı (2015) çevrimiçi seyahat satın alma davranışında hedonik ve faydacı güdülerin etkisi üzerine 
bir araştırma sonucunda internet ortamında seyahat ürün ve hizmetlerinin satın alınmasında etkili olan 
hedonik ve faydacı güdüler incelendiğinde katılımcılar, çevrimiçi seyahat ürün ve hizmetlerini satın alırken 
en çok önem verdikleri faydacı faktörler; kolaylık ve zaman tasarrufu, ödeme kolaylığı, özelleştirilmiş ürün 
ve hizmetleri, ürün seçimi, bilginin kullanılabilirliliği, para tasarrufu iken en az önem verdikleri faktör 
sosyallik eksikliği faktörü olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada ayrıca hedonik ve faydacı motivasyonlara göre 
demografik yönden çevrimiçi satın alma davranışlarında anlamlı farklar bulunmuştur. 

2.3 Satın Alma Niyeti 

Planlı davranış teorisinde, niyetlerin gerçek eylemler kadar eşit derecede önemli olduğu tartışılmaktadır, 
çünkü çoğu durumda gelecekteki sonuçların güçlü bir tahmincisi olduğu değerlendirilmektedir. Satın alma 
niyeti, bu teoriye dayanarak geliştirilen ve bir çok durumda uygulanan en sık uygulanan yapılardan biridir. 
Satın alma niyetinin, ürün fiyatı, bilgi bulunabilirliği ve kalitesi, ürün tipi, indirim düzeyi ve diğerleri gibi 
sayısız faktör ve durumdan etkilendiği görülmüştür (Alford ve Biswas, 2002). Bununla birlikte, satın alma 
işlemi, tüketiciler ürünlere göz atttığı zaman belirli bir ürünün satın alma isteğine yol açababilir. Bu yüzden 
satın almayı bir dizi süreçlerin bir adımı olarak görmek özellikle tüketiclerin ürünlere göz atmaya başladıktan 
sonra oluştuğunu düşünmek oldukça önemlidir.  Özellikle çevrimiçi arama ve satın alma söz konusu 
olduğunda göz atma ve satın alma arasındaki ilişki literatürde oldukça vurgulanmaktadır Shim, Eastlick, Lotz 
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ve Warrington (2001).  Mikalef ve Giannakos (2013).  “Neden Sosyal Medya kullanıcıları Ağızdan Ağıza Söze 
eğilimli” çalışmasında, hedonik ve faydacı motivasonların sosyal medyada ürünleri ödün alınarak 
kulllanımına ve bununda satın alama niyetini ve ağızdan ağıza pazarlamayı olumlu yönde etkilediği sonucu 
ortaya çıkmıştır. Aytekin ve Ay (2015) ise, hedonik tüketim ve anlık satın alma ilişkisine yönelik yaptıkları 
çalışmanın sonucunda hedonik tüketim ve anlık satın alma arasında zayıf da olsa pozitif yönde ve anlamlı bir 
ilişki olduğu saptayarak bu ilişkinin; anlık satın almayı kişinin ruh hali, reklamlar, ürünün görüntüsü, fiyatı 
(Youn ve Faber, 2000; Beaty ve Ferrel, 1998) gibi nedenlerin dışında hedonik unsurlarında sebep olduğunu 
belirlemişlerdir. 

3. Tasarım ve Yöntem 

3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Şekil 1. Araştırmanın modeli 
 
H1: Sosyal Medyanın Hedonik Motivasyonu Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanun Tüketici Davranışını 
etilemektedir 
H2 Sosyal Medyanın Faydacı Motivasyonu Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanun Tüketici Davranışını 
etilemektedir 
H3: Sosyal Medyanın Hedonik Motivasyonu Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanun Tüketici Davranışını 
etilemektedir 
H4 Sosyal Medyanın Faydacı Motivasyonu Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanun Tüketici Davranışını 
etilemektedir 
H5: Satın Alma Öncesi ve Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketici Davranışına Etkisi Havayolu Bilet 
Satın Alma Niyetini etkilemektedir. 

3.2 Evren ve Örneklem 

Araştırma daha önceden havayolu ile son bir yıl içinde en az bir kez uçmuş ve uçuş biletini sosyal medya 
platformları biri üzerinden satın almış  kolayda örnekleme yöntemiyle 480 tüketici üzerinde  anket metoduyla 
veriler toplanmış olup bu anketlerden 401 tanesinin değerlendirmeye uygun olduğu görülmüştür.  Evren 
büyüklüğünün 10.000'in üzerinde olması nedeniyle, oran için kullanılan sınırsız evren (n=P.Q.Z2 α/H2) 
formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü, varyansı maksimum kılan oran (p:0,50) dikkate alınarak, % 5 
anlam düzeyinde ve % 5 örneklem hatası ile 384 kişi olarak tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2013:45).   

3.3 Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçme Aracı 

Aaraştırma İstanbulda, sosyal medya ortamlarını kullanan ve sosyal medya üzerinden en az bir kez havayolu 
bileti satın almış tüketiciler üzerinde yapılmıştır.  Araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Demografik özellikleri 

Sosyal 
Medyanın   
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Satın Alma Öncesi 
Sosyal Medyanın 

Tüketci 
Davranışına 
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Niyeti 
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belirlemeye yönelik oluşan sorulardan meydana gelmektedir. İkinci bölümde O’brein, 2010; Childers, Carr, 
Peck, ve Carson, (2001) hedonik ve faydacı motivasyonu ölçmek için geliştirdikleri dörder sorudan oluşan 5’li 
Likert ölçekler adapate edilmiştir. Bu ölçeklerde (1=kesinlikle katılıyorum, 2= katılıyorum, 3= ne katılyor ne 
de katılmıyorum, 4=katılmıyorum, 5=kesinlikle katılmıyorum) şeklinde kullanılmıştır. Sosyal medya 
ortamında soyal medya üzerinden havayolu bileti alan tüketiciler üzerinde satın alma öncesi ve sonrası 
tüketici davranışlarına etkisini belirlemeye yönelik ise;  İşlek’in geliştirdiği 5’li Likert ölçeği  (İşlek, 2012: 165-
167) kullanılmış ve  Brown, Pope, ve Voges, 2003;  Wakefield, ve Whitten, 2006 satın alma isteği ölçekleri 
adapte edilerek 5’li Likert ölçeği kapsamında yer alan beş soru sosyal medaya üzerinden bilet satın alan tükeci 
davranışlarınınn   satın alma niyetine etkisini belirlemek için  kullanılmıştır. Ölçekte yargılar (1=Hiçbir zaman, 
2= Çok Nadir, 3=Ara sıra, 4=Sık ve 5= Her zaman) şeklinde kullanılmıştır. 

 4. BULGULAR 

4.1 Tanımsal İstatistikler 

Demografik değişkenlere ait istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Demografik Özellikler 
Demografik 
Özellikler 

n % Demografik  
Özellikler 

n % 

Cinsiyet    Eğitim Durumu   
Erkek 192 47,9 İlkokul 8 2,0 
Kadın 209 52,1 Orta okul 16 4,0 
Toplam 401 100,0 Lise 220 54,9 
Yaş n % Yük.okul / üniversite 149 37,2 

18-29 92 72,8 Yük.lisans/ doktora 8 2,0 

30-45 62 15,5  Toplam 401 100,0 
46-59 42 10,5    

   
  

60> 5 1,2 
Toplam 401 100,0 
Yaptığı İş n % Yaptığı İş n % 
 Öğrenci 167  41  Serbest Meslek 19  4,5  

Öğretmen  25   6,3  Mühendis 17  4,2  

Ev hanımı 25  6,3   Ticaret 11  2,7  

Avukat  17  4,2  Danışman  6  1,5 

Muhasebeci 4 1  Diğer 110 27,4 

 

Katılımcıların büyük çoğunlukğunu lise (%55) ve üniversite mezunu olduğu (%37) olduğu, çoğunluğunun 18-
29 yaş (%73) genç bulunduğu, kasınların erkeklerden biraz daha fazla (%52) yer aldğı, çoğunluğunun öğrenci 
ve serbest meslek sahibi olduğu bir demografik yapı ortaya çıkmaktadır.  

Sosyal medya erişimin hangi kanallarla sağlandığına yönelik elde edilen frekans dağılımı ile tüketiclerin 
sosyal medyada haftada ortalama ne kadar vakit geçirdiklerine yönelik frekans sonuçları Tablo 3’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Sosyal Medaya Erişim Kanalları ve Harcanan Zaman  

Haftalık vakit 
geçirme süresi 

n % Erişim Kanalları n % 

1-5 saat 55 13,7 kisiel bilgisayar 37 9,2 
6-10 saat 69 17,2 kurum bilgisayarı 10 2,5 

11-15 saat 60 15,0 tablet/laptop 10 2,2 
16-20 saat 56 14,0 akıllı telefon 344 85,8 
21-25 saat 47 11,7 Toplam 401 100,0 
26-30 saat 48 12,0  
31 saat > 66 16,5 
Toplam 401 100,0 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun mobil uygulamalar yoluyla (cep telefonu) sosyal medyaya erişim 
sağladığı anlaşılmaktadır. Tablo 2’de görüleceği üzere tüketcilerin büyük çoğunluğu ortalama ilk üç grup 
olarak en çok haftada 6-10 saat arası daha sonra 11-15 saat ve 16-20 saat olarak sosyal medyada vakit 
geçirdikleri söylenebilir. Sosyal medya araçlarını kullanma sıklığı sonuçları ise Tablo 4 ve Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 4. Sosyal Medya Ortamları 

Sosyal Medya Ortamları Kullanılma 
Sıklığı 

Ortalama 
Sıklık 

Blog 712 1,78 
Mikroblog (Twitter) 1043 2,60 
Sosyal Ağlar (Facebook, Google Plus) 1249 3,11 
Medya Paylaşım Siteleri (YouTube, Flickr, Slideshare) 1264 3,15 
Wikiler (Wikipedia) 845 2,11 
Sosyal İşaretleme ve Etiketleme (StumbleUpon, Reddit) 682 1,71 
Çevrimiçi Topluluklar (Forumlar, Sözlükler) 868 2,16 
Podcast 650 1,62 
Sanal Dünyalar (Knight Online, WOW, Second Life) 728 1,82 

 
Şekil 2. Sosyal Medya Tercihleri 
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Tablo 4 ve Şekil 2’de  görüldüğü üzere en çok sırasıyla Medya Paylaşım Siteleri (Youtube, Flicker, Slideshere),  
Sosyal Ağlar (Facebook, Google Plus) , Mikroblog (Twiteer), Çevrim İçi Topluluklar (Forumlar, Sözlükler), 
Sanal Dünyalar(Kight Online, WOW, Second Life), Blog’lar, Sosyal İşaretleme ve Etiketlemeler, Podcast’ler 
yer almaktadır. 

4.2 Açıklayıcı Faktör ve Güvenirlik Analizleri 

Ölçeklere ait açıklayıcı faktör ve güvenirlik analizi sonuçları Tablo 5’ de gösterilmektedir. 

Tablo 5. Ölçeklerin Açıklayıcı Faktör ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

 Güvenirlilik 
Analizi 

Sonuçları 

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları   

Ölçekler Cronbach 
alpha 

KMO Barlett 
Sigma 

Toplam 
Varyansın 
Açıklama  
Oranı % 

Soru 
Sayısı 

Çıkartılan 
Soru 

 

Sosyal Medyanın Faydacı 
Motivasyonluğu 

0,86 0,85 0,00 64 5 - 

Sosyal Medyanın Hedonik 
Motivasyonluğu 

0,93   0,90   0,00  78 
  

5   - 

Satın Alma Niyeti 0,75 0,80 0,00 57,3 5 - 

Sosyal Medyanın Satın Alma 
Öncesi Tüketici Davranışlarına 
Etkisi 

0,81 0,79 0,00 52 8 2 

Sosyal Medyanın Satın Alma 
Sonrası Tüketici Davranışlarına 
Etkisi 

0,90 0,90 0,00 57 9 - 

 
Sosyal bilimlerde verilerin kabul edilebilmesi için Cronbach’s Alpha değerinin 0,7’nin üzerinde olması 
gerekmektedir (George ve Mallery 2003’ten aktaran Gliem ve Gliem, 2003).  Tablo 5’de görüldüğü üzere 
ölçekler için varyansı açıklama oranları, KMO, Cronbach alpha ve Barlett anlamlılık seviyeleri kabul edibilir 
seviyelerde olup, sosyal medya satın alma öncesi tüketici davranışları ölçeğinde 2 soru ölçekten çıkarılmıştır. 
Analiz sonrasında, marka değeri ve marka aşkı ölçeklerine ait elde edilen değerleri Tablo 6’da 
gösterilmektedir. 

Tablo 6. Ölçeklerin Ortalama Değerleri 

Ölçekler 
Örneklem 

Sayısı 
En 

Düşük 
En 

Yüksek Ortalama 
Standart 
Sapma Varyans 

Sosyal Medyanın Faydacı 
Motivasyonluğu 

401 1,00 5,00 
2,78 ,96 ,92 

Sosyal Medyanın Hedonik 
Motivasyonluğu 

401 1,00 5,00 
2,86 1,01 1,02 

Sosyal Medya Satın Alma Öncesi 
Tüketici Davranışları 

 
401 

 
1,00 

 
5,00 

 
2,87 

 

 
1,15 

 
1,32 

Sosyal Medya Satın Alma Sonrası 
Tüketici Davranışları 

 
401 1,00 5,00 

 
2,79 

 
,99 

 
,98 

Satın Alma Niyeti 401 1,00 5,00 2,87 1,15 1,32 

Ölçeklere ait ortalama değerlerin 5 üzerinden ortalama değerin (2,5) üzerinde olduğu görülmektedir.  Buna 
göre sosyal medyanın tüketcilerin satın alma öncesi davranışlarına etkisi (%57), tüketcilerin satın almasonrası 
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davranışlarına etkisi (%56) değerlerinde olup yeterince etkili olmadığı söylenebilir. Benzer şekilde sosyal 
medyanın faydacı motivasyonluğunun (56), sosyal medyanın hedonic motivasyonlğununun (%57) 
değerlerinde olduğu ve bunların da istenen seviyede etkili olmadığı söylenebilir. 

4.3 Regresyon Analizi Sonuçları 

Satın alma öncesi sosyal medyanın satın alma niyeti etkisiyle, satın alma sonrası sosyal medyanın tüketici 
satın alma niyeti üzerine etkisini gösteren regresyon sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Sosyal Medyada Satın Alma Öncesi ve Sonrasında Oluşan Tüketici Davranışının        Satın Alma 
NiyetineEtkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model Özetib 

R R Kare 
Düzeltilmiş 

R Kare 
Tahminin 

Standart Hatası 
R Kare 

Değişimi F Değişimi Sig 
Durbin-
Watson 

,578a ,374 ,371 ,943 ,374 99,995 ,000 1,522 

a. Tahminciler: (Sabit), Satın Alma Öncesi Tüketici Davranışı, Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı 

b. Bağımlı Değişken: Satin Alma Niyeti 

Yapılan regresyon analizi sonucunda, satın alma öncesi ve satın alma sontrası sosyal medyanın tüketici 
davranışının birlikte satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. . Buna göre ilgili regreresyon 
deneklemi şu şekildedir:  

Satın alma niyeti = 0,39* Sosyal Medyanın Satın Alma Öncesi Tüketici Davranışına Etkisi + 0,30* Sosyal 
Medyanın Satın Alma Sonrası  Tüketici Davranışına Etkisi 

Buna göre 0,39 birim sosyal medanaın satın alma öncesi  tüketici davranışına etksinin artması ve 0,30 birim 
sosyal medyanın satın alma sonrası tüketici davranışına etkisinin artması tüketcilerin satın alma niyetini bir 
birim olmlu yönde artıracaktır. Düzeltilmiş R kare değerine bakıldığında ilişkiyi açıklama oranının 0,37 
olduğu görülmektedir. 

Hedonik ve Faydacı motivasyonun Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına etkisini gösteren 
regresyon sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Sosyal Medya Hedonik ve Faydacı Motivasyonların Sosyal Medyada Satın Alma Öncesi Tüketici 
Davranışlarına Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model Özetib 

R R Kare 
Düzeltilmiş 

R Kare 

Tahminin 
Standart 
Hatası 

R Kare 
Değişimi F Değişimi Sig 

Durbin-
Watson 

,181a ,0,33 ,128 ,986 ,033 6,776 ,001 1,005  

a. Tahminciler: (Sabit), hm, fm 

b. Bağımlı Değişken: sas 

Yapılan analiz sonucunda sadece Faydacı motivasyonun Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanın Tüketci 
Davranışınını anlamlı şekilde etkilediği görülebilir. Buna göre ilgili regreresyon deneklemi şu şekildedir:  
Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına Etkisi: 0,2*Faydacı Motivasyon 
0,2 birim Faydacı Motivasyon arttıkça, bir birim Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına 
Etkisi pozitif yönde artacaktır. Düzeltilmiş R kare değerine bakıldığında bu ilişkiyi aıklama oranının 0,13 
seviyesinde olduğu söylenebilir. 
Hedonik ve Faydacı motivasyonun Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına etkisini 
gösteren regresyon sonuçları Tablo 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Sosyal Medya Hedonik ve Faydacı Motivasyonların Sosyal Medyada Satın Alma Sonrası Tüketici 
Davranışlarına Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

 Model Özetib 

R R Kare 
Düzeltilmiş 

R Kare 
Tahminin 

Standart Hatası 
R Kare 

Değişimi F Değişimi Sig Durbin-Watson 
,182a ,0,33 ,128 ,976 ,033 6,853 ,001 1,024 

a. Tahminci: (Sabit), hedonik motivasyon, faydaci motivasyon 
b. Bağımlı Değişken: satın alma sonrası tüketici davranışı 

Yapılan analiz sonucunda sadece Faydacı motivasyonun Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketci 
Davranışınını anlamlı şekilde etkilediği görülebilir. Buna göre ilgili regreresyon deneklemi şu şekildedir:  

Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına Etkisi: 0,2*Faydacı Motivasyon 

0,2 birim Faydacı Motivasyon arttıkça , bir birim Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketci Davranışına 
Etkisi pozitif yönde artacaktır. Düzeltilmiş R kare değerine bakıldığında bu ilişkiyi aıklama oranının 0,13 
seviyesinde olduğu söylenebilir.   
Yapılan regresyon analizlerinden sonra yapısal modelin sonuç özetleri etkileşim katsayıları ile birlikte yapısal 
model Şekil 3’de ve Hipotez testlerinin özeti Tablo 10’da gösterilmektedir. 

 

 

 

 

     

 

Şekil 3. Yapısal model   

Tablo 10. Hipotez Sonuçları Özet Tablosu 
H1 Sosyal Medyanın Hedonik Motivasyonu Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanun 

Tüketici Davranışını etilemektedir 
Red 

H2 Sosyal Medyanın Faydacı Motivasyonu Satın Alma Öncesi Sosyal Medyanun 
Tüketici Davranışını etilemektedir 

Kabul 

H3 Sosyal Medyanın Hedonik Motivasyonu Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanun 
Tüketici Davranışını etilemektedir 

Red 

H4 Sosyal Medyanın Faydacı Motivasyonu Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanun 
Tüketici Davranışını etilemektedir 

Red 

H5 Satın Alma Öncesi ve Satın Alma Sonrası Sosyal Medyanın Tüketici 
Davranışına Etkisi Havayolu Bilet Satın Alma Niyetini etkilemektedir. 

Kabul 

Şekil 3’de sunulan yapısal model ve Tablo 10’da görüldüğü üzere; H2, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilerek 
havayolu yolcu taşımacılığında sosyla medyanın faydacı motivasyonlarının satın alma önecei ve sonrası 
tüketici davranışlarını etkilediği, satın alma öncesi ve sonrası sosyal medyanın tüketici davranışına etkisinin 
de havayolu bilet satın alma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte; H1 ve H3 hipotezleri red 
edilerek havayolu yolcu taşımacılığında sosyal medyanın hedonik motivasyonlarının; satın alma ve öncesi ve 
sonrası tüketici davranışlarına etkisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

Satın Alma Öncesi 
Sosyal Medyanın 

Tüketci 
Davranışına 

Etkisi Havayolu 
Bilet Satın 

Alma 
 

Sosyal 
Medya 
Faydacı 

Satın Alma Sonrası 
Sosyal Medyanın 

Tüketci Davranışına 
Etkisi 

R2=0,37 

R2=0,06 

R2=0,03 

0,20 

0,20 

0,30 

0,4 

H2 

H4 

H5 

H5 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Hedonik ve faydacı motivastonun tüketici davranışlarına etkisini ölçümlemeye yönelik literatürde bir çok 
araştırma yapılmıştır ama sosyal medya ortamında yapılan bu motivasyonların sosyal medya ortamını 
kullanarak bilet satın alan tüketicler üzerinde etkisini gösteren araştırmalar sınırlı sayıda yer almaktadır. 
Yapılan çalışmada araştırma modelinde öne sürülen hipotezlerden H1, H3 hipotezleri red edilirken, H2, H4 ve 
H5 hioptezleri kabul edilmiştir.  Buna göre; çalışmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri olarak sosyal 
medya ortamında bilet satın alan tüketicilerin satın alma öncesi davranışları ile satın alma sonrası 
davranışlarının soysal medyadan etkilendikleri ve bu etkilerin de havayolu bilet satın alma eğilimini anlamlı, 
pozitif ve güçlü yönde etkiledikleri (0,4 ve 0,3) görülmüştür. Bu sonuç pazarlamacılar açısından önemli bir 
husus olup, havayolu firmalarının daha çok artan bir şekilde sosyal medya mecralarını kullanarak satış 
geliştirme, marka bağlılığı oluşturma, yeni müşteriler kazanma, marka güveni geliştime, tutundurma gibi bir 
çok pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Sosyal medya ortamaında 
yapılacak çalışmalar hedef tüketici kitlesi yönünden gerek satış öncesigerekse de satış sonrası süreçleri içercek 
şekilde ele alınmalıdır. Çalışmada tüketicilerin satın alma öncesinde de sosyal medya mecralarını 
kullandıklarını ve bunlardan etkilendiklerini aynı zamanda satın alma sonrasında da tüketiclerin sosyal 
medya mecralarını kullandıklarını ve deneyimlerini paylaştıkları belirlenmiştir. Bu sebeplerle havayolu 
firmalarının sosyal medya ortamlarında gerek satın alma öncesinde gerekse de satın alma sonrasında da 
tüketcilerle olan etkileşimini devam ettirmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Mevcut  çalışmada yapılan etki 
analizinde sosyal medya satın alma öncesi davranışların ve sosyal medyanın satın alma sonrası davranışların 
satın alma niyetine etkisini açıklama oranı (0,34) belirli düzeyde olduğundan, satın alma niyetine etki 
edebilecek e-wom, müşteri deneyimi, marka sadakati, marka güveni, marka tercihi gibi diğer faktörlerin de 
dikkate alınarak sosyla medya ortamının düzenlenmesini gerektirmektedir. Sosyal medyanın tüketici 
davranışına etkisinin ve bunun da satın alma niyetine etkisnin yanısıra satın alma deneyimine, ağızdan ağıza 
pazarlamaya olan etkisnin ilave olarak ölçülmesinde yarar görülmektedir. Sosyal medya ortamında yapılan 
hedonik ve faydacı motivasonların bu platform kullanarak havayolu bileti satın alan tüketciler üzerinde satın 
alma öncesinde gerekse satın alma sonrasında olumlu olarak ancak sınırlı düzeyde etkilemekte olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan çalışmada tüketicilerin sosyal medya ortamlarının hedonik olma özelliğinin tüketicler 
tarafından yeterince iyi algılanamaması sebebiyle bu motivasyonların etkisinin satın alma öncesi ve satın alma 
sonrası tüketici davranışlarına etkisi belirlenmemiştir. Sosyal medyanın hedonik motivasyon özelliğinin 
ortalamanın çok az üzerinde çıkması bunun bir göstergesi olup Aytekin ve Ay (2015)’ın çalışmalarındaki 
sonuçla parelellik göstermiştir. Bu nedenle havayolu firmalarının sosyal medya platformlarının hedonik 
motivasyon özellikleri bu farkındalığı yaşatacak düzeyde olacak şekilde geliştirmeli,  tüketicilerin alışverişten 
zevk ve haz almalarını, alışveriş yaparken eğlenmelerini, kendilerini mutlu hissetmelerini, sorunlarından 
biraz olsun uzaklaşarak rahatlamalarını, yeri geldiğinde macera hissine kapılarak yeni ürünler keşfetmenin 
heyecanını yaşamalarını sağlayacak çalışmalar yapması önerilmektedir. Bu mana da havayollarının hizmet 
kalitesinin öğleri özellikle çalışanların tutumu özellikle yeniden ele alınmalıdır. İster düşük maiyetli taşıyıcı 
olsun ister tm hizmet sağlayıcı olsun, personelin dış görünümü, güler yüzlü olması, yolculara zamanında ve 
doğru bilgilerin verilmesi, kabin ekibinin sıcak ve yardımsever davranışları, yiyicek içecek servislerinin 
sunum şekli tüm havayollarında olması gereken davranış özelliklerdir. Bunların sağlanıp sağlanamadığı 
konusunda yolcu anketlerinin yanı sıra, gizli müşteri çalışmaları yapılmalıdır. Buna karşın havayolu sosyal 
medya ortamlarının faydacı motivasyon özelliğinin tüketiciler tarafından daha belirgin ve olumlu algılandığı 
görülerek, bu yönde yapılan motivasyonların sosyal medya ortamında bilet satın alan tüketiclerin satın alma 
öncesi satın alma sonrası davranışlarında anlamlı ve pozitif yönde desteklediği (0,20 ve 0,20) ortaya çıkmıştır.  
Bununla birlikte sosyal medya platformlarının faydacı motivasyon özelliklerinin de geliştirilmesi gerektiği 
bundan dolayı, internet  üzerinden bilet  satın alan yolcular için yararlı ve etkili olması yönünden için rahat 
erişilebilen, kullanıcı dostu ara yüze sahip, yolcunun fazla vaktini almadan almayı düşündüğü ürün ve 
hizmete hızlı ve problemsiz bir şekilde erişmesine olanak kılan bir ağ platformu tasarımının ele alınmasını 
gerektiği söylenebilir. Uçuş eğlence sistemleri, tuçakta telefon kullanabilme, uçakta internete girebilme, ikram 
ürünlerindeki çeşitlemeler, “VIP”, “CIP” yolcu uygulamaları, koltuk seçimleri, menü seçimleri, bagaj hakları, 
“check-in” işlmleri kolaylıkları, ekonomik bilet, promosyonlu bilet gibi uygulamalar faydacı özelliklerin 
geliştirilmesine yönelik dikkate alınmalıdır.  Gerek hedonik motivasyonların tüketici satın alma öncesi ve 
sonrası sosyal medyada tüketici davranışlarına etkisinin belirlenmemesi gerekse de faydacı motivasyonların 
satın alam öncesi ve sonrası tüketci davranışlarıyla olan ilişkisini açıklama oranlarının düşük olması (0,06 ve 
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0,03)  nedeniyle sosyal medyada satın alma öneci ve sonrası tüketici davranışlarına etki edebilecek, diğer 
faktörlerin ve motivasyon modellerinin etkisi  yönünden  ayrıca bir çalışma yapılmalıdır. Bölelikle faydacı ve 
hedonik motivasyonların dışında literatürde yer alan diğer motivasyon modellerinin satın alma 
davranışlarına anlamlı ve olumlu bir etkisi olup olmadığı incelenmeli, eğer böyle bir etki var ise ne kadar 
güçlü bir şekilde etkileyip etkilemediği ortaya çıkarılabilir. Bu tür geliştirilmesi gereken eksikliklere karşın, 
çalışmada yine de tüketicilerin bir şekilde sosyal medya ile güçlü bir etkileşim içinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Buna yönelik belirtilecek olunursa özellike; çalışmada ağırlıklı genç ve eğitimli kesimin daha çok sosyal medya 
platformlarını özellikle mobil uygulamaları kullanıldığı dikkat çekmekte olup Armağan, Karakulle, ve 
Karademir (2017)’in çalışmasında ifade edildiği üzere sosyal medyada satın alma öncesi ve sonrası sergilenen 
tüketici davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu, öğrencilerin sosyal medyada satın alma öncesi 
tüketici davranışı ile sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışı arasında pozitif ve anlamlı ilişki 
görülmesi sebebiyle havayollarının mobil uygulamalarının tüketici bilet satın alma niyetinin artması 
yönünden gerek satın alma öncesi gerekse satın alma sonrası bu isteğin artmasına yönelik sosyal medya 
platformlarını gerek hedonik gerekse de faydacı motivasyonlarını geliştirmekle birlikte buna etki edebilecek 
Mikalef, Giannakos ve Patelli (2013)’nin çalışmasında belirtildiği gibi; elverişlilik, bilginin bulunabilirliği, ürün 
seçimi ve kişiye uyarlanmış reklamın özelliklerini de ekleyerek faydacı motivasyon etkisinin; trend keşifi, 
sosyalleşme, macera ve status özelliklerini eklenmesiyle hedonik motivasyon etkisinin ayrıca ölçülmesinde 
fayda vardır. Ülkemizde de ineternet kullanım oranı yeni ve geç kuşaklarda gittikçe arttığından ve mobil 
uygulamalar sayesinde sosyal medya kullanım alanları genişlediğinden dolayı havayolları açısından dijital 
pazarlama uygulamaları ve sosyal medya pazarlama uygulamalarının pazarlama yönetimlerinin üzerine daha 
çok düşülmesi gereken bir konu olarak işletme faaliyetlerinde yer almalı ve bu alanda uzman personele 
istihdam sağlanmalıdır. 
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Amaç – Şirketleri, yatırımcıları ve ülkelerin ekonomisini etkileyen hisse senetlerinin riskinin 
hesaplanması geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan ve bu önemi geleceğe de 
aktaran bir konu olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle araştırmada ekonominin önde gelen 
sektörlerinden biri olan imalat sanayinde faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da 
işlem gören şirketlerin finansal oranları ile sistematik riskleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı 
ve ilişkinin varlığı durumunda ilişkinin yönünün ne olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem – Bu araştırmada, 2010-2018 yılları arasında hisseleri BİST’te işlem gören ve imalat 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren 109 adet şirketin, yıllık verileri dikkate alınarak hesaplanan 
finansal oranlar ile sistematik risk arasındaki ilişki; korelasyon, basit doğrusal regresyon ve 
çoklu doğrusal regresyon analizleri ile incelenmiştir.   

Bulgular – Analiz sonucunda, bazı finansal oranlar ile sistematik risk arasında aynı yönlü veya 
ters yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bazı finansal oranlar ile sistematik risk arasında ise 
anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Araştırmada kullanılan analizler sonucunda finansal 
oranlar ile sistematik risk arasındaki ilişkinin varlığının, yönünün ve derecesinin yıllara göre 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.    

Tartışma – Literatür incelendiğinde, araştırmalarda kullanılan oranların, analiz yöntemlerinin, 
sektörlerin, şirketlerin, dönemlerin ve ülkelerin farklı olmasından dolayı farklı sonuçların ve 
etkilerin elde edildiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yapılan analizler sonucunda elde edilen 
bulguların, genel itibariyle hem yerli hem de yabancı literatürü desteklediği görülmüştür.  
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Purpose – The calculation of the risk of stocks that affect companies, investors and the economies 
of countries has been a subject that keeps its importance as it did in the past and transfers this 
importance to the future. For this reason, it has been aimed in the study to determine whether 
there is a relationship between the financial ratios and systematic risks of companies operating 
in the manufacturing industry which is one of the leading sectors of the economy and whose 
shares are traded on BIST, and also to determine what the direction of this relationship is if there 
is a relationship. 

Design/ Methodlogy/Approach – In the study, the relationship of 109 companies, operating in 
manufacturing sector and traded in BIST between the years of 2010 and 2018, between financial 
ratios and systematic risk calculated by taking their annual data into account were examined 
with correlation analysis, simple linear regression analysis and multiple linear regression 
analysis. 

Findings – As a result of the analysis, while a significant same directional relationship or a 
significant opposite directional relationship was found between some financial ratios and 
systematic risk, no significant relationship between some financial ratios and systematic risk was 
not seen. As a result of the analysis used in the research, it was also determined that the 
existence, direction and degree of the relationship between financial ratios and systematic risk 
varied by years. 

Discussion – When the literature is examined, it has been observed that different results and 
effects are obtained because the rates used in researches, sectors, analysis methods, companies, 
periods and countries are different. In this context, it was found that the findings obtained from 
the analyzes support both domestic and foreign literature in general. 
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1. Giriş 
Hisse senetlerini; şirketler açısından finansman kaynağı, yatırımcılar açısından alternatif bir yatırım aracı ve 
ülkeler açısından uluslararası sermayeyi çekme aracı olarak tanımlamak mümkündür. 
Kazanç elde etmek için yapılan tüm faaliyetlerde olduğu gibi hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılar için de risk kavramı önem arz eden bir konudur. Tasarruflarını yatırıma dönüştürmek isteyen 
bireysel ve kurumsal yatırımcılar kabul edilebilir bir riski göze almalıdırlar. Bu nedenle riskin ölçülmesi başka 
bir ifade ile riskin hesaplanması yatırımcılar açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Riskin birçok tanımı olmasına rağmen çok az sayıda net tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar belirli 
uygulamalara, çevresel şartlara ve belirsizliğe dayalı olarak şekillenmektedir (Agrawal, 2009:6). Risk, fırsat 
için bir temel sağlayarak kaybetme olasılığını ifade etmektedir (Horcher, 2005:7). Bu yüzden risk, istenmeyen 
bazı olayların ortaya çıkma durumudur (Brigham ve Houstou, 2003:234). Webster’s Sözlükte risk; “tehlike, 
şansa bırakmak, kaybetmeye veya zarara maruz kalmak” olarak tanımlanmaktadır. Risk kavramının en genel 
tanımı; meydana gelen sonucun planlanan veya varsayılan sonuçtan, olumlu ya da olumsuz yönde farklılık 
göstermesidir. Risk finansal açıdan ele alındığında, yatırımın gelecekte sağlayacağı getirinin belirsizliği 
şeklinde ifade edilebilinir (Bolak, 2004:3).  

Genel olarak riski yüksek olan menkul kıymetlerin getirilerinin de yüksek olması beklenilmektedir. 
Küreselleşme, satış hacmi ve piyasa dalgalanmaları gibi birçok mikro ve makro faktör göz önüne alındığından 
riski yüksek olan her yatırımın her koşulda kazandıracağını düşünmek yatırımcılar açısından yanılgı 
yaratabilecek bir durumdur. Hisse senedine yatırım yapacak bireysel ve kurumsal yatırımcıların hisse 
senetlerinin riskini hesaplaması ve yatırımlarını bu doğrultuda yönlendirmeleri oldukça önemlidir. Bu 
nedenle araştırmada 2010-2018 yılları ekonomi açısından büyük bir paya sahip olan imalat sektöründe yer 
alan ve BİST’te kesintisiz olarak işlem gösteren 109 adet şirketin finansal oranları ile sistematik riskleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Korelasyon analizi sonucunda, cari oran, asit test oranı ve stok devir hızı ile sistematik risk arasında ters yönlü 
çok düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanırken toplam borcun aktiflere oranı, kısa vadeli borçların pasiflere 
oranı, alacak devir hızı, fiyat kazanç oranı ve toplam aktifler ile sistematik risk arasında aynı yönlü çok düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; toplam borçların toplam 
aktiflere oranı, alacak devir hızı, toplam aktifler, kısa vadeli borçların toplam pasiflere oranı ve fiyat kazanç 
oranı ile sistematik risk arasında aynı yönlü bir ilişki tespit edilirken; asit test oranı, cari oran ve stok devir 
hızı ile sistematik risk arasında ise ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi 
sonucunda; cari oran, toplam borçların aktiflere oranı, kısa vadeli borçların pasiflere oranı, alacak devir hızı 
ve fiyat kazanç oranı ile sistematik risk arasında aynı yönlü bir ilişki saptanırken, asit test oranı ve stok devir 
hızı ile sistematik risk arasında ise ters yönlü bir ilişki saptanmıştır. Araştırmada 9 yıllık bir zaman periyodu, 
14.715 gözlem ve 109 şirkete ait veri seti kullanılarak korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve 
çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın analizleri karşılaştırma olanağı sunması, uzun 
dönemli ve kapsamlı olması çalışmayı literatürde yapılmış diğer çalışmalardan farklı kılmaktadır. 

 2. Hisse Senedinin Riski 

Bireysel yatırımcılar riski; para kaybetmek olarak tanımlarken, kurumsal yatırımcılar riski; getirilerin standart 
sapması olarak tanımlamaktadırlar (Karan, 2011:3). Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, birikimlerini yatırıma 
dönüştürmek için çok sayıda finansal araç ve riskle karşı karşıya kalarak bir şirkete yatırım yapabilirler. Hisse 
senedi sahibi olmayı tercih eden yatırımcılar (Course, 2005:7) riski göze alarak geleceğe yatırım yaparlar ve 
yatırım yaptıkları şirketten kâr payı elde etmeyi ümit ederler (McMillan vd., 2011:3).  

Nakit akışı ve risk, hisse senedi fiyatını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Yüksek nakit akışı, genellikle yüksek 
bir hisse senedi fiyatıyla, yüksek risk ise; düşük bir hisse senedi fiyatıyla sonuçlanmaktadır (Gitman, 2002:13). 
Portföy kuramında bireysel ve kurumsal yatırımcıların riski kontrol etme veya sınırlama olasılığına göre 
toplam risk; sistematik ve sistematik olmayan risk şeklinde iki temel gruba ayrılmaktadır. Sistematik risk; faiz 
oranı riski, kur (döviz) riski, satın alma gücü riski (enflasyon riski), piyasa riski ve politik riskten oluşurken; 
sistematik olmayan risk; yönetim riski, finansal risk, iş ve endüstri riskinden oluşmaktadır. 

Toplam riski aşağıdaki formül yardımı ile daha net bir şekilde ifade etmek mümkündür (Ceylan ve Korkmaz, 
1998:33):  
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σ i
2  = 𝛽𝛽 i

2 . σm
2 +  σe

2                                      (2.1)  

σ i
2  = Yatırıma konu olan menkul değerin toplam riski,  

𝛽𝛽 i
2  = Menkul kıymetin sistematik riske karşı duyarlılığını, 

σm
2  = Sistematik riski, 

σe
2  = Sistematik olmayan riski ifade etmektedir. 

2.1. Sistematik Riskler 

Yatırımların getirilerini etkileyen sistematik risk literatürde piyasa riski (Ramesh, 2000:183) veya 
çeşitlendirilemeyen risk (Megginson,1997:103) olarak da adlandırılmaktadır. Ekonomik, politik ve sosyal 
faktörlerden oluşan sistematik risk, hem para piyasaları hem de sermaye piyasalarında işlem gören menkul 
kıymetlerin getirilerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir (Akgüç, 1998:865). Yükselme (düşme) 
trendinde olan bir piyasada menkul kıymetlerin getirilerinin yükselmesi (düşme) piyasa ile menkul 
kıymetlerin getirileri arasında sistematik bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Usta, 2005:231-232). 

2.1.1. Faiz Oranı Riski 

Faiz oranı ile menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişkinin ters yönlü olmasının nedeni, genellikle elde 
edilecek gelirlerin; piyasa faiz oranı ile iskonto edilmiş değerlerin toplamından oluşmasındandır (Bolak, 
2004:6). Faiz oranı riski, değişimlerinin bir sonucu olarak kârlılığın veya aktif değerlerin üzerindeki olumsuz 
etkilerin olasılığını ifade etmektedir. Faiz oranı riski özellikle organizasyonları, kredi alanları, yatırımcıları, 
sermaye yoğun endüstrileri ve sektörleri etkilemektedir. Faiz oranı riskinin oluşmasının sebepleri şunlardır 
(Horcher, 2005:24): 

- Faiz oranlarındaki değişmeler, 

- Verim (getiri) eğrisinin şekil değişiklikleri (verim eğrisi riski), 

- Riske maruz kalma ve risk yönetim stratejileri arasında uyumsuzluk. 

2.1.2. Kur (Döviz) Riski 

Kur (döviz) riski, yabancı para ile yapılan yatırımlarda yabancı paraların değerindeki artmanın veya 
azalmanın yatırım getirisini olumlu veya olumsuz olarak etkilenmesi şeklinde tanımlanabilinir. Bu bağlamda 
menkul kıymet yatırımlarının uluslararası olması, kur riskinin önemini daha da artırmaktadır.  

Döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler, yabancı ülkelerde yapılan yatırımların kârlılıklarını da 
değişmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle uluslararası portföylere yatırım yapan yatırımcıların 
portföylerinde farklı ülkelerin menkul kıymetlerine yer vermeleri kur riskini azalmak açısından oldukça 
önemlidir (Korkmaz ve Ceylan, 2010:499). Kur riski, firmanın değeri üzerinde beklenmeyen bir etki 
oluşturduğu için firmanın nakit akışları, varlıkları, borçları, kârları, hisse senedi fiyatı gibi unsurlarını 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (Papaioannou, 2006:132). Kur riski kısaca döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar veya yabancı paraların değerinde meydana gelen değişimin firma değerine etkisi olarak 
tanımlanabilinir. 

2.1.3. Satın Alma Gücü (Enflasyon) Riski 

Fiyatlar genel seviyesinde sürekli olarak bir artış olması nedeniyle paranın satın alma gücünün azalması, 
yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Özdemir, 1997:252). Enflasyon dönemlerinde yapılan 
planların diğer dönemlere göre daha esnek hazırlanmasının nedeni ekonomideki belirsizliğin planlara 
yansıtılmasındır. Planlar ne kadar esnek olursa, işletmenin enflasyondan etkilenme riskleri o kadar az olur 
(Ceylan, 2003:16). Reel getirinin (enflasyondan arındırılmış getirinin) düşük olması ya da enflasyonun altında 
kalması, özellikle uzun vadeli sabit getirili yatırımlarda ortaya çıkabilir. Yatırım devam ettiği sürece oluşan 
enflasyon, yatırımcı açısından önem arz etmektedir. Hemen hemen her yatırım alternatifi, enflasyon riskinden 
etkilenmektedir (Karabıyık, 1997:79).  
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2.1.4. Piyasa (Pazar) Riski 

Makroekonomik bir risk olan piyasa riski, tüm menkul kıymetler piyasasını ve ekonomiyi etkileyen belirsiz 
olaylardan etkilenmektedir. Faiz oranı, sanayi üretimin endeksi, enflasyon, döviz kuru ve enerji maliyeti vb. 
faktörler makroekonomik faktörlerdir. Bu faktörlerin firmaların gelirlerine ve hisse senedi fiyatlarına etkisi 
olumlu yönde olduğunda, hisse senedi fiyatları yükselir ve yatırımcılar kazançlı çıkarlar; ama olumsuz yönde 
olduğunda ise; hisse senedi fiyatları düşer ve yatırımcılar zararlı çıkarlar (Brealey vd., 1997:235). Başka bir 
ifade ile piyasa riski; ekonomik durgunluk, tüketici eğilimleri ve zevklerindeki değişme, savaş, spekülatif ve 
psikolojik etkiler gibi birçok faktörlerden etkilenmektedir (Usta, 2005:232).   

2.1.5. Politik Risk 

Savaş, siyasi ve ekonomik kriz, gibi birçok faktör yatırımcıların yatırım davranışlarını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Uluslararası ticaret hacmi, yabancı sermaye, kota, döviz kurlarındaki değişim gibi kavramlarla 
politik riskin unsurlarını ifade etmek mümkündür (Ceylan ve Korkmaz, 1998:49). Politik riskin yüksek olduğu 
ülkelerde, genellikle satış hacmi ve hisse senedi getirileri düşmektedir (Yapraklı ve Güngör, 2007:205). Bu 
nedenle, bilhassa uluslararası yatırımcılar, yatırım kararı verdikleri ülkenin politik risklerini dikkate almalı ve 
gerektiğinde yatırımlarını politik riski yüksek olan ülkelerden daha az politik riski olan ülkelere 
yöneltmelidirler. 

2.2. Sistematik Olmayan Riskler 

Literatürde “çeşitlendirilebilen risk” olarak da bilinen sistematik olmayan riskler, toplam riskin şirket ya da 
şirketin içinde bulunduğu sektöre özgü kısmı şeklinde tanımlanmaktadır (Bolak, 2004:7). Finansal varlıklar 
üzerinde etki yaratan risk faktörlerinin tamamen ortadan kaldırılması söz konusu olmadığından dolayı, 
çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılabilen risklere sistematik olmayan risk denir (Altay, 2004:10).   

2.2.1. Yönetim Riski 

Yönetim riski; kuruluşların iyi ya da kötü yönetilmelerinden kaynaklanan ve katlanılması gereken zarar 
ihtimallerini ifade etmektedir. İşletmeler uyguladıkları stratejiler ve politikalar ile başarılarını 
belirlemektedirler. Bu tür uygulamalar, yöneticiler tarafından kararlaştırıldığından, yöneticilerin sahip 
oldukları nitelikler, alacakları kararları etkilemesi bakımından işletmeler için oldukça önemlidir (Çapanoğlu, 
1993:114). Gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarında yer alan ve başarılı bir şekilde yönetilen işletmelerin, hisse 
senetleri fiyatlarında sürekli bir artış gözlenilmektedir (Civan,2010:336). Çünkü yatırımın başarısı, büyük 
ölçüde yönetim kadrosunun başarısına bağlıdır (İpekten, 2006:393). 

2.2.2. İş ve Endüstri Riski 

Faiz ve vergiden önceki kârın değişkenliği olarak tanımlanan iş riski, sabit giderlerle, değişken giderlerin 
ilişkisini ele alan faaliyet kaldıracının etkisine bağlıdır. Örneğin, sabit giderleri yüksek ve birim değişken 
giderleri düşük işletmenin faaliyet kaldıracı yüksek olur; fakat bu işletmenin mamullerine yönelen talebin 
dalgalanmasına bağlı olarak, faaliyet geliri büyük ölçüde dalgalanır ve iş riski artar. Talep dalgalanmalarını 
etkileyen faktörlerin incelenmesi iş riskini açıklamaya yardımcı olmaktadır (Pamuk, 1999:160). Endüstri riski, 
aynı endüstrideki işletmelerin satış hacmi, karlılık ve hisse senedi getirisi gibi dalgalanmalardan etkilenirken, 
söz konusu endüstri dışındaki işletmelerin ise etkilenmemesi olarak tanımlanabilir (Bolak, 2004:7). 
İşletmelerin içinde yer aldıkları sektörlerin finansal durumlarını ve oluşabilecek değişimleri dikkate almaları 
ve bu durumların işletmelerin gelir ve giderleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını tahmin edebilmeleri 
işletmeler açısından hayati bir önem taşımaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 1998:53). Doğru bir tahminde 
bulunmak işletmenin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, yanlış bir tahmin işletmeyi amaçlarından 
uzaklaştırabilir.  

2.2.3. Finansal Risk 

Ülkenin, resmi ve ticari mali borcunu ödeyememe olasılığını ihtiva eden finansal risk (Yapraklı ve Güngör, 
2007:205), fiyatlarda, faiz oranlarında, döviz kurlarında ve paranın değerinde görülen olumsuz değişimler 
yüzünden oluşacak zararların belirsizliğini ifade etmektedir (Nasreen, 2009:5). Finansal risk, satışlar, alışlar, 
yatırımlar, krediler ve diğer çeşitli iş faaliyetlerini de kapsayan finansal nitelikte sayısız işlemler nedeniyle 
ortaya çıkarmaktadır.  
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Finansal riskin üç temel kaynağı vardır. Bunlar (Horcher, 2005: 2-3): 

1)-Bir organizasyonun faiz oranları ve döviz kurları gibi piyasa fiyatlarındaki değişimlere maruz kalması 
dolayısıyla ortaya çıkan finansal riskler, 

2)-Satıcıların, müşterilerin, rakiplerin türev işlemlerin ve diğer organizasyonların faaliyetlerinden ortaya çıkan 
finansal riskler, 

3)-Bir organizasyonun iç faaliyetlerinden, süreçlerinden ve sistemlerin başarısızlığından ortaya çıkan finansal 
riskler. 

3. Literatür Özeti 

Kaderli ve Akça (2009) çalışmalarında 2005-2007 yılları arasında Borsada işlem gören pazar endeksine 
duyarlılığı yüksek hisse senedine sahip 167 işletmenin aylık getiri oranları ile sistematik risk arasındaki ilişkiyi 
tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen şirket verilerine korelasyon ve regresyon 
analizleri uygulanmışlardır. Analiz sonucunda sistematik risk dereceleri belirlenirmiş ve finansal oranlar ile 
sistematik risk arasındaki ilişki şirketler bazında tespit edilmiştir. 

Rowe ve Kim (2010) çalışmalarında 2005-2008 yılları arasında oyun endüstrisinde yer alan bir oyun şirketinin 
finansal oranları ile sistematik risk ve ekonomik durgunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. 
Yaptıkları analiz sonucunda, ekonomik durgunluk öncesi ve ekonomik durgunluk sırasında şirketin 
sistematik riskini etkileyen finansal oranları tespit etmişlerdir. 

Amorim vd. (2012) çalışmalarında Brezilya piyasasında muhasebe bilgileri ile sistematik risk arasındaki ilişki 
analiz etmek için São Paulo'daki Menkul Kıymetler, Emtialar ve Vadeli İşlem Borsası'ndan 15 farklı sektörde 
işlem gören 97 şirketin verilerinden yararlanmışlardır. Araştırmada 1995 yılının ilk çeyreğinden 2009 yılının 
üçüncü çeyreğine kadar toplam 468 değişken kullanılmış ve muhasebe bilgileri ile sistematik risk arasındaki 
ilişki panel veri bir regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bazı muhasebe bilgileri ile 
sistematik risk arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bazı muhasebe bilgileri ile sistematik risk arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Faeza ve Eslam (2013) 2003-2010 döneminde Tahran Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 73 adet 
imalatçı firmaya ait finansal oranlar ile sistemik risk arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmacılar T-testi 
ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak finansal oranların sistematik risk endeksi üzerindeki etkisini 
değerlendirmişlerdir. Araştırmada ayrıca kademeli regresyon yöntemi kullanılarak bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişken üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Araştırma sonucunda analizde kullanılan finansal oranların 
birçoğunun korelasyon katsayılarının sistematik risk indeksi ile yüksek korelasyona sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

Karadeniz vd. (2015) çalışmalarında Borsa İstanbul'da (BIST) 2003-2012 yılları arasında kote olmuş 8 adet 
turizm şirketinin finansal oranları ile sistematik risk seviyelerini etkileyen değişkenleri, genelleştirilmiş 
momentler yöntemi (GMM) kullanarak tespit etmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda sistematik risk 
üzerinde olumlu ve olumsuz etki eden değişkenler ve etkisi olmayan değişkenler tespit edilmiştir. 

Hosseinpour ve Parviz  (2016) 2007-2013 döneminde Tahran Borsası'nda işlem gören 25 adet Çimento 
Şirketinin finansal oranları ile sistematik risk arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda, analizde kullanılan finansal oranlardan bazılarının sistematik risk ile arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu, bazılarının ise; anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. 

Dedunu (2017) çalışmasında 2009-2016 yılları arasında imalat sektöründe yer alan 50 adet şirketin finansal 
oranları ile sistematik risk arasındaki ilişkiyi korelasyon analizi ve regresyon analizi ile test etmiştir. Analiz 
sonucunda şirketlerin sistematik riski ile finansal oranları arasında bazı oranların aynı yönlü bir ilişki, bazı 
oranların ise ters yönlü bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. 

Tepeli (2017) çalışmasında 2011-2015 yılları arasında turizm sektöründe yer alan halka açık ve halka açık 
olmayan şirketlerin finansal oranları ile sistematik riskleri arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemiştir. 
Analiz sonucunda şirketlerin betalarını hesaplamış ve incelenen dönemde endeks de meydana gelen artış veya 
azalışın hisse senetlerinin değerini nasıl etkilediğini tespit etmiştir. 
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Kamran ve Malik (2018) çalışmalarında, 2005-2015 yılları arasında Pakistan Menkul Kıymetler Borsasında 
işlem gören ve Şeker Endüstrisinde yer alan 15 adet işletmenin finansal oranları ile sistematik risk arasındaki 
ilişkiyi regresyon analizi ve panel veri analizi kullanarak belirlemeyi amaçlamışlardır. Analiz sonucunda bazı 
finansal oranlar ile sistematik risk arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bazı finansal oranlar ile sistematik 
risk arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.  

Uyar ve Çağlak (2019) 2007-2017 yılları arasında; Türkiye, Rusya, İtalya, İspanya, Almanya, Ukrayna, Fransa, 
Polonya, Yunanistan, Birleşik Krallık ve Portekiz ülkelerinde faaliyet gösteren ve halka açık olmayan 
işletmelerin finansal oranlarını hesaplamışlardır. Araştırmacılar çalışmalarında hesaplanan finansal oranlar 
ile sistematik risk arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için panel veri analizi uygulamışlardır. Analiz sonucunda 
aynı sektörde yer alan işletmelerin finansal oranları ile sistematik risk arasındaki ilişkinin ülkeler açısından 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Amacı 

2010-2018 yılları arasında hisseleri BİST’te işlem gören ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 109 adet 
şirketin finansal oranları yıllık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmanın amacı finansal oranlar ile 
sistematik risk arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve ilişkinin varlığı durumunda ilişkinin yönünün 
korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile incelemektir. 

4.2. Araştırmanın Önemi 

Yatırımcılar tasarruflarını değerlendirmek için altın, döviz, tahvil ve hisse senedi gibi birçok farklı alternatif 
yatırım araçlarını tercih edebilirler. Tasarruflarını hisse senedine yatıran yatırımcılar açısından hisse 
senetlerinin riskinin hesaplanması oldukça önemlidir. Hisse senetlerinin riskinin hesaplanması sadece 
yatırımcıları değil aynı zamanda şirket sahiplerini, rakipleri ve ekonomistleri yakından ilgilen bir konudur. 
Bu nedenle çalışmada Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören ve ekonominin önde gelen sektörlerinden biri olan 
imalat sanayinde faaliyet gösteren şirketlere yer verilmiştir. Bahsi geçen şirketlerin finansal oranları ile 
sistematik riskleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı, ilişkinin varlığı durumunda ilişkinin yönünün 
belirlenmesi geçmişte, günümüzde ve gelecekte de önemli bir araştırma konusu olacağı düşünülmektedir. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Menkul kıymetler yatırım riski denildiğinde aklımıza ilk olarak sistematik risk gelmektedir. Sistematik risk; 
bir menkul kıymetin getirisi ile aynı sektörde yer alan menkul kıymetlerin getirileri arasında doğru bir orantı 
olduğunu savunmaktadır. Hisse senetlerinin sistematik riski, beta katsayısı ile ölçülmektedir. Bir hisse senedi 
getirisinin piyasa portföyünün getirisine duyarlılığı olarak adlandırılan beta katsayısı (Brealey vd., 1997: 265), 
hisse senetlerinin getirileri ile pazar portföyünün getirisi arasındaki kovaryansın, pazar portföyünün 
varyansına bölünmesi ile hesaplanmaktadır ve formülü aşağıda gösterildiği gibidir (Usta, 2005: 329-330): 

βi =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑀𝑀

σM2
                                                                                                                       (4.1) 

veya 

βi =
σ𝑖𝑖
σM

r𝑖𝑖,𝑀𝑀                                                                                                                       (4.2) 

βi = i menkul kıymetinin betası, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑀𝑀 = i menkul kıymeti ile piyasa portföyü arasındaki kovaryans, 
σM2 = Piyasa portföyünün varyansı, 
σM = Piyasa portföyünün standart sapması, 
σ𝑖𝑖 = i menkul kıymetinin standart sapması, 
r𝑖𝑖,𝑀𝑀 = Piyasa portföyü ile i menkul kıymetleri arasındaki korelasyon katsayısı. 
Araştırmada her dönem ve her işletme için beta katsayısı ayrı ayrı hesaplanmış ve analize tabi tutulmuştur. 
Bir menkul kıymetin riskini gösteren beta katsayısı genellikle 0 ile 2 arasında değerler almakta ve aşağıdaki 
gibi yorumlanmaktadır. Beta katsayısının sıfırdan küçük olması yatırım yapılan menkul kıymetin piyasa 
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portföyü ile ters yönlü bir ilişki gösterdiğini ve çok sık karşılaşılan bir durum olmadığını ifade etmektedir. 
Beta katsayısının 2’den büyük olması ise; menkul kıymetin piyasadan çok daha fazla hareketli olduğunu 
göstermektedir (Karan, 2011: 214): 
Beta katsayısının değeri < 1 ise; yatırıma konu olan menkul kıymetin riski ve getirisi düşüktür, 
Beta katsayısının değeri = 1 ise; yatırıma konu olan menkul kıymetin riski ve getirisi orta düzeydedir, 
Beta katsayısının değeri  > 1 ise; yatırıma konu olan menkul kıymetin riski ve getirisi yüksektir şeklinde 
yorumlanabilinir. 
Araştırmada yer alan veri seti BİST’te işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere aittir. 
Veri seti Finnet firmasına ait olan Hisse Expert programıyla Microsoft Office Excel ortamına indirilmiş ve 
veriler düzenlenerek SPSS istatistik programına aktarılarak gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmada 2010-
2018 döneminde BİST’te süreklilik arz eden işletmelerin yıllık veri seti esas alınarak korelasyon analizi, basit 
doğrusal regresyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 
Veri seti oluşturulurken 2010-2018 döneminde BİST imalat sektöründe 184 işletmenin faaliyet gösterdiği tespit 
edilmiştir. Fakat çalışmanın esas alındığı inceleme döneminde verileri sürekli olmayan veya veri setinde 
çarpıklığa neden olan 75 adet işletme çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliği için analiz kapsamı dışında 
tutulmuştur. Bu nedenle çalışmanın veri seti 109 adet imalat işletmesinin 9 yıllık verilerinden oluşmaktadır. 
Çalışma kapsamında yer alan 109 işletmeye ait veri seti toplamda 14.715 gözlemden oluşmaktadır. 
Araştırmada BİST imalat şirketlerinin 2010-2018 dönemine ait likidite, finansal yapı, faaliyet, kârlılık ve piyasa 
performans oranlarından yararlanılmıştır. Analizlerde yer alan finansal oranların hesaplanması, analizlerde 
bu oranlara ait kısaltmalar, içinde yer aldıkları ölçümler ve bu oranlara ait açıklamalar Tablo 1’de 
gösterilmiştir.    

Tablo 1. Finansal Oranlar 

Kısaltma Oranların Hesaplanması Ölçümler Açıklama 

CAO Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar Likidite 

Cari Oran 

LNATO (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar 

Asit-Test Oranı 

TBAKO Toplam Borç/Toplam Aktifler 

Finansal Yapı 

Toplam Borç Kaldıracı 

KVBPO Kısa Vadeli Borç/Toplam Pasifler Kısa Vadeli Borç Kaldıracı 

MDVÖZO 
 Maddi Duran Varlıklar/Öz Kaynaklar 

Maddi Duran Varlıkların Öz 
Kaynaklara Oranı  

STDHZ Satışların Maliyeti /Stoklar 
Faaliyet 

 Stok Devir Hızı 

ALDHZ Net Satışlar /Toplam Alacaklar Alacak Devir Hızı 

NKM Net Kâr/Net Satışlar 

Kârlılık 

Net Kâr Marjı 

ÖZK Net Kâr/Öz Kaynaklar Öz Sermaye Kârlılığı 

AKTFK Net Kâr/ Toplam Aktifler Aktif Kârlılığı 

FKO 
Hisse Kapanış Fiyatı/ (Dönem Sonu Net 
Kâr/Toplam Hisse Sayısı 

Piyasa 

Fiyat Kazanç Oranı 

PDDO 
Dolaşımdaki Toplam Hisse Sayısı x Hisse 
Kapanış Fiyatı/ Öz Sermaye 
 
 

Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı  
BETA Sistematik Risk 

LNTAKTİF 
Toplam Dönen Varlıklar+Toplam Duran 
Varlıklar  

Kontrol 
Değişkeni 

Toplam Aktiflerin Doğal 
Logartiması 
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5. Bulgular 

Yapılan analizlerde yer alan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiksel sonuçlar aşağıda Tablo 2’de yer 
almaktadır. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu 

 N Minimum Maksimum Ortalama Standart 
Hata 

Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 

CAO 981 ,1480 9,9755 2,0961 ,0476 1,4919 2,1887 5,4713 

LNATO 981 -3,9244 2,1017 ,0379 ,0243 ,7614 -,1414 1,3428 

TBAKO 981 ,0361 1,0437 ,4668 ,0068 ,2138 ,1210 -,9335 

KVBPO 981 3,0194 97,9424 32,9552 ,5327 16,6843 ,4467 -,4226 

MDVÖZO 981 -1,0247 4,4552 ,8276 ,0201 ,6281 2,0955 5,9512 

ALDHZ 981 ,1264 2,8460 ,9010 ,0126 ,3959 ,8160 ,9646 

STDHZ 981 ,3626 12,5680 4,8801 ,0779 2,4404 ,7412 ,1188 

ÖZKAR 981 -97,0297 74,8064 8,4511 ,5972 18,7060 -,9253 3,7136 

AKTFKAR 981 -23,4929 38,2564 5,1924 ,2680 8,3951 ,2134 1,1875 

NKMARJ 981 -74,1307 72,9693 5,4532 ,3989 12,4930 -,7236 7,0166 

FKO 981 -75,8730 133,1857 7,3811 ,5819 18,2269 ,1792 5,5386 

PDDDO 981 -1,7918 9,1278 1,3368 ,0356 1,1143 2,1824 6,8589 

LNTAKTİF 981 14,8526 24,6249 19,7653 ,0504 1,5777 ,2321 ,5244 

BETA 981 -,3987 1,5401 ,7170 ,0081 ,2525 -,5082 ,7870 

2010-2018 yılları arasında BİST imalat sektöründe işlem gören 109 işletmenin 9 yıllık döneme ait, toplam 
işletme sayısı (N=109*9), ortalama, standart sapma, standart hata, çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir.  

5. 1. Korelasyon Analizi 

Çalışmada yer alan bağımlı (Beta) ve bağımsız (Finansal Oranlar) değişkenlere %5 anlamlılık düzeyinde 
uygulanan pearson korelasyon analiz sonuçlarI Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Korelasyon Tablosu 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1.CAO r 1                           

P                              

2.LNATO r ,820** 1                         

P  0,000                           

3.TBAKO r -,679** -,654** 1                       

P  0,000 0,000                         

4.KVBPO r -,650** -,644** ,839** 1                     

P  0,000 0,000 0,000                       

5.MDVÖZO r -,474** -,516** ,610** ,354** 1                   

P  0,000 0,000 0,000 0,000                     

6.ALDHZ r -,119** -0,042 ,211** ,396** -0,049 1                 

P  0,000 0,193 0,000 0,000 0,126                   

7.STDHZ r -0,012 ,181** -,074* -0,053 ,076* ,388** 1               

P  0,714 0,000 0,020 0,098 0,017 0,000                 
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8.ÖZKAR r ,188** ,312** -,237** -,156** -,428** ,275** ,113** 1             

P  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

9.AKTFKAR r ,327** ,424** -,403** -,298** -,437** ,239** ,111** ,883** 1           

P  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000             

10.NKMARJ r ,351** ,437** -,403** -,326** -,405** ,068* ,098** ,775** ,875** 1         

P  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,002 0,000 0,000           

11.FKO r ,094** ,089** -,091** -0,047 -,084** 0,052 0,042 ,194** ,159** ,191** 1       

P  0,003 0,005 0,004 0,140 0,009 0,105 0,191 0,000 0,000 0,000         

12.PDDDO r -0,028 -0,043 ,249** ,188** ,140** ,146** 0,015 ,119** ,098** 0,032 ,132** 1     

P  0,386 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,629 0,000 0,002 0,314 0,000       

13.LNTAKTİF r -,213** -0,033 ,192** 0,05 ,110** ,093** ,203** ,249** ,197** ,195** 0,039 0,062 1   

P  0,000 0,307 0,000 0,120 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,219 0,054     

14.BETA r -,067* -,097** ,168** ,151** -0,043 ,173** -,092** 0,048 -0,05 -0,04 ,075* -0,01 ,279** 1 

P  0,035 0,002 0,000 0,000 0,177 0,000 0,004 0,132 0,130 0,183 0,019 0,850 0,000   

* %5 ve  ** %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Korelasyon analizine ait hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

H0 = Finansal oranlar ile Beta katsayısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur 

H1 = Finansal oranlar ile Beta katsayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır 

Tablo 3’te sunulan korelasyon analizi sonuçlarına göre, Beta katsayısı ile cari oran (CAO) arasında ters yönlü 
çok düşük düzeyde anlamlı (r=-,067, p=0,035), asit test oranı ile (LNATO) ters yönlü çok düşük düzeyde 
anlamlı (r=-,097, p=0,002), toplam borcun aktiflere oranı ile (TBAKO) aynı yönlü çok düşük düzeyde anlamlı 
(r=,168, p=0,000), kısa vadeli borçların pasiflere oranı (KVBPO) ile aynı yönlü çok düşük düzeyde anlamlı 
(r=,151, p=0,000), alacak devir hızı (ALDHZ) ile aynı yönlü çok düşük düzeyde anlamlı (r=,173, p=0,000), stok 
devir hızı (STDHZ) ile ters yönlü çok düşük düzeyde anlamlı (r=-,092, p=0,004), fiyat kazanç oranı (FKO) ile 
aynı yönlü çok düşük düzeyde anlamlı (r=,075, p=0,019), toplam aktifler (LNTAKTİF) ile aynı yönlü düşük 
düzeyde anlamlı (r=,279, p=0,000) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Bu bağlamda bu finansal oranlar için H0 red, H1 ise kabul edilmiştir. Diğer finansal oranlar ile Beta arasında 
anlamlı bir korelasyon tespit edilmediğinden dolayı bu finansal oranlarda H0 kabul, H1 ise reddedilmiştir.  

5. 2. Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Regresyon analizinde aralarında anlamlı bir korelasyon olduğu tespit edilen finansal oranların her birinin Beta 
katsayısı üzerindeki etkisini ayrı ayrı tespit etmek amaçlanmıştır. Basit doğrusal regresyon analizine ait 
hipotezler ve regresyon modeli aşağıdaki şekilde kurulmuştur. 

Hipotezler:      

H0 = Finansal oranların Beta katsayısı üzerindeki etkisi anlamsızdır 

H1 = Finansal oranların Beta katsayısı üzerindeki etkisi anlamlıdır 

Regresyon modeli: 

Beta(Model 1) = ß0+ ß1CAO+ɛ 

Beta(Model 2) = ß0+ ß1LNATO+ɛ 
Beta(Model 3) = ß0+ ß1TBAKO+ɛ 
Beta(Model 4) = ß0+ ß1KVBPO+ɛ 
Beta(Model 5) = ß0+ ß1ALDHZ+ɛ 
Beta(Model 6) = ß0+ ß1STDHZ+ɛ 
Beta(Model 7) = ß0+ ß1 FKO+ɛ 
Beta(Model 8) = ß0+ ß1LNTAKTİF+ɛ 
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Yukarıda yer alan basit doğrusal regresyon modelinde ß0 bağımlı değişkenin regresyon katsayısı (Sabitli), ß1 

bağımsız değişkenlerin regresyon katsayısı, CAO, LNATO, TBAKO, KVBPO, ALDHZ, STDHZ, FKO ve 
LNTAKTİF bağımsız değişkenler, ɛ ise hata terimini temsil etmektedir.  

Regresyon analizine ait sonuçlar Tablo 4 ve Tablo 5’da sunulmuştur.  

Tablo 4. Basit Doğrusal Regresyon Analizi Özet Tablosu 

Model R R2  Düzeltilmiş R2  F p 

1. ,067 ,005 ,004 4,455 ,035 

2. ,097 ,009 ,008 9,297 ,002 

3. ,168 ,028 ,027 28,397 ,000 

4. ,151 ,023 ,022 22,739 ,000 

5. ,173 ,030 ,029 30,212 ,000 

6. ,092 ,008 ,007 8,390 ,004 

7. ,075 ,006 ,005 5,481 ,019 

8. ,279 ,078 ,077 82,946 ,000 

Tablo 4’te yer alan regresyon analizi özet sonuçlarına göre, bağımlı değişken olan Beta katsayısını cari oran 
(CAO) %0,5, asit test oranı (LNATO) %0,9, toplam borcun aktiflere oranı (TBAKO) %2,8, kısa vadeli borçların 
pasiflere oranı (KVBPO) %2,3, alacak devir hızı (ALDHZ) %3, stok devir hızı (STDHZ) %0,8, fiyat kazanç oranı 
(FKO) %0,6, toplam aktifler ise (LNTAKTİF) %7,8’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Tablo 5'de yer alan p (olasılık) 
değeri bütün modellerde 0,05’ten küçük olduğu için kurulan regresyon modellerinin anlamlı olduğunu 
söylemek mümkündür. Yapılan regresyon analizine ait parametre katsayıları Tablo 5’de yer almaktadır.  

Tablo 5. Basit Doğrusal Regresyon Analizine Ait Katsayılar Tablosu 

Model Değişkenler 
Regresyon 
Katsayısı 

Standart 
Hata 

Beta t p 

1. 
Sabitli ,741 ,014   53,374 ,000 

CAO -,011 ,005 -,067 -2,111 ,035 

2. 
Sabitli ,718 ,008   89,367 ,000 

LNATO -,032 ,011 -,097 -3,049 ,002 

3. 
Sabitli ,624 ,019   32,690 ,000 

TBAKO ,198 ,037 ,168 5,329 ,000 

4. 
Sabitli ,642 ,018   36,349 ,000 

KVBPO ,002 ,000 ,151 4,769 ,000 

5. 
Sabitli ,618 ,020   31,262 ,000 

ALDHZ ,110 ,020 ,173 5,497 ,000 

6. 
Sabitli ,764 ,018   42,509 ,000 

STDHZ -,010 ,003 -,092 -2,897 ,004 

7. 
Sabitli ,709 ,009   81,750 ,000 

FKO ,001 ,000 ,075 2,341 ,019 

8. 
Sabitli -,167 ,097   -1,715 ,087 

LNTAKTİF ,045 ,005 ,279 9,107 ,000 
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Tablo 5’de yer alan regresyon katsayılarına göre, bağımlı değişken olan Beta katsayısını en fazla toplam 
borcun aktiflere oranı (TBAKO =,198) etkilediği, daha sonra sırasıyla alacak devir hızı (ALDHZ =,110), toplam 
aktifler (LNTAKTİF =,045), asit test oranı (LNATO =-,032) cari oran (CAO =-,011), stok devir hızı (STDHZ=-
,010), kısa vadeli borçların pasiflere oranı (KVBPO =,002), fiyat kazanç oranının (FKO =,001) etkilediği tespit 
edilmiştir. Borcun aktiflere oranı (TBAKO), alacak devir hızı (ALDHZ), toplam aktifler (LNTAKTİF), kısa 
vadeli borçların pasiflere oranı (KVBPO), fiyat kazanç oranı (FKO) Beta riskini aynı yönlü olarak etkilerken, 
asit test oranı (LNATO), cari oran (CAO) ve stok devir hızı (STDHZ) ise ters yönlü etkilemektedir. Tablo 5’de 
yer alan p değerleri 0,05’ten küçük olduğundan dolayı bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 
etkisi anlamlı bulunmuştur. Bu sonuca göre H0 hipotezi reddedilirken, H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

5. 2. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımlı değişken olan Beta katsayısı ile aralarında anlamlı bir korelasyon olan finansal oranların kontrol 
değişkeni ile birlikte bir bütün olarak Beta katsayısı üzerindeki etkisini tespit etmek için çoklu doğrusal 
regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizine ait hipotezler ve regresyon modeli aşağıdaki şekilde 
kurulmuştur. 

Hipotezler: 

H0 = Finansal oranların Beta katsayısı üzerindeki etkisi anlamsızdır 

H1 = Finansal oranların Beta katsayısı üzerindeki etkisi anlamlıdır 

Regresyon modeli: 

Beta(Model1)=ß0+ß1CAO+ß2LNTATO+ß3TBAKO+ß4KVBPO+ß5ALDHZ+ß6STDHZ+ß7FKO+ß8LNTAKTİF+ɛ 

Yukarıda yer alan modelde ß0 bağımlı değişkenin regresyon katsayısı, ß1, ß2,  ß3, ß4, ß5, ß6, ß7 ve ß8, bağımsız 
değişkenlerin regresyon katsayısı, CAO, LNATO, TBAKO, KVBPO, ALDHZ, STDHZ, FKO ve LNTAKTİF 
bağımsız değişkenler, ɛ ise hata terimini temsil etmektedir. Çoklu regresyon analizine ait sonuçlar Tablo 6’de 
verilmiştir. 

Tablo 6. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Özet Tablosu 

Model R R2  Düzeltilmiş R2  F p Durbin-Watson 

1. ,410 ,168 ,161 24,523 ,000 1,586 

Bağımlı Değişken = Beta 

Bağımsız Değişkenler = CAO, LNATO, TBAKO, KVBPO, ALDHZ, STDHZ, FKO, LNTAKTİF       

Tablo 6’da yer alan istatistiksel sonuçlara göre, bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %16,8’ini 
açıklamaktadır. Tablo 6’da yer alan p değeri 0,05’ten küçük olduğundan kurulan çoklu regresyon modelinin 
bir bütün olarak anlamlı olduğunu, Durbin-Watson test istatistik değeri de 1,5-2,5 aralığında olduğundan 
dolayı modelde oto korelasyona rastlanmadığını söylemek mümkündür. 

Tablo 7. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

Model  Değişkenler 
Regresyon 
Katsayısı 

Standart 
Hata 

Beta t p 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1. 

Sabitli -,4475 ,111 -  -4,026 ,000  -  - 
CAO ,0355 ,010 ,210 3,590 ,000 ,250 3,998 
LNATO -,0533 ,019 -,161 -2,813 ,005 ,262 3,820 
TBAKO ,1074 ,071 ,091 1,511 ,131 ,236 4,233 
KVBPO ,0001 ,001 -,005 -,071 ,944 ,203 4,927 
ALDHZ ,1414 ,024 ,222 5,883 ,000 ,603 1,659 
STDHZ -,0215 ,004 -,208 -6,033 ,000 ,719 1,390 
FKO ,0009 ,000 ,062 2,095 ,036 ,978 1,023 
LNTAKTİF ,0514 ,005 ,321 9,872 ,000 ,809 1,236 
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Tablo 7’de, bağımsız değişkenlerin tamamı modele dâhil edilerek yapılan çoklu regresyon analizinde elde 
edilen istatistiksel sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara göre bağımlı değişken olan Beta riskinin en fazla 
alacak devir hızının (ALDHZ =,1414) etkilediği, daha sonra sırasıyla toplam borcun aktiflere oranı (TBAKO 
=,1074), asit test oranı (LNATO =-,0533), toplam aktifler (LNTAKTİF =,0514), cari oran (CAO =,0355), stok devir 
hızı (STDHZ=-,0215), fiyat kazanç oranı (FKO =,0009), kısa vadeli borçların pasiflere oranının (KVBPO =,0001) 
etkilediği tespit edilmiştir.  

Çoklu regresyon analizinde cari oran (CAO), toplam borcun aktiflere oranı (TBAKO), kısa vadeli borçların 
pasiflere oranı (KVBPO), alacak devir hızı (ALDHZ), fiyat kazanç oranı (FKO) Beta katsayısını aynı yönlü 
etkilerken, asit test oranı (LNATO) ve stok devir hızı (STDHZ) ise ters yönlü etkilemektedir. Ancak toplam 
borcun aktiflere oranı (TBAKO) ile kısa vadeli borçların pasiflere oranı (KVBPO) değişkenlerine ait p değerleri 
0,05’ten büyük olduğu için bu değişkenlerin Beta üzerindeki etkisi anlamsız (H0 kabul, H1 red), diğer 
değişkenlere ait p değerleri 0,05’ten küçük çıktığı için etkileri anlamlı bulunmuştur (H0 red, H1 kabul). Çoklu 
regresyon analizine ait koşullardan biri de bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin 
olmasıdır. Tablo 7’de bağımsız değişkenlere ait Tolerance değerleri 0,203-0,978, VIF değerleri ise 1,023-4,927 
aralığında çıkmıştır. Bu testlere ait değer aralığına göre çoklu regresyon analizine ait kurulan modelde 
bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi yoktur.    

6. Sonuç 

Bir ülkenin gelişmesi ekonominin gelişmesine, ekonominin gelişmesi ise finansal sistem içinde yer alan 
işletmelerin gelişmesine bağlıdır. Kuşkusuz ülke ekonomisi açısından ister büyük ister küçük her işletme ayrı 
bir öneme sahiptir. Ancak gelişmiş ülkelerin borsalarında işlem gören işletmelerin ekonomi üzerindeki etkisi, 
diğer işletmelere nazaran biraz daha fazla önem arz etmektedir. Hisse senedi, sermaye piyasasının en önemli 
araçlarından birisidir. Hisse senedine yatırım yapan ve yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin sağlıklı karar 
almaları veya işletmelerin piyasa değerlerini doğru bir şekilde belirlemeleri, hisse senedi fiyatının yönünün 
tahmin edilmesi ve hisse senetlerinin riskinin doğru hesaplanmasıyla mümkündür. Hisse senetlerinin riski 
sistematik risk başka bir ifade ile beta katsayısı ile ölçülmektedir.  

Araştırmada 2010-2018 yılları arasında BİST’te işlem gören ve imalat sektöründe yer alan 109 adet işletmenin 
finansal oranları ile sistematik risk arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünün ve 
derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve 
çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  

Araştırmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre, Beta katsayısı ile cari oran, asit test oranı ve stok devir hızı 
arasında ters yönlü çok düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanırken toplam borcun aktiflere oranı, kısa vadeli 
borçların pasiflere oranı, alacak devir hızı, fiyat kazanç oranı ve toplam aktifler arasında aynı yönlü çok düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Beta katsayısı ile maddi duran varlıkların öz kaynaklara oranı, net 
kârın net satışlara oranı, net kârın öz kaynaklara oranı, net kârın toplam aktiflere oranı ve piyasa değerinin 
defter değerine oranı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.  

Basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, bağımlı değişken olan Beta katsayısını cari oran %0,5, asit 
test oranı %0,9, toplam borcun aktiflere oranı %2,8, kısa vadeli borçların pasiflere oranı  %2,3, alacak devir hızı  
%3, stok devir hızı %0,8, fiyat kazanç oranı  %0,6, toplam aktifler ise %7,8’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Beta 
katsayısını en fazla toplam borcun aktiflere oranı (TBAKO =,198) etkilediği, daha sonra sırasıyla alacak devir 
hızı (ALDHZ =,110), toplam aktifler (LNTAKTİF =,045), asit test oranı (LNATO =-,032) cari oran (CAO =-,011), 
stok devir hızı (STDHZ=-,010), kısa vadeli borçların pasiflere oranı (KVBPO =,002), fiyat kazanç oranının (FKO 
=,001) etkilediği tespit edilmiştir. Borcun aktiflere oranı, alacak devir hızı, toplam aktifler, kısa vadeli borçların 
pasiflere oranı ve fiyat kazanç oranı ile sistematik risk arasında aynı yönlü bir ilişki saptanırken asit test oranı, 
cari oran ve stok devir hızı arasında ters yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %16,8’ini 
açıklamaktadır. Analiz sonuçlarına göre bağımlı değişken olan Beta katsayısını en fazla alacak devir hızının 
(ALDHZ =,1414) etkilediği, daha sonra sırasıyla toplam borcun aktiflere oranı (TBAKO =,1074), asit test oranı 
(LNATO =-,0533), toplam aktifler (LNTAKTİF =,0514), cari oran (CAO =,0355), stok devir hızı (STDHZ=-,0215), 
fiyat kazanç oranı (FKO =,0009) ve kısa vadeli borçların pasiflere oranının (KVBPO =,0001) etkilediği tespit 
edilmiştir.  
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Çoklu regresyon analizinde cari oran, alacak devir hızı ve fiyat kazanç oranı ile sistematik risk arasında aynı 
yönlü anlamlı bir ilişki belirlenirken, asit test oranı ve stok devir hızı ile ters yönlü anlamlı bir ilişki 
belirlenmiştir. Toplam borcun aktiflere oranı ve kısa vadeli borçların pasiflere oranı ile sistematik risk arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Bu çalışma BİST ‘te işlem gören ve imalat sektöründe yer alan 109 adet işletme, 14.715 gözlem ve 9 yılı 
kapsayan veri seti ile sınırlıdır. Çıkan sonuçlar bu sınırlılık içinde değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın farklı 
sektörler, oranlar, yöntemler ve ülkeler kullanılarak gelecekte yapılması planlana araştırmalara yol gösteren 
nitelikte olduğu düşünülmektedir.   
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Amaç – Hemşireler sağlık hizmetlerinin en önemli aktörleri arasında yer almaktadır. Hasta 
bakım süreçlerinde etkinliğin sağlanmasında hemşirelerin rolü oldukça geniştir. Dolayısıyla iş 
aile yaşantısı uyumlu ve iş yaşamında motive olmuş hemşireler, hasta bakımının kalitesinde 
önemli belirleyicilerdir. Hemşirelerin iş yaşam kalitelerinin iyileştirilebilmesi için doğru ölçüm 
araçları ile kariyer sorunlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, oldukça 
geniş boyutlardan oluşan kariyer sorunlarının tespit edilebilmesi için, kapsayıcı bir ölçüm aracı 
geliştirmektir.  

Yöntem – Çalışma 208 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan 31 önermeli taslak ölçeğe dair 
kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve güvenirlilik testleri gerçekleştirilmiştir. Analizler SPSS 
22.0 ve LISREL 8.8 paket programları ile yapılmıştır.  

Bulgular – Analizler sonucunda, ölçek 4 boyutlu ve 23 önermeli bir yapıya kavuşmuştur. Tüm 
önermelerin faktör yükleri 0.40’dan yüksek ve t değerleri 1.96’dan yüksek bulunmuştur. Uyum 
indekslerinin beklenen değerler arasında olduğu görülmüştür. Cronbach alpha değeri 0,893 
olarak hesaplanmıştır. Test ve tekrar test sonuçları arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde 
bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Tartışma – Ölçeğin, hemşirelerin kariyer sorunlarını, farklı boyutları ile ölçmek üzere, yapı 
olarak uygun olduğu, zamana göre geçerli olduğu ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.   
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Purpose – Nurses are one of the most important groups in healthcare. The role of nurses in 
providing effective patient care is very wide. Therefore, nurses who are compatible and 
motivated in work life are important determinants of quality and success of care. It is necessary 
to measure career problems via the right measurement tools in order to improve the 
nurses’quality of worlk life. This study aims to develop a inclusive measurement tools which 
include vary dimension of career problems.  

Design/ Methodlogy/Approach – The study was conducted with 208 nurses. Content validity, 
construct validity and reliability analysis was conducted using SPSS 20.0 and LISREL 8.8.  

Findings – The scale has 4 factors and 23 statements according to  content and construct validty 
tests. Each stataments have factors’ weights higher than 0.40 and t-values are higher than 1.96. 
It was observed that fit indices were among the acceptable range. Cronbach alpha coeffeccinent 
of the scale is 0.893. There is significant correlation between the test-retest results. 

Discussion – It was seen that, the scale was suitable as structure and content and reliable for 
measuring the nurses’ career problems by vary dimensions. 

GİRİŞ 

Sağlık hizmetleri oldukça karmaşık ve özellikli hizmetlerdir. Çok fazla sayıda ve farklı yetkinliklerde insan 
kaynağı hizmet süreçlerinde yer almaktadır. İnsan hayatına temas eden sağlık hizmetleri, uzun süreler ve 
vardiyalı çalışmayı, yüksek psikolojik ve fiziksel dayanıklılığı, güçlü bir iletişimi ve işbirliğini 
gerektirmektedir. Bu gibi faktörler, sağlık insan kaynağını büyük oranda diğer üretim alanlarındaki insan 
kaynağından farklılaştırmaktadır. Sağlık hizmet sunumunun oldukça önemli bir noktasında yer alan 
hemşireler, tüm bu faktörlere oldukça yoğun bir şekilde maruz kalmaktadır. Dolayısı ile hemşirelerin iş 
yaşamları, motivasyon düzeyleri ve bağlılıkları her daim geliştirilmek için incelenmelidir. Gelişim ve ilerleme 
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ancak doğru ihtiyaç tespiti ve ölçüm ile sağlanabilmektedir. Dolayısı ile insan kaynağının çalışma yaşamını 
geliştirmek adın, yaşanılan kariyer sorunları doğru bir şekilde ölçmek oldukça önemli bir husustur. 

Kariyer sorunları oldukça geniş boyutlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Cam tavan, çift kariyerlilik, ay 
ışığı sorunu, iş aile çatışması, mobbing, tükenmişlik,  kariyer şoku vb. gibi birçok alt boyut kariyer sorunları 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Esasen her bir kariyer sorunu için ayrı ölçüm araçları da geliştirilmiş ve 
güncellenmeye devam edilmektedir. Örneğin tükenmişlik düzeyinin tespiti için Masclah’ın ölçeği (Maslach 
ve Jackson, 1981), mobbing için Leyman tarafından geliştirilen ölçekler kullanılabilmektedir. (Leyman, 1996)  
Bu boyutlar, tüm sektörler için genel bir çerçeve sunmasının yanı sıra, iş alanlarına göre boyutlara atfedilen 
nedensellik düzeyi farklılaşabilmektedir. Çalışmamızın da temelini oluşturan hastane hemşireleri ile ilgili 
Google Akademik veri tabanında tarama yapıldığında, çoğunlukla iş stresi, tükenmişlik ve mobbing 
konularının ön plana çıktığı, kariyer sorunlarının genel olarak nadiren incelendiği görülebilmektedir. 2019 
yılında hemşireler ile yapılmış olan tükenmişlik çalışmalarının önemli bir kısmında Masclach tükenmiş 
ölçeğinin kullanıldığı (Can ve Hisar, 2019; Özen ve Yüceler, 2019; Çalışkan ve Pekkan, 2019), duyarsızlaşma, 
duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı hissi boyutlarının değerlendirildiği görülmüştür. Hemşirelerin, 
çalıştıkları kurumlardaki kariyer planlamalarına yönelik algılarının (Bektemur vd., 2016), yeni işe başlayan 
hemşirelerin sorunlarının (Öztürk vd., 2016) irdelendiği çalışmaların da olduğu göze çarpmıştır. 

 Bu bağlamda, bu çalışmada, sağlık hizmetleri için oldukça önemli ve kritik bir noktada yer alan hemşirelerin, 
kariyer sorunlarını doğru bir şekilde belirleyebilmek için, kapsayıcı ve tutarlı bir ölçüm aracı geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Geliştirilecek ölçüm aracının, kariyer sorunlarının tüm bahsedilen boyutlarını içermesi temel 
amaç olmuştur. Daha önce geçerlik ve güvenilirlikleri yapılmış olan ölçeklerin önermeleri amaç 
doğrultusunda kısmi olarak alınmış ve revize edilmiş, cam tavan, çift kariyerlilik, çift kariyerli eşler boyutları 
için literatür doğrultusunda ifade ettikleri sorunları karşılayabilecek önermeler geliştirilmiş ve analiz 
edilmiştir.  

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

21.yy.’de kurumların çalışan memnuniyetini sağlamaları hizmet kalitesi sebebiyle önem arz etmektedir. Tüm 
kurum ve kuruluşlarda önem gösterilen bu konu sağlık kurumlarında çalışmakta olan sağlık personelleri için 
de geçerlidir. Çalışanlara iyi bir kariyer fırsatı sunmak, kariyer gelişimlerine önem vermek hizmet kalitesi için 
önemliyken aynı zamanda kariyer sorunlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınması da 
kurumlar için öncelik haline gelmektedir.  

Tüm kurum ve kuruluşlarda önem taşıyan kariyer ile ilgili tanımlara bakılırsa şu durumlarla 
karşılaşılmaktadır:  

Decenzo ve Robbins (2007:233), kariyeri bireyin hayatı boyunca işiyle ilgili edindiği deneyimler şeklinde 
tanımlarken; bir başka tanıma göre, bireyin ve kurumun hedefleriyle direkt bağlantılı ve bireyin hayatı 
boyunca yaşadığı ve yaşayacağı kısmen kendi kontrolünde olan iş tecrübesi ve çalışmalarıyla bağlantılı bir 
süreç şeklinde ifade edilmektedir (Aydemir, 1995:25). Gürbüz (2017:243), ise kariyer kelimesini bazen bir 
meslek bazen de bir işte yükselmek anlamında kullanılan; bireyin çalışma hayatı boyunca işle ilgili deneyimler 
dizisi şeklinde tanımlamıştır. 

Kariyer, hem işgörenler hem de kurumlar açısında önem taşımaktadır. İşgörenlerin kendi güçlü ve zayıf 
yönlerinin belirlenmesi, kurum içerisinde ki iş fırsatlarıyla ilgili bilgi edinmeleri, kariyer hedeflerinin 
belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşacak eylem planlarının oluşturulmasına olanak sağlayan kariyer geliştirme 
uygulamaları, kurumların ilerleyen zamanlarda gereksinim duyacakları personeli önceden belirlemelerine 
olanak sağlayacaktır (Dündar, 2015:269). 

Kariyer kavramı bireysel ve örgütsel olmak üzere 2 temel boyutta incelenebilir. Kariyer planlama bireysel 
boyutu, kariyer yönetimi örgütsel boyutu ifade etmektedir. İşletmelerde kariyer geliştirme sistemi başlığı 
altında ele alınan kariyer planlama ve kariyer yönetimi konularına bakılırsa; 

Kariyer Planlama; bireyin kendi kendini değerlendirerek; bilgi, beceri, güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini 
ortaya koyarak, örgüt içinde ve dışında kariyer fırsatlarını belirleyerek bu doğrultuda kısa, orta ve uzun süreli 
hedeflerini belirleyip, planlarını hazırlaması ve bu planları uygulamasıyken; kariyer yönetimi, kurumların 
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ileride ihtiyaç duyacağı nitelikte personeli zaman içerisinde yetiştirmesine yönelik faaliyetlerdir (Dündar, 
2015:270). 

Personel kariyer planlaması ve kurumun kariyer yönetim politikası ile çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Kariyere 
ilişkin sorunlara baktığımızda; cam tavan, çift kariyerli eşler, çift kariyerlilik, ay ışığı sorunu, kariyer 
evrelerinde ortaya çıkan sorunlar ve son dönemde kariyer sorunları içerisinde ele alınan iş- aile çatışması, iş 
stresi, mobbing ve tükenmiş konuları kısaca ele alınacaktır.  

Cam Tavan: Cam tavan, kadın çalışanların üst düzey yönetim noktalarına gelmesini engelleyen örgütsel ve 
davranışsal önyargılardan meydana gelen görünmeyen yapay engellerin anlatımı için kullanılmaya başlanmış 
olup; sonrasında özellikle büyük ölçekli kurum ve kuruluşlarda kadınların belli bir düzeyden sonra bir 
sonraki düzeye geçmesine olanak vermeyen şeffaf engeller şeklinde tanımlanmaktadır (Wirth, 2001:45; 
Bombuwela ve Chamaru, 2013:6). 

Kadınların üst yönetimlerde görevlendirilmemesi ile ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülmüştür. Bu gerekçelere 
bakıldığında; (Budak 2008:277) 

• Kadın personelin çocuğu büyütmek için belirli bir süre kariyerlerine ara vermeleri ya da tamamen 
durdurmaları, 

• Kadın personelin iş- aile yaşamlarındaki sorumluluklarını dengeleme çabaları,  

• Kadın personelin geleneksel olarak mühendislik ve işletmecilik becerilerinden yoksun olmaları, 

• Başarılı kadınların kendi işlerini kurarak, bağımsız bir şekilde çalışma istekleridir 

Cam tavan sendorumu ile ilgili yaygın olarak bilinen ölçek Payne (2005)’nin, “The Glass Ceiling Ten Years 
Later: A Study of the Professional Woman’ s Perception of Success in Corporate America “ adlı çalışmasında 
geliştirdiği ölçektir. 

Çift Kariyerli Eşler: Son zamanlarda aile yapılarında meydana gelen değişimler ve rollerdeki farklılaşmanın 
etkisiyle ortaya çıkan çift kariyerli eşler kavramı, her iki eşin de kariyerli işlerde çalışmasıyla meydana gelen 
çalışma yaşamı ve etkileşimini konu almaktadır (Demirel, 2017:67). Acar (1994:21-29) yaptığı tanımda, çift 
kariyerli aileleri; beraber bir aile hayatı yaşamakla birlikte, her iki eşinde kendi kariyerlerini sürdürdüğü 
aileler şeklinde tanımlamıştır. Çift kariyerli eşler kavramı dendiğinde; her iki eşin çalışma yaşamı içerisinde 
olması ve eşleri kariyer hedeflerinin peşinden koşması anlaşılmaktadır. Bu tarz kariyerlere sahip çiftleri üç 
farklı gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; 

• Aynı işletmede çalışan ve aynı kariyeri izleyen çiftler,  

• Aynı işletmede çalışan fakat farklı kariyer izleyen çiftler,  

• Farklı işletmede benzer veya farklı kariyer izleyen çiftler olarak gruplandırılmaktadır (Flippo, 1984:262-
263). 

Kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için çalışma ve kariyer kavramlarının ayrımı önem arz etmektedir. Kadın 
aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışıyorsa bu durumda çalışma; kendi bireysel hedeflerine yönelik 
çalışıyorsa bu durum kariyer şeklinde değerlendirilir (Karadoğan, 2009:137).   

Çift Kariyerlilik: Çift kariyerlilik, bireyin farklı iki kariyer alanında ilerlemesi şeklinde tanımlanmıştır. Çift 
kariyerlilikten bahsetmek için; bireyin çalıştığı iki işte belirli bir uzmanlık ve deneyim gerektirmelidir. 
Bununla birlikte her iki işte bireye unvan ve kariyer sağlamalıdır. (Aytaç, 2005:276) Çift kariyerliliğin olumsuz 
tarafına bakıldığında, bireylerin enerjilerini tek bir alanda kullanmaları yerine aynı anda iki farklı kariyerde 
yükselmeye çalışmaları, enerjilerinin bölünmesine ve başarılarının düşmesine sebep olmasıdır (Şimşek ve 
Öge, 2014:290). 

Ayışığı:  Ayışığı kavramı ile literatürde yapılan tanımlara bakıldığında; Kimmel ve Conway  (2001:89-120), 
bireylerin esas işlerinde tam zamanlı çalışma saatlerininin olmaması ve esas işten yeteri kadar para 
kazanamamaları durumunda esas işin yanında maddi ve manevi tatmin yaşamak için başvurdukları ikincil 
işleri ayışığı aktiviteleri olarak nitelendirilmiştir. Ayışığı, bireylerin kendi işlerine ek olarak, iki veya daha 
fazla işte çalışmasıdır. Düzenli bir işe sahip olan bireyin çoğunlukla gizli bir şekilde akşam saatlerinde ikinci 
bir işte çalışması neden bu soruna ay ışığı denildiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde ek işler, günün farklı 
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saatlerinde yapılabildiği halde yine de ayışığı başlığı altında ele alınmaktadır (Kırmızıgül, 2017:170-171). 
Ayışığı sorunu düzenli bir şekilde çalışan bir bireyin mevcut çalışma saatlerinin dışında başka bir işte de 
çalışması durumunda karşımıza çıkan bir sorundur. Bireylerin ek bir işte çalışmalarının sebebi, kendi işlerini 
kaybetme riskine karşı yaptıkları ek işi bir garanti olarak görmeleri ve ek bir gelire sahip olmak istemeleridir 
(Okakın, 2008:147). 

Kariyer Evrelerinde Ortaya Çıkan Sorunlar: Kariyerin başında karşımıza çıkan kariyer şoku; henüz gerçek iş 
hayatına atılmamış öğrenci ve iş arayan adayların karşılaştıkları bir sorundur. İşle ilgili yüksek beklenti ve 
hedefleri olan bu bireyler, çalışma ortamına girip çalışma yaşamının gerçek yüzüyle karşı karşıya 
kaldıklarında bir şok yaşamaktadırlar. Gerçeklik şoku olarak da bilinen bu karşılaşma kariyer şokudur 
(Gürbüz, 2017:316). Kariyerin orta evrelerinde, kişinin iş yaşamında belirli bir dönem kariyer ilerlemesinin 
durması durumu olan kariyer platosu karşımıza çıkmaktadır. Kariyerinin son evresinde ise uzun süre çalışmış 
olan bireylerin emeklilik ile ilgili düştükleri sıkıntılı durum karşımıza çıkmaktadır (Dündar, 2015:295). 

İş Aile Çatışması: İş aile çatışması, bireylerin iş ve aile alanlarında meydan gelen rol taleplerinin birbirleriyle 
uyumsuz olması sonucu karşımıza çıkan çatışmadır (Greenhaus ve Beutell, 2016:77). İşle ilgili ve iş dışı rollerin 
vermiş olduğu yükümlülüklerin her zaman kusursuz bir şekilde ve düzen içerisinde yerine getirilmesi 
imkânsızdır. Aile ve iş yaşamında rollerin birbirleriyle uyumlu olmaması iki boyut arasında çatışmaların 
meydana gelmesine yol açmaktadır. Bireylerin rolleri gerektiği gibi yerine getirememesinde en önemli etken 
zamandır. Bireyler aile yaşamında ve işte yerine getirmesi gereken sorumlulukların farkında olmalarına 
rağmen gerekli yükümlülükleri gerçekleştirmek için yeterli zaman olmamasından dolayı çatışmalar 
yaşamaktadır. Bireylerin evde yaşadıkları stres sebebiyle işte yüksek performans gösterememesi ya da işte 
yaşadığı stresi eve taşıması sebebiyle iş-aile çatışması meydana gelmektedir (Kopelman, Greenhaus ve 
Connolly, 1983:198-200). 

İş Stresi: fiziksel stres kaynaklarıyla baş edilememesini sonucu, fiziksel ve zihinsel bir hastalığa dönüşebilen, 
istenmeyen bir olgu olarak ifade edilmektedir (Özdevecioğlu, 2003:114).  İş stresi, işle ilgili etmenlerin 
sonucunda bireyi normal fonksiyonlarından saptırarak, fiziksel ve psikolojik davranışlarını değiştiren bir 
durumdur (Cam, 2004). İş hayatı bireylerin yaşamında önemli bir yer kaplamaktadır. Çalışma hayatında 
kendisini iyi hisseden birey, aile ve sosyal yaşamda da eş yönlü bir mutluluk yaşayacaktır. İş yaşamında 
meydana gelen baskılar bireyin kendini yetersiz hissetmesine sebep olarak bireyi strese sokacaktır (Baltaş ve 
Baltaş, 2008:90). 

Tükenmişlik: Fiziksel ve zihinsel yorgunlukla birlikte yaşanan duygusal tükenme durumu şeklinde ifade 
edilmektedir (Shirom, 1989:25-48). Maslach ve Jackson (1981:99-113), tükenmişliği insan ilişkilerinin oldukça 
yoğun olduğu işlerde çalışan bireylerde duygusal tükenmeyle birlikte sinizmin ortaya çıktığı bir sendrom 
olarak tanımlamışlardır. Tükenmişlik insan ruhunu erozyona uğratan, kişinin kendini kronik bir şekilde 
yorgun ve bitkin hissetmesine sebep olan, kişiyi sinikleştiren, kişinin işinden ve diğer insanlardan uzaklaştıran 
tutum ve davranışlar sergilemesine yol açmaktadır (Maslach, Leiter, 1997:23). Tükenmişliğe ilişkin birçok 
araştırmacı tarafından farklı boyutlar ortaya konmuş olsa da literatürde en çok kabul gören Maslach ve 
Jackson’ın öne sürmüş olduğu boyutlardır. Maslach tükenmişliği 3 boyutta değerlendirmiştir; bunlar, 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissidir (Maslach ve Jackson, 1981:98-113). Duygusal 
tükenme tükenmişliğin bireysel boyutu ve tükenmişlik yaşandığına ilişkin en önemli göstergedir. 
Duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişlerarası boyutu olup; bireyin çevresindeki olay ve kişilere karşı mesafeli bir 
tutum alma halidir. Son olarak düşük kişisel başarı hissi, bireyin kensine ilişkin boyutu olup; kendisini 
yetersiz, başarısız hissetmesidir (Seçkin, 2017:231).  

Mobbing: Bireye, işyerinde işverenlerce veya iş arkadaşları tarafından tekrarlanan bir şekilde uygulanan bir 
çeşit psikolojik terör olarak ifade edilen kavram; çalışanlara üstleri, astları veya aynı düzeydeki iş arkadaşları 
tarafından sistematik bir biçimde uygulanan her türlü şiddet, kötü muamele, aşağılama, tehdit, taciz gibi 
davranışlardır. Bir davranışın mobbing olarak sayılması için davranışın, en az haftada bir kere genelinde ise 
6 ay gibi bir süreye yayılması ve hatta bu süreyi geçmesi gerekmektedir (Leyman, 1996: 168). Mobbingle ilgili 
çalışmalarıyla ve ilgili literatürde geliştirdiği ölçeğiyle en çok anılan isim olan Leymann’ın LIPT anketinde 45 
ifadeden oluşan mobbing davranışları 5 faktör halinde ele alınmıştır. Bunlar;  sosyal ilişkilere saldırılar, 
iletişime yönelik saldırılar,  sosyal konuma saldırılar, sağlığa yönelik saldırılar, mesleki ve özel yaşama yönelik 
saldırılardır (Tınaz, 2008:52). 
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Literatürde hemşirelerin yaşamış olduğu sorunlara ilişkin çalışmalara bakıldığında; tükenmişlik üzerine ilk 
yapılan çalışmalar sağlık sektöründe sağlık çalışanlarında görülen yorgunluk hissi, işten ayrılma niyeti, hayal 
kırıklığı gibi durumları tanımlamak için ortaya atılmış ve sağlık çalışanlarında tükenmişliğin büyük bir risk 
taşıdığı çalışma sonrasında ortaya konmuştur. Karaca (2019), hemşirelerin kariyer hayatı boyunca 
karşılaştıkları engelleri 6 ana tema üzerinde belirlemiştir. Bunlar, bireysel, ailesel, örgütsel, çevresel, siyasal, 
toplumsal sorunlardır. Marangoz (2019)’un hemşireler üzerinde yaptığı çalışmasında hemşirelerin hem 
işyerinde hem de işyeri dışında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın sebep olduğu eksiklikleri tespit 
etmiştir. Ürdün’de özel sektörde çalışan hemşireler üzerinde yapılan bir çalışmada, yaşanan sorunların, 
tatminsizlik, tükenmişlik, yüksek devir oranları boyutlarında yoğunlaştığı görülmüştür (Mrayyan, 2006:85-
86). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hemşirelikte stres kaynakları üzerine hazırladığı bir raporda;  
kişinin yetenekleri ile işin gerektirdiği niteliklerin uyuşmaması ve kişinin beklentileri ile işten algılanan 
değerin uyuşmaması(kariyer şoku), iş üzerindeki kontrol düzeyinin düşük olması, düşük destek algısı, iş 
yükü, iletişim eksikliği boyutları ön plana çıkarılmıştır (Cox vd., 1996: 4). Ergüney ve arkadaşlarının (2001) 
yaptığı çalışmada da hemşirelerin maruz kaldığı mesleki risklerin hemşireler üzerinde stres yarattığını 
belirlemişlerdir. Bu mesleki risklerin, kariyer sorunlarından tükenmişlikle bağlantılı oldukları görülmektedir. 
Yine hemşirelerin stres düzeylerini inceleyen bir çalışmada, Akbal ve arkadaşları (2001), işe özgü stres, kariyer 
gelişiminden kaynaklana stres, örgütsel yapı kaynaklı stres gibi boyutlar içeren Örgütsel Stres Kaynağı 
ölçeğini kullanmışlardır.  Öztürk ve arkadaşlarının (2016), hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada, meslek 
hayatına yeni başlayan hemşirelerin ücretlendirme, hastalar ve hekimlerle ilgili birçok sorun yaşadığı 
gözlenmiştir. Yıldırımalp ve arkadaşlarının (2014) hemşireler üzerinde yaptıkları çalışma da; yaş ilerledikçe 
hemşirelerin iş- aile çatışması yaşadığını ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra; Çatak (2005), Karahan ve Bener 
(2005), Yüksel (2005), Karahan vd. (2007), Şirin (2008),  Mutlu (2010), Karakuş (2011), Koç, Bardak ve Yılmaz 
(2014), Bektemur vd. (2016), Öztürk vd. (2016) çalışmaları incelenmiştir. Stres ve tükenmişlik özelinde 
yoğunlaşan boyutların ötesini de kapsamak amacıyla,  ölçek hazırlama çalışması yapılırken kariyer sorunları 
olarak; cam tavan, çift kariyerlilik, iş- aile çatışması, iş stresi, mobbing, tükenmişlik başlıkları ön plana 
çıkarılmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Gerekçe ve Amaç 

Sağlık hizmetleri, yaşanan teknolojik gelişmelere rağmen insan faktörünün büyük bir rol oynadığı emek 
yoğun bir sektör olma özelliğini sürdürmektedir. Hemşireler hizmet sunumu süreçlerinde aktif olarak rol 
alan, hekimler ile beraber hastalarla en yoğun şekilde ilişki içerisinde bulunan, hata yapmanın çok ağır 
sonuçlar doğurabileceği bir ortamda çalışmaktadırlar. Burada hemşirelerin iş yoğunluğu ve zaman baskısıyla 
beraber motivasyonlarının düşmesi, yorgunluklarının bir süre sonra tükenmişlik düzeyine erişmesi, yönetici 
ve iş arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar gibi iş kaynaklı zorlukların yanı sıra aile yaşamları ile ilgili zorluklarla 
karşı karşıya kalmaları da mümkündür. Ayrıca hemşirelerin çoğunlukla kadın çalışanlardan oluşması 
neticesinde bu gruba özgü yaşanabilecek başka bir takım zorluklar da vardır. Bu bağlamda hemşireler sağlık 
çalışanları içerisinde özel olarak irdelenmesi gereken bir grup olma özelliği göstermektedirler. Bu özellikleri 
itibarı ile hemşirelerin kariyerlerinde hem genel hem de mesleklerine özgü bir takım problemler yaşamaları 
olası olmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı hemşirelerin karşılaştıkları/karşılaşabilecekleri kariyer 
sorunlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak hemşirelerin kariyer sorunları ölçeğinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

2.2. Örneklem  

Araştırmada örneklem olarak ölçekte yer alan 31 maddenin en az 5 katı kadar (155) katılımcıya ulaşılması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 31 maddelik taslak ölçek, online formatta düzelenmiş ve özel hastanelerde aktif 
olarak çalışmakta olan hemşirelere gönderilmiştir.  Anketlerin uygun şekilde cevaplanmayabileceği 
düşünülerek online ölçek toplamda 220 hemşireye gönderilmiş, tam ve eksiksiz olarak doldurulan 208 anket 
ile analizler gerçekleştirilmiştir.   Araştırmada ayrıca test ve tekrar test analinin gerçekleştirilebilmesi için 50 
katılımcıya 3 hafta arayla iki defa uygulama yapılmıştır.  

2.3. Yöntem 
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Araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışmada öncelikle ilgili literatür araştırmacılar tarafından 
derinlemesine incelenmiş ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar analiz edilmiştir.  Bu bağlamda incelenen 
ölçeklere bakıldığında; Leymann’ın 45 ifadeden oluşan Mobbing ölçeği; Karaca (2007) tarafından geliştirilen 
Cam Tavan Sendromu Ölçeği; Payne (2005)’nin, “The Glass Ceiling Ten Years Later: A Study of the 
Professional Woman’ s Perception of Success in Corporate America “ adlı çalışmasından uyarlayarak Türkçeye 
çeviren Özünlü (2013)’nün araştırmasında kullandığı “Cam Tavan Sendromu Ölçeği”; Smith ve 
arkadaşlarının (2012) geliştirdiği, “Kariyer Yolları Ölçeği”; Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş; 
Ergin (1992) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Schaufeli ve Salanova (2007) 
tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri Genel Araştırması'ndan uyarlanmış olan Tükenmişlik 
ölçeği; Netenmeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilen İş-Aile Çatışması ölçeği; House ve Rizzo 
(1972) tarafından geliştirilen İş Stresi ölçeği, Acar ve Zuhal Batlaş (2006) tarafından geliştirilen İş Stresi ölçeği; 
Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen; Köker (1991) ve Yetim (1991) tarafından 
Türkçeye uyarlanan, Yaşam Doyumu Ölçeği; Aytaç ve arkadaşları tarafından (2001) geliştirilen Çift Kariyerli 
Eşlere Yönelik Tutum ölçeğidir. Bu ölçek maddeleri ve bununla beraber literatürde sıklıkla bahsedilen kariyer 
sorunları irdelenmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda bir madde havuzu oluşturulmuştur Bu havuz 
içerisinden sağlık hizmetleri çalışanlarının kariyer sorunlarını belirleyeceği düşünülen maddeler güncel 
haliyle ölçekte yerini almıştır. Ölçeği oluşturan önermeler 7’li Likert skalasında değerlendirilmiştir. 
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum). Ölçekten alınan puanların artması hemşirelerin ilgili 
boyutu bir kariyer sorunu olarak algıladığını/deneyimlediğini ifade etmektedir.  

Ölçeğin güvenilirliği(iç tutarlılığı) Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanarak incelenmiş, zamana göre 
kararlılığı ise test-tekrar test korelasyonu ile tespit edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin incelenmesinde 
açımlayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Son olarak ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizi 
gerçekleştirilerek çalışma sonlandırılmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 22.0 ve LISREL 8.80 paket 
programları ile gerçekleştirilmiştir.  

3. BULGULAR 

Araştırmada öncelikle katılımcılara ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler 
tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %83,7’si kadın, %61,5’i çocuk sahibi ve %70,2’si 5 
yıldan fazla mesleki deneyim sahibidir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 35,52±9,04’tür.  

Tablo 1. Demografik Veriler 

                   DEĞİŞKEN n % 

Cinsiyet 
Kadın  174 83,7 
Erkek  34 16,3 

Tecrübe 

1 yıldan az 16 7,7 
1-3 yıl 22 10,6 
3-5 yıl 24 11,5 
5 yıldan fazla 146 70,2 

TOPLAM  208 100 
 

DEĞİŞKEN x̄ SD 
Yaş 35,52 9,04 

3.1. Kapsam Geçerliliği 

Literatür incelemesi neticesinde oluşturulan taslak madde havuzu ile ilgili olarak sektör temsilcileri ve 
akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir grubun uzman görüşüne başvurulmuştur. Alınan görüş ve öneriler 
neticesinde ölçek maddeleri revize edilmiş ve taslak ölçek oluşturulmuştur.  

3.2. Yapı Geçerliliği 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin test edilmesinde açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizinin 
geçekleştirilebilmesi için öncelikle örneklem yeterliliği KMO katsayısı ve Bartlett küresellik testi ile 
incelenmiştir. Buna göre KMO katsayısı 0,842 ve Bartlett küresellik testi sonucu anlamlıdır (p<0.05). 
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Dolayısıyla örneklemin faktör analizi gerçekleştirilebilmesi için yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ardından faktör analizi gerçekleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen faktör analizi soncunda ölçeğin öz değeri 1’den yüksek olan ve toplam varyansın %55,36’sını 
açıklayan dört alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir.  

Madde faktör yükleri 0.40’ın altında olan ve binişik madde olma özelliği gösteren 8 önerme ölçekten 
çıkarılarak faktör analizi tekrar gerçekleştirilmiştir. Ölçekten çıkartılan önermelerin, aile ve kariyer çatışması, 
çift kariyerlilik sorunu, kişi-iş uyumsuzluğu ve örgütsel baskı gibi bir dizi bileşeni yansıttığı gözlenmiştir. 
Ölçekten dışlanan önermeler, uygulamada yer aldıkları sıra numarası ile birlikte Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Ölçekten Dışlanan Önermeler 

11.Kimi zaman ailevi konulardan dolayı iş süreçlerine odaklanamıyorum 

12.Eşlerin ikisinin de çalışıyor olmasının evlilikte sıkıntılara yol açacağını düşünüyorum 

13.Yüksek kariyer hedeflerine sahip olmanın iyi bir eş olmayı engelleyeceğini düşünüyorum 
17.Aynı anda birden fazla alanda kariyer sahibi olmanın bir prestij unsuru olduğunu düşünüyorum 
22.Bazen beraber çalıştığım kişilerin benden tam olarak ne istediğini anlayamıyorum 
24.İşimde başarılı olmam için yeteri kadar şans verilmediğini düşünüyorum 
28.İş ile ilgili beklentilerim vardı fakat beklediğim bir ortamla karşılaşmadığımı düşünüyorum 
30.Kariyerimde istediğim yere ulaşamadığım düşünüyorum 

Gerçekleştirilen faktör analizinde düşük faktör yükü olan veya binişiklik gösteren herhangi bir önerme 
olmadığı saptanmıştır. Analize ilişkin döndürülmüş bileşen matrisi aşağıdaki gibidir(Önermeler 
uygulamadaki sıra numarası ile verilmiş, ölçeğin nihai hali çalışmanın ekinde sunulmuştur);  

Tablo 3. Ölçeğin Boyutları ve Önermelerin Faktör Yükleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları   

Doğrulayıcı faktör analizi(DFA), çeşitli değişkenlerin oluşturmuş olduğu yapı ve bu yapının altında yatan 
ilişkileri ortaya çıkarması bakımından önemlidir. DFA, yeni bir ölçüm aracı geliştirilirken, aracın faktör 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi 
 1 2 3 4 
s2 ,808    
s3 ,780    
s19 ,661    
s23 ,653    
s20 ,620    
s14 ,579    
s10 ,543    
s9 ,533    
s1 ,442    
s7  ,772   
s6  ,735   
s5  ,720   
s4  ,674   
s8  ,627   
s29  ,593   
s21  ,517   
s16   ,883  
s15   ,866  
s18   ,785  
s27    ,770 
s25    ,721 
s26    ,637 
s31    ,592 
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yapısını ortaya koymak ve kuramsal yapı ile modelin uyum gösterip göstermediğini test etmek üzere 
kullanılır. Birinci ve ikinci düzey olmak üzere iki tipte uygulanabilir (Gürbüz ve Şahin, 2017:340). Bu 
çalışmada, açımlayıcı faktör analizi ile oluşturulmuş olan yapı, birinci düzey DFA ile doğrulanmak üzere test 
edilmiştir. 

Modele göre, önermelerin faktör yükleri ve hata varyansları aşağıdaki şekildeki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. DFA Sonuçları 

Önermelerin örtük değişkenleri ile olan faktör yüklerinin 0.42-0.96 arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. 
Tüm parametrelerin t değerleri, anlamlılık düzeyini ifade eden 1.96 değerinden yüksektir. Dolayısı ile ilgili 
önermelerin, örtük değişkenler ile aralarındaki bağlantının anlamlı olduğu ifade edilebilir.  

DFA’da modelin veri ile uyum gösterip göstermediğini tespit etmek için bazı ölçütlerin beklenen değerler 
arasında olması gerekmektedir. Bu ölçütler ve beklenen değerleri temel olarak aşağıdaki gibidir (Harrington 
2009:51-52; Wang ve Wans 2012:17-22; Gürbüz ve Şahin, 2017:343). 
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Tablo 4. Kabul Edilebilir Uyum İndeks Değerleri 

Ölçüt Kabul Edilebilir Değer 

Ki-Kare/Serbestlik Derecesi <3 

RMSEA(Tahmini Ortalama Karekök Hatası) <0.08 

SRMR(Standardize Ortalama Hataların Karekökü) <0.08 

CFI(Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) >0.90 

GFI(Uyum İyiliği İndeksi) >0.85 

AGFI(Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi) >0.80 

IFI(Fazlalık Uyum İndeksi) >0.90 

Ki-Kare/Serbestlik derecesi: model ile örneklemden elde edilen verinin uyumunu gösterir. RMSEA model ile 
örneklem kovaryansının uyumunu değerlendirmek için yararlanılan bir değerdir. Benzer olarak SRMR ölçütü, 
evrenin kovaryans matrisi ile örneklemin kovaryans matrisi arasındaki artık kovaryansları test etmektedir. 
GFI, örneklem büyüklüğünden etkilenmeden, model uyumunu test eden bir ölçütken, AGFI, bu ölçütün 
serbestlik derecesine göre ayarlanmış halidir. CFI, örneklem büyüklüğü ve serbestlik derecesini göz önünde 
bulundurarak, test edilen modelin temel model ile karşılaştırmasını yapar. IFI ise, modelin uyumunu, 
örneklem büyüklüğü ve karmaşıklık derecesine göre test eder (Gürbüz ve Şahin, 2017).  

İlk aşamada modelin çalıştırılması sonrası uyum indeks değerlerinin, kabul edilebilir değer aralıklarının 
sınırında yer aldığı görülmüştür. Modelin birinci örtük değişken bünyesinde yer alan, 2-3 ve 9-10 numaralı 
önermelerine yönelik sunmuş olduğu modifikasyon önerileri gerçekleştirilmiş, ilgili önermelerin hata 
varyansları arasında kovaryans kurulmuştur. Sonrasında elde edilen değerlerin aşağıdaki tabloda görüleceği 
üzere, kabul edilebilir aralıklarda olduğu görülmüştür. 

Tablo 5. Ölçeğin Uyum İndeks Değerleri 

Ölçüt Elde Edilen Değer 

Ki-Kare 426.04 
Serbestlik Derecesi(df) 222 
Ki-Kare/df 1,91 
RMSEA 0.067 
SRMR 0.071 
CFI 0.95 
GFI 0.85 
AGFI 0.81 
IFI 0.95 

3.4. Ölçeğin Güvenilirliği 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin ardından ölçeğin güvenilirliği test edilmiştir. Ölçeğin ve alt 
boyutlarının zamana göre kararlılığını ölçmek amacıyla test-tekrar test yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem 
ölçeğin aynı gruba 3 hafta arayla tekrar uygulanması ve iki uygulama arasındaki korelasyonun incelenmesi 
şeklinde gerçekleştirilmektedir (Baş, 2013). Test ve tekrar test uygulamaları 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
İki uygulama sonuçları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İki uygulama 
arasında elde edilen ölçek ve alt boyutların korelasyonları Tablo 6’da özetlenmiştir.  
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Tablo 6. Test-Tekrar Test Sonuçları 

 İlk Test Son Test r P* 
Faktör 1 25,78±8,25 37,41±11,26 0,929 0,000 
Faktör 2 16,48±4,67 21,30±9,26 0,966 0,000 
Faktör 3  8,32±3,75 11,70±5,53 0,915 0,000 
Faktör 4 8,08±3,56 14,14±5,67 0,875 0,000 
Genel Ölçek 58,66±14,51 84,58±23,19 0,945 0,000 

*Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Genel ölçeğin iç tutarlılığını ifade eden Cronbach’s alpha katsayısı 0,893 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin 
güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Benzer şekilde ölçeğe ilişkin alt boyutlar da ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayılarının 0.70’ten büyük olduğu ve alt boyutların da güvenilir olduğu 
tespit edilmiştir. Ölçek genelinin ve alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları Tablo 7’ de özetlenmiştir.   

Tablo 7. İç Tutarlılık Analizi Sonuçları 

Boyutlar Cronbach Alpha 
F1 0,849 
F2 0,832 
F3 0,857 
F4 0,735 

Genel 0,893 

3.5. Boyutların Adlandırılması 

Analiz sonucu oluşan “Hemşirelikte Kariyer Sorunları Ölçeği”nin alt boyutları, içerdikleri önermeler 
çerçevesinde aşağıdaki gibi adlandırılmıştır.  

Tablo 8. Boyutlar ve Adlandırma 

F1 Stres ve Tükenme 
F2 Organizasyonel Baskı ve Mesleki Uyumsuzluk 
F3 Çift Kariyerlilik Sorunu 
F4 Kariyerde Cinsiyet Kaynaklı Sorunlar 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada hemşirelerin kariyerlerinde yaşadıkları problemlere yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma 
208 hemşire ile gerçekleştirilmiş, ayrıca 50 hemşireye üç hafta ara ile test-tekrar test uygulanmıştır. Ölçeğin 
geçerlilik ve güvenilirliğine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin geçerlilik hem yapı hem de 
kapsam yönünden değerlendirilmiştir. Faktör analizleri neticesinde 31 maddeden oluşturulan taslak ölçekten 
8 madde çıkarılmış ve ölçek 23 maddelik nihai formatına ulaşmıştır. Ayrıca hem genel ölçeğin hem de ölçek 
alt boyutlarının içsel tutarlılığını gösteren Cronbachs’ alpha katsayısının 0.70’ten yüksek olduğu tespit edilmiş 
olup bu katsayı ölçeğin güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin zamana göre kararlılığının 
ölçülmesinde kullanılan test-tekrar test sonucunda ise test puanları ile tekrar test puanları arasında yüksek bir 
korelasyon olduğu tespit edilmiştir.  

Geçerlilik ve güvenilirliği test edilen ölçek, dört alt boyuttan oluşan 7’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin alt 
boyutları; 9 maddeden oluşan stres ve tükenme, 7 maddeden oluşan organizasyonel baskı ve mesleki 
uyumsuzluk, 3 maddeden oluşan çift kariyerlilik sorunu ve 4 maddeden oluşan kariyerde cinsiyet kaynaklı 
sorunlar şeklindedir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 23 ve maksimum puan 161’dir. Artan puanlar 
hemşirelerin ilgili boyutu bir kariyer sorunu olarak algıladığını/deneyimlediğini ifade etmektedir.  

Literatürde kariyer sorunları ile ilgili çok sayıda ölçek yer almaktadır. Ancak bu ölçekler ayrı ayrı 
değerlendirilmiş olup bir meslek grubuna yönelik bütüncül bir ölçme aracı olma özelliği göstermemektedirler. 
Örneğin literatürde yer alan bir iş tatmini ölçeği sadece iş tatminini ölçmekte, diğer faktörleri göz ardı 
etmektedir. Ayrıca literatürde yer alan ölçekler farklı alanlardaki gruplara uygulanabilse de, sağlık alanının 



D. Çavmak – E. Atalay – S. Söyler 11/3 (2019) 1897-1910 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1907 

kendisine has özellikleri ve karakteristikleri nedeniyle hemşirelere uygulanabilirliği kısıtlıdır. Bu bağlamda, 
bu araştırmada içerisinde bulundukları çalışma ortamı, yaptıkları işin temel karakteristikleri ve sahip 
oldukları demografik özellikler nedeniyle özellikli bir grup olan hemşirelerin kariyer sorunlarını bütüncül bir 
bakış açısıyla ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir.  
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Ek- Nihai Ölçek 

Önermeler Kesinlikle Katılmıyorum I------------I Kesinlikle Katılıyorum 
F1 (Stres ve Tükenme) 
1. Hizmet sunduğum kişilere karşı duyarsız ve ilgisiz hale 
gelmeye başladığımı hissediyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Sabah yeni bir iş gününe başlarken yorgun ve bezgin 
hissediyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Çok fazla çalıştığımı ve yıldığımı hissediyorum 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4.Aileme vakit ayıramadığım için işimden ayrılmayı 
düşündüğüm oluyor 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Gece nöbetlerinin aile yaşamında sıkıntılara sebep 
olacağını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

6..İşimle ilgili konular iş dışındaki saatlerde de zihnimi 
meşgul eder 

1 2 3 4 5 6 7 

7.İş yüküm çok fazla olduğu için işimi olabileceğinden 
daha düşük kalite ile yapmak zorunda kalıyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

8.Aile yaşamım ile iş yaşamım birbiri ile çakışıyor 1 2 3 4 5 6 7 
9.Normal bir iş gününde bitirilemeyecek kadar ağır bir iş 
yüküm olduğunu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

F2 (Organizasyonel Baskı ve Mesleki Uyumsuzluk 

10. İş ortamında ben yokmuşum gibi davranıldığını 
hissediyorum. 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Genellikle basit ve uzmanlık gerektirmeyen işlerin bana 
verildiğini düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 6 7 

12.Kariyer gelişimimin kasti olarak engellenmeye 
çalışıldığını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

13.İş ortamında azarlanmam için bahane arandığını 
düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

14.Sözlü veya fiziki tacize maruz kalıyorum 1 2 3 4 5 6 7 

15.Sorumluluklarımı yerine getirmek için yeterli yetkiye 
sahip olmadığımı düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

16.Aldığım eğitim, tutumum ve kişiliğimin çalıştığım 
kurumla uyuşmadığını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

F3 (Çift Kariyerlilik Sorunu) 

17.Birden fazla uzmanlık alanına sahip olmanın bir alana 
odaklanmayı zorlaştıracağını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

18.Birden fazla uzmanlık alanına sahip olmanın kariyerde 
başarısızlığa yol açacağını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

19.Aynı anda birden fazla alanda kariyer sahibi olmanın 
uzmanlaşmayı engelleyeceğini düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

F4(Kariyerde Cinsiyet Kaynaklı Sorunlar) 
 
20.Üst düzey bir pozisyonda görev almanın erkeklere 
kıyasla daha zor olacağını düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

21.Üst düzey pozisyonlara gelmek için çok fazla taviz 
vermem gerektiğini düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

22.Cinsiyetin üst düzey bir pozisyon için belirleyici bir 
faktör olduğunu düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

23.Değişen teknolojik gelişmelere adapte olamayacağımı 
düşünüyorum 

1 2 3 4 5 6 7 
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Purpose – Psychosocial hazard and risks are of importance for work psychology. Psychosocial 
hazard is the potential to create psychological, social or physical damage due to the the nature 
of the work and the physical factors in the workplace environment. Due to conflict of the 
work’s requirements with the employee's knowledge, skills and needs and the lack of social 
support concerning the work, the work itself and the psychosocial hazards caused by the work 
may lead to stress and it is known that they cause serious risks for the employees’ health and 
safety. The purpose of this study is to assess the psychosocial hazards and risks that 
occupational physicians expose to considering occupational health and safety. 

Design/Methodology/Approach – A qualitative research method has been used and interview 
technique with semi-structured questions has been decided on in the study. In this technique, 
the interview protocol, in which questions are mentioned before, is addressed to the 
interviewers and the data is collected by recording the answers. In interviews with semi-
structured questions, the researcher can lead the flow of the interview with extra or sub-
questions in accordance with the flow of the interview and can help the interviewers to detail 
their answers.  

Findings – In this study all of the occupational physicians working in Giresun province was 
figured out and they were asked 10 semi-structured interview questions and the answers were 
recorded. Through these questions, the psychosocial hazards and risks that occupational 
physicians expose to were tried to be determined.  

Discussion – To sum up, it was determined that preventing psychosocial hazards and risks in 
workplaces may not only eliminate unproductive work, but also may increase individual and 
social life quality as well. Safety culture is one of the most effective instruments in order to 
create a healthy and safe working atmosphere and increase the motivation of an individual to 
the work. 

Introduction 

Technological developments in developed and developing countries, economic conditions, competative and 
rushing industrial life may have a negative effect on individuals. Besides the biological, chemical and 
mechanical and physiological hazards, psychosocial hazards also constitute the occupational risks in 
working life. Psychosocial hazards are identified by ILO on the basis of business organization and 
management, occupational satisfaction, the interaction between organizational conditions and the 
requirements of the work and competence of employees. These interactions are experienced as the resistence 
of employees to the troubles and serious psychological and physiological effects. Hazards affect individuals 
via stress.  

Psychosocial hazards created by the balance between abilities and physical and mental business demands, 
technological changes, work-load, pressure by the management, inadequate social support, unsafe working 
atmosphere and role conflicts cause stress and lead to various risks. Communication problems, exposure to 
mobbing and stress in working atmosphere and reflection of the problems to the private life are among the 
problems that are frequently experienced. Correspondingly, unsafe working atmosphere reduces the 
employees’ motivation and occupational performance. Employees are exposed to phycholocial, social and 
physical problems.  

Psychosocial health and safety of employees is one of the important stages of occupational safety. 
Psychosocial health is ensured when employees feel themselves psychologically and socially healthy and 
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safe in working atmosphere. Knowing the psychosocial hazards and risks in working atmosphere, 
appreciating them accurately and finding necessary solutions are significant in terms of working life and 
employees. Awareness of these hazards and risks by employees significantly changes their level of influence.  

Psychosocial Hazards and Risks in Workplaces 

Psychosocial appreciations about working life became a current issue and the effect of workplace 
qualifications on health stood out in 1950’s. Şahan (2016: 4) expressed the definition of the concept of 
psychosocial as “ it is used in order to explain the effects of social factors on personal qualifications of 
individuals and it is important for investigating the situations occuring depending on those factors. 
Establishing healthy workplaces in which employees can do their production activities and also they are 
appreciated and they can improve themselves is the focus point of work psychology” (Houdmont & Leka, 
2010: 1-31). 

Psychosocial health is considered as a component of the concept of health. With the definition of general 
health by World Health Organization (1946, access date: March, 2019) psychosocial health is expressed as “ a 
complete psychological and social well-being”. Psychosocial hazard is defined by International Labour 
Organization (1998, access date: March, 2019) as “ the interaction between occupational satisfaction, business 
organization and management, environmental and organizational conditions and competence and needs of 
employees”. Psychosocial hazard is considered as the potential of social and environmental conditions that 
occupational organization and its design are realized for psychological, social or physical damages.  

Along with the industrialization as of 19th century social and psychological problems also began to be seen 
in business life. One of the social consequences of industrialization process is the occurance of  various 
economic classes. Employees are under significant psychological pressure regardless of their status and 
there exists many factors that may affect the psychology in workplaces negatively. Psychological, cultural or 
physical situations lead to some changes in employees. Each employee resists to this pressure in different 
ways and does not experience the same problems. However, a risk occurs in terms of mental health. Besides 
the chemical, physical and biological risk factors, the factors affecting the health of employees in working life 
are psychosocial risk factors. Psychosocial risk factors are considered as the factors which lead to employees 
to experience potential psychological health problems (Korkut, 2014: 3-5).  

According to Özağaç (2013: 14-15), the work itself and the psychosocial hazards of the work begin to affect 
the health and generate psychosocial risks when the requirements of the work conflict with the knowledge, 
skills and abilities of employees and the social support about the work is insufficient. The existence of close 
relationship between the mental state and health of individuals has important risks in business life. (Buyens 
et al., 2009: 103). According to Leka and Cox (2008: 1), psychosocial risks are psychological and physical 
damages caused by administrational practices in business life and occuring as a result of organizational and 
social problems.  

The increase in non-standard and flexible working hours in business life and the aging of the working 
population reveal many risks and hazards. In addition, the situations such as unbalanced distribution of 
workload, managers’ lack of interest about problems, employees’ fear of losing job, working hours, shift 
system, night shifts, working overtime, ergonomic conditions become an important source of mental 
problems and cause work accidents (Richards, 2003: 20-22). The conditions determining the psychosocial 
hazards are categorized according to the conditions and environment of the work as the following:  

-Organizational culture; lack of communication, troubles in problem-solving, ambiguity in organizational 
goals. 

-Organizational role; role ambiguity, conflict and inadequacy and over-loaded task. 

-Career development; career development ambiguity, excessive status attribution, uninsured employment 
and insufficient social value for the job.  

-Freedom for decision; insufficient participation in decision-making process, lack of supervision about the 
work. 

-Lack of interpersonal communication at work; interpersonal conflicts, violence and lack of social support.  
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-Work and home conflict; conflict of expectations, insufficient support at home, career conflict. 

AISGA (2007: 1681) defines psychosocial risks as “new and gradually increasing risks of occupational health 
and safety.” The criteria that should be considered while evaluating the psychosocial risks are:  

-The number of people exposed to hazards  

-The frequency of exposure to hazard  

-Time period of exposure to hazard  

-Knowledge/educational level about the hazard  

-The frequency of control and recovery  

-Working conditions  

Psychosocial risks that can be encountered in workplaces can be listed as (Vatansever, 2014: 126): 

-Monotony at work   

-Technological changes  

-Hazardous factors at work, working atmosphere and environmental conditions  

-Excessive workload, evaluation and promotion mechanisms  

-The fear of losing job  

-Ambiguities in roles  

-Interpersonal relations  

-Sense of responsibility  

-No participation by management and competition  

-Violation of psychological contract  

-Aging labour force  

-Stress 

-Intimidation 

Optimum analysis of the criteria considered during the appreciation of the psychosocial risks enables us to 
determine the factors of psychosocial risks accurately. Accurate analysis of the risks leads to find accurate 
solutions for these risks. The work including hazard, inappropriate environmental conditions, employees’ 
exposure to mobbing and unconcerned management to the problems of employees cause serious problems.  

Psychosocial hazards and risks are stated as direct stress factors such as the content and nature of the work, 
workload and pace, working hours, organizational climate and culture, interpersonal relations, role conflicts, 
role ambiguity, career improvement, lack of job insurance and business-private life balance which has 
gradually become important in recent years. When we analyze the health problems caused by psychosocial 
risks, we can see that the employees affected by the stress at work feel themselves nervous, aggressive, tired 
and unhappy and are not able concentrate and make decisions and are not satisfied with the job. These 
situations may lead to some problems such as heart diseases, digestion system disorders, headaches, 
musculoskeletal system problems. It was determined that especially stress at work leads to coronary heart 
diseases. 

It is stated that the situations such as decrease in interest in workplaces due to the work stress, increase in 
non-attendance to work, decrease in efficiency and performance, increase in work accidents due to unsafe 
working environment, decrease in customer satisfaction and the damage in the image of enterprises on the 
eyes of the employees and environment are the administrative problems caused by psychosocial risks (Eğin, 
2015: 33-44).  
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The concepts that should be discussed while analyzing the psychological violence in workplaces are 
mobbing and stress. Mobbing and stress are used in order to define the problems and hazards in 
workplaces. Because stress and mobbing are factors which affect the psychological and physical health of 
employees in workplaces and cause distrust of employees to their organizations and themselves. The 
importance of safety culture emerges with these concepts. Safety culture is expressed as beliefs, thoughts 
and opinions which minimize the hazards and risks by affecting the behaviours of managers and employees 
at work. 

Mobbing 

Psychosocial hazard and risk factors have gradually become important in our country and in the world. The 
factors such as hierarchical structure of the organization, knowlegde and experience levels of employees, 
businesses and activities in workplaces, work accidents and occupational disease registries are the 
determiners in defining psychosocial hazards.  

“Mobbing is the body of vicious, deliberate and negative attitudes and behaviours in workplaces by one or 
more than one person towards other person or people which goes on systematically for a period of time and 
aims to intimidate, pasify and detract from work and damages the personalities, professional status, social 
relations and health of a victim or victims” (ÇSGB, 2013: 10).  

Dr. Heinz Leymann is the person who related the concept of psychological abuse (mobbing ) with business 
life. Leymann (1990: 119) defined mobbing as “a kind of psychological terror which happens by directing a 
systematic, hostile and unethical communication to a person by another one or ones”. For the negative 
behaviours to be called as mobbing, there should be aggressive and destructive aim, these behaviours 
should be repeated, frequent and continuous and there should be a power imbalance between people. 
Mobbing is one the most important psychosocial risk factors in business life. Authoritarian organizational 
structure in institutions usually brings about psychological abuse and in long term it may become one of the 
part of administrative practices (Davenport, Schwartz & Elliott, 2003: 20-23).  Based on the definitions in the 
literature and the important points mentioned above, the definition of mobbing can be framed as follows: 
“Mobbing is the set of malevolent behaviors exhibited systematically, consciously, and continuously with 
the intention of humiliating a person or persons and forcing them to leave the workplace” (Çögenli, 
Asunakutlu & Türegün, 2017: 111). The ambiguities in organizations forms a basis for mobbing.  

Mobbing that people are exposed to in workplaces should include some factors (ÇSGB, 2013: 10): 
-should happen in workplaces.  
-should be continuous and repeated frequently.  
-should be systematical.  
-should be performed deliberately.  
-should be aggressive and aim to pasify.  
-should have harmful effects on personality, health or business life of the mobbed employees. 
Environmental factors and personalities of parties are considered as the reason why psychological terror 
happens in workplaces. In addition, distruptions in organization may occur due to organizational factors in 
workplaces and management-originated reasons. For instance, the situations such as role conflicts heavy 
workload, nervous and stressful atmosphere, low job satisfaction, annoyance from leadership style cause 
distruptions. There are many options about the personality of parties in conducted studies. The victim is not 
a reason for the mobbing, but the personality of the employee distrupts as a result of mobbing (Archer, 1999: 
94-105). These causes include personal reasons (i.e. reasons stemming from the mobber or victim), 
organizational reasons, and sociocultural reasons (Leymann 1996; Leymann and Gustafsson, 1996; 
Davenport et al., 2003; Zapf, 1999; Chappell and Di Martino, 2000; Einarsen, 1999). 

Personal Reasons: Mobbing may start with a dispute and occur as a continuation of this behavior. The 
mobber may include management or colleagues in this event.  

Organizational Reasons: Hierarchical organizational structure in workplaces forms a basis for psychological 
terror. This structure becomes a suitable environment for the mobbers to hide themselves. Bad management, 
communicational problems, poor leadership, fear of losing job in competative atmosphere, failure to fulfill 
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the expected works, a different structuring and the continuous repetation of same events cause 
psychological abuse (Yılmaz & Kaymaz, 2014: 75). 

Socioculturel Reasons: Lack of self-confidence, alienation, increasing immigration and kinship relations 
create a field that supports mobbing. When socially analyzed, the perception of destroying the weaker by the 
stronger, the destruction of the common working culture and using the changes against the employees are 
among the social reasons for mobbing (Greenhaus & Beutell, 1985: 77-80). 

Bad management, stressful working environment, poor leadership, conflicts in management, failure of 
employees to fulfill the expected works, less or no team work, excessive hierarchical structure, fear of losing 
job in case of competition, no new ideas, continuous repetition, monotony and highly stressful working 
environment are indicated as the reasons for psychological abuse in workplaces. Ignorance of the presence 
of psychological abuse in workplaces by managers leads this situation to last. The consequences of mobbing 
should be discussed concerning the individuals, organizations and society. The victim who is affected and 
damaged from mobbing most is exposed to mental, physical and economical effects. The employee who is 
considered as a hard case can also be isolated from social life. The consequences in terms of organization and 
society may cause decrease in work inefficiency and decrease in trust and prestige in workplace along with 
mobbing (Tınaz, 2006: 25-27). 

Stress 

Stress comes from the Latin word of ‘estrictia’. While it was used in 17th century in the meanings of worry, 
pain, sorrow and evil, it began to be used in 18th and 19th centuries in the meanings of power and pressure 
for people, objects and mental structure. We can see it to in all fields of our lives and it is regarded as a sign 
of discomfort today (Güçlü, 2001: 92). 

Stress is regarded as the disease of the age today. Stress in workplaces is very important for daily life 
because it is a frequently observed situation in daily life and working period is a very long period in human 
life. In European Commission stress in workplaces is defined as “sensual, cognitive, behavioural and 
physical reaction of employees to business organization, its environment and its harmful aspects to avoid”. 
One of the definitions of stress is that “as a result of the effects of environmental and working conditions, 
individual’s intellectual and physical action in order to adapt to the related situations by creating special 
biochemical secretion on body”. It is stated that stress is one the most commonly observed psychosocial risks 
and stress in workplaces is associated with the problems such as abuse and tyranny (Gök, 2009: 430-435). 

Beehr and Newman (1984: 58) defined the work stress as “ a situation which is determined by the changes 
that forces individuals to differ for usual functions and derives from their interaction with other people”. 
Also work stress can be defined as “ the lack of harmony due to both the nature of work and the personality 
of a person and the reaction of him or her for it” (Şenyiğit, 2004: 103). The reason why strees is very 
important today is its effect on employees’ health and the efficiency of the work. Work stress is a situation 
that must be solved by individuals and organizations. The reason why there is a topic that should be paid 
attention for all occupation groups is that it can be encountered in all occupations. The reactions may vary in 
each occupation group (Rantanen, 1999: 478-479). 

Reasons of work stress are discussed under two titles as individual and organizational. Individual reasons 
are indicated as the factors such as emotional and biological structure, family problems, living standards and 
habits, economic conditions, middle and advanced age crises of an individual. Policies of the management or 
organization, excessive workload, limited time, distrust to political atmosphere, frustration, worries due to 
responsibilities, lack of harmony between organization and the values of employees are among the 
organizational reasons (Güçlü, 2001: 96-100). 

The situations such as job dissatisfaction, promotion, retirement, appointment, unemployment, over work, 
exhaustion, authoritarian management, occupational problems of women, technological stress, job insurance 
and safety may cause the stress about business order. Social and mental stress resources are indicated as 
feeling empty, feeling of guilt, role conflict, low wages, age, gender, family life, solitude, socio-economical 
conditions, career ambiguity, losing the feeling of tolerance and failure to make communication. Physical 
stress resources are the factors such as noise, thermal comfort conditions, pressure and silence. According to 
Braham (1998: 52-54),  signs of stress are grouped as physical, mental, emotional and social. 
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According to the conducted studies, it has been determined that environmental conditions generally lead to 
stress and the stress factor remains stable as long as the environment does not change and it goes on 
increasingly. However, stress becomes a stress resource for other employees in environment if it derives 
from the personality of the employee. Environmental factors are important  in the incidence of stress. 
Accordingly, stress resources may change depending on environmental factors. Noise, lack of thermal 
comfort conditions, temperature, crowded working environment, dust and radiation can be expressed as 
examples for stress reasons caused by physical environment. Heavy and tiring works, working under the 
pressure of time, career ambiguity and interpersonal communication are expressed as the examples of the 
problems about the work. Stress resources affect the health of employees either individual or social (Eğin, 
2015: 8-9).  

According to Türetgen et al. (2012: 147-153 narrated by Vatansever, 2014: 122) work stress has five main 
factors. 

 -Organizational norms and practices  

 -Work and workload  

 -Non-trust based interpersonal relations  

 -Work with no improvement opportunities  

 -Physical properties of working environment 

Safety Culture 

Culture is a concept with broad meanings. Culture is “ the way of thoughts, feelings and behaviours 
presenting the original patterns of human groups and expressed by created and transferred symbols”. With 
the continuous development in science the concept of culture also changes and gain new meanings. It is 
stated as the body of behaviours which expresses a life style as the consequence of living in the same society 
(Alakuş, 2004: 62-65).  

Safety is a concept which is frequently used in every fields of daily life and comes after the need to live in 
Maslow’s hierarchy of need theory. Following the basic needs, an individual needs to safe himself or herself. 
In order to ensure a safe environment in an enterprise, a culture should be established (Ültanır, 2003: 291). 

The concept of safety culture was firstly mentioned in 1987 in a report prepared by OECD Nuclear Agency 
following the nuclear accident in Chernobyl. After long researches and studies, it was concluded that safety 
culture became a key for preventing work accidents and establishing a safe working environment (Cox & 
Flin, 1998: 190) 

According to Cox and Cheyne (2000: 114-115) safety culture reflects attitudes, values and beliefs which 
determine the efficiency of an organization in terms of health and safety and are shared by employees. 
Safety culture is to make a habit of healthy and safe behaviours. Enterprises have their own safety culture. A 
management understanding which is open to participation and communication and emphasizes health and 
safety and takes preventive measures is an important factor for the development of safety culture. Safety 
culture focuses on the participation of the all people in organization. It affects the behaviours of all 
employees at work in the organization. It has a resistant and strong structure against changes (Wolinska & 
Rakowska, 2014: 1089-1093).  

The factors causing work accidents are the work itself, employees and organizations. Safety culture is one of 
the important issues to be discussed in preventing work accidents and establishing safe working 
environment. Perspective of enterprise managements to safety culture and fulfilling their responsibilities are 
one of the important steps in establishing safety culture in workplaces.  

The purposes of safety culture can be outlines as follows (Uslu, 2014: 38-39): 

-Providing the safety about important issues 

-Providing the commitment of employees to safety through interest and participation 

-Establishing behavioural norms by sharing the opinions about risks, accidents and diseases  



M. Z. Çögenli 11/3 (2019) 1911-1926 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1917 

-Deciding the efficiency of the health and safety programme of the enterprise 

The policies for providing flexible working hours, permissions and the balance between business and 
private life are followed in order to establish safety culture in organizations. In addition, communication in 
management organizations is important for sharing information, facilitating works and solving the problems 
and conflicts. An effective communication becomes necessary in order to reach administrative targets and 
increase the efficiency (Hofstede, 2011: 21-22). 

It is stated that education is one of the important factors in establishing organizational culture. Healthy 
behaviours of employees also affect the development process of knowledge, skills and abilities. It is 
necessary to minimize the psychosocial risk factors and provide a healthy working environment by raising 
awareness of employees through a planned education system. The purpose of a good safety culture is to 
protect employees and prevent their unsafe behaviours and have them recognize the hazards and risks. 
Although to what extent safety culture will be handled and the performance criteria will be appreciated are 
not indicated exactly, they differ according to countries and sectors. However, universally accepted safety 
dimensions are handled as organizational commitment, participation by the management, authorization of 
employees, reward system and reporting system (Yumuşak, 2008: 241-247). 

Methodology  

Purpose of Study 

There are many risk factors affecting human health in business life. Psychosocial risk factors are the factors 
deriving from the situations such as working conditions, requirements of the work, work environment and 
technological developments and causing psychological, physical and social damages on individuals. 
Detecting and appreciating the hazards and risks that employees expose to in terms of business health are of 
importance. The purpose of this study is to detect and appreciate the psychosocial hazards and risks that 
occupational physicians working in Giresun province expose to.  

Method of the Study  

This research is designed with a qualitative research method. Qualitative researches deal with the process 
rather than the products or outputs. Semi-structured interview technique is frequently preferred by 
researchers because it is flexible at a certain level and eliminates the limitations in tests and questionnaires 
and helps to obtain detailed information on determined subject. Semi-structured interviews are neither rigid 
nor flexible compared to other types of interviews (Yıldırım & Şimşek, 2005: 366). Semi-structured interview 
technique was used in this research because it is between the two. Interview questions were prepared by 
paying attention to be understood easily and not to guide the interviewer. 

This study includes all occupational physicians working in Giresun province. Occupational Health and 
Safety Registration, Follow and Monitoring Program (İSG-Katip) was used to determine the number of 
workplace physicians working in this province and the workplaces they work in. In this way, it has been 
determined that there are 5 doctors working as occupational physicians in Giresun province. As a result, all 
occupational physicians working in Giresun were reached. Before the interview, the purpose of the research 
was briefly explained to the physicians and the importance of the accuracy of the answers was emphasized. 
Through these questions it was aimed to determine the psychosocial hazards and risks that occupational 
physicians expose to.  

Findings and Analysis 

The interviews are based on the principle of secrecy and the names of participant physicians are not 
explained. Male interviewers were coded “EG1, EG2, EG3, …” as and female interviewer is coded as “KG, 
KG1, KG2, …”. Audio recordings were transferred to computer. 

The interview with occupational physicians was analyzed under 3 main themes: They were determined as:  

a)Reasons of Psychosocial factors  

b)Consequences of Psychosocial factors  

c)Solution recommendations for Psychosocial problems 
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The reasons of the Psychosocial factors that the occupational physicians expose to were analyzed in five sub-
categories as non-institutional workplaces, late payment of wages, long working hours, education levels and 
management-related problems. The sub-category of psychological and social consequences is under the 
theme of the consequences of Psychosocial factors. 

Reasons of Psychosocial Factors That Occupational Physicians Expose to 

There are some reasons which affect the health of employees in workplaces and form the psychosocial 
factors. Reasons of psychosocial factors that occupational physicians expose to were tried to be determined 
via the major question of “Have you ever experienced one or some of the factors affecting your psychosocial 
health?”. Reasons of the factors affecting the occupational physicians in psychosocial way were seperately 
analyzed under five categories. 

- Non-institutional Workplaces 

It was determined in the conducted study that 2 out of 5 occupational physicians stated the problems due to 
the fact that the workplace was not institutional and private sector. The occupational physicians think that 
problems are not solved because the workplace is not private sector. The reference statements obtained from 
the interview results are as the following;  

“I do not think that I experience much, but we have some problems about the working environment and wages such as 
late payment because we are not institutional”. EG1  

“There are also different problems of being a private sector”. EG2  

These statements show that the problems in workplace can not be solved because of the non-institutional 
structure. It has been determined that there are problems in the workplace with private sector structure 
about solving communication and management related situations and this creates psychosocial hazards and 
risks on occupational physicians. 

- Late Payment of Wages 

It was determined that wage problems were one of the reasons for occupational physicians’ exposure to 
Psychosocial hazards and risks. 2 of the interviewed physicians indicated that they exposed to Psychosocial 
factors because wages were not paid on time. Reference statements are;  

“…about the wages such as late payment. We have problems about wages and stress depending on it” EG1  

It is a risk factor when the wages regarded as the reward of labour by employees are not paid on time. As 
mentioned above, this situation causes problems and stress on occupational physicians.  

“When we have problems about wages, my private life is also affected financially.” “…..wages should be suitable for 
employees”.  

Late payment of wages and low payment in amount for individuals are problems. In addition, it is known 
that low wages have negative effects in terms of job satisfaction. 

- Long Working Hours 

3 out of 5 interviewed occupational physicians answered to the question that long working hours was the 
psychosocial factor that they expose to. Reference statements are;  

“The reasons for stress in workplaces are usually related with time. It is about the working environment. We sometimes 
have to work in hours that we do not want to. We have to work out of working hours”. EG1 

“We spend most of our times in workplaces. This may take long hours. Insufficient ergononic conditions in working 
environment is also another problem”. EG1  

As a result of the interview, occupational physicians states that ergonomic problems also occur due to long 
working hours. This situation determined as a different problem is a hazard and risk for occupational 
physicians. 

“Employers want the educations and examinations to be organized out of the working hours. We work for long hours 
and we usually work out of the working hours”. EG2 
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“We can work for long hours. We also have to work on Saturdays. If Saturdays and Sundays were the off days for us, it 
would be better for us to spare some time for our family”. EG4  

In this mentioned statement it was determined by occupational physicians that working at weekends was a 
reason for the exposure to psychosocial factors. We can see that extension of working hours is considered as 
hazard and risk by the physicians. 

- Educational Level 

Low educational level of the people that physicians work on is another psychosocial hazard factor for work. 
As a result of the study it was determined that occupational physicians were affected by the low educational 
level. The reference statements are as follows;  

“Educational level of the people that we work on is very low. I sometimes may have problems in communication with 
people during the examinations…..Low educational level of the employees is also problem…lack of occupational health 
and safety culture is also another problem”. EG2  

“We have to analyze the society for psychological health. Therefore, education is very important. I work with the people 
with low educational level and experience some problems”. KG5  

It was indicated in another statement of physician that education was very important in order to establish 
psychosocial health. Here, there comes out the importance of education. 

- Administritive Problems 

Communication Problems With Administration and Colleagues:  

A properly operating organizational and hierarchical structure in workplaces is important in terms of 
psychosocial health of employees. When the problems of occupational physicians with the administration 
and colleagues are observed, the reference statements are;  

“We have a good working environment with our colleagues here. In this aspect, I’m pleased and happy”. EG2  

The statement above states that this physician have no problem with his colleagues. A good working 
environment satisfies the workplace physician.  

“We absolutely have problems with our work but we rather have conflicts with managers. This causes a tense working 
environment. We even expose to favouritism. Some of them comes to work, some does not. This, of course, makes the 
working environment stressful and unhappy. When we inform the administration about this situation, we do not have 
any answer”.EG4  

“When I have a problem with the employers in workplaces that I go for a check up, my employer tries to drop the subject 
without doing anything because he/she thinks that he/she will earn money. Working long hours or in heavy conditions 
is not important for employers. This is a problem”.EG4  

“Meetings should be held as the whole team in order to talk about the problems and troubles in workplaces. We demand 
it in workplaces. We have meetings but how much efficient they are is debatable”.EG4  

Including the administration to the problems in workplaces is hazardous for employees. The fact that 
administration is involved in the reasons of the problem instead of solving the problem becomes a 
Psychosocial hazard for occupational physicians. Not fulfilling the meeting demands for the solution of the 
problems in workplaces or infertile meetings are indicated in statement of the physician as the reason for the 
increase in problem.   

Failure to Apply Sanctions:  

“I can say that I do not feel well in workplace. Because the sanction are not applied”.EG3  

It is stated in the statement of the physician that the fact that sanctions are not applied causes the physician 
to feel bad. When the promises by the managers are not kept, distrust occurs in employees and it affects the 
employees negatively.  
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Financial Problems:  

When the wages are not paid by the administration on time, financial problems occur in terms of 
occupational physicians. These problems are stated as the reason for exposure to psychosocial factors in the 
statement of workplace physician. Besides the financial problems have negative effects on occupational 
physicians, they increase the possibility of performance decrease at work.  

“Of course, experiencing financial problems is a problem, it reflects to our work”. EG2 

Consequences of Psychosocial Factors that Occupational physicians Expose to 

Consequences of psychosocial hazards and risks that occupational physicians expose to were analyzed in 
previously determined sub-categories. Psychological and social consequences of the psychosocial factors 
were determined in accordance with the answers to the questions asked to the occupational physicians. 

- Psychological Consequences 

As a result of the occupational physicians’ exposure to psychosocial factors, psychological effects were also 
analyzed. The stress factors that the occupational physicians experience, stress-causing situations and 
psychological effects in workplaces were evaluated using the following statements.  

“The reason for stress during the work is generally related with time. It is about working environment”. EG1  

“In the places with no mutual respect I feel bad and it makes me unhappy. I can say that this is my essential source of 
stress”. EG2   

“Stress happens as in every person's life. There are the factors that create stress, of course. It is my biggest source of 
stress that the working people do not obey the rules and do not fulfill their responsibilities. I deal with lots of people. 
Unfortunately, everything cannot work as it has to be”. EG3  

It was determined that being together with many people due to the field of the work; however, not obeying 
the rules or not fulfilling the obligations were sources of stress in the occupational physicians. It was 
observed in physician’s statement that the presence of stress creating factors were recognized.  

“Stress has become a part of our work. We deal with lots of people”. “Everything affects me here. We try to cope with 
this stress in the rest of time. Shortly, negative in all”.EG4  

“In some cases you keep your silence. Because the person in front of you is dull. This creates a psychological trauma, of 
course”. “Everything may become a stress resource in my business life”. KG5  

Another negative situation was the psychological trauma effect as a result of communication problems with 
the person in front of the occupational physician. It is seen that poor working conditions and failure to find a 
solution has become a source of stress in terms of occupational physician. 

Psychosocial Health According to Occupational Physicians:  

5 occupational physicians were asked how they defined the psychosocial health. When the answers were 
analyzed, it was determined how occupational physicians defined the psychosocial health and to what 
extend it affected their works. The determined reference statements are;  

“I can define it as the mental and psychological well-being of working people. That's what is for my profession. It's 
important to have a complete well-being while working”.EG1  

“I define it as the complete psychological well-being in business life”.EG2  

“Psychological health in busines and social life”.EG3  

“Working hours, environment, wages must comply with the employees. If you have a happy environment at work, you 
will be happy and comfortable. I can say that psychosocial health is to provide these situations”.EG4  

In the statements above the physician points out the working environment, wages and working hours and 
states that good conditions make the employees happy and therefore a good environment occurs 
psychosocially.  
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“We have to analyze the society to ensure Psychosocial health. Therefore, education is important. We always talk about 
rights and justice, but we ignore that other people have some rights. This affects the society psychosocially. It also 
affects us”.KG5  

This occupational physician who works together with many people in her working environment emphasizes 
education and expresses that Psychosocial health status reflects to them. 

- Social Consequences 

Another situation which occurs as a result of the exposure to psychosocial hazards and risks is analyzed as 
social consequences. The balance between family and private life of occupational physicians, the events 
experienced with patients and employees in workplaces were discussed as the consequences of the exposure 
which socially affect occupational physicians. 

The Balance Between Family and Business Life:  

The situations such as long working hours, late payment of wages and the problems with administration 
and colleagues also affect the family and private life of employees according to the interview results. 4 out of 
5 interviewed occupational physicians state that the problems in business life reflect to private life. Reference 
statements are as follows:  

“I have to spend less time with my family”.EG1  

“Going home late and working log hours inevitably affect my family order. Fatigue and tension at the end of the day 
also reflect to home or unhappy events in the workplace also reflect to home”. EG2  

The occupational physicians stated in their statements that the problems in working environment affected 
their family order and they had to spare less time for their families. They also expressed that the tension in 
the workplace also reflected to home. In addition, it was stated that long working hours damaged the 
balance between family and business life.   

“I leave the problem at work. Therefore, they do not affect my private life negatively”. EG3  

The resistence to psychosocial factors by each employee is different. The physician with the statement above 
says that he leaves the problems in the workplace and he does not reflect them to his family and private life.  

“When I experience problems in wages, my private life is affected financially. I can say that my business life partially 
reflects to my private life. When I'm highly overwhelmed at work, my unhappiness and tension reflect to the family 
order. Of course, this is not a continuous and ongoing situation. I reflect if I'm really overwhelmed”.EG4  

“I take lots of work to home. Our family and private life rather depends on work. If the business goes well, family life 
goes well. You don't have much time for yourself”.KG5  

It was determined that wage problems in workplace affected the family and private life of occupational 
physicians financially. It was also determined that good or bad events in businees life reflected to family life 
and occupational physicians could not spend enough time for themselves and families. 

Situations Experienced With Patients: 

Occupational physicians are together with many patients in their workplaces. The situations such as the 
problems with patients and employees and communication problems occur. Low educational level of the 
people worked on also is a problem for occupational physicians. Especially communication problems 
attracts attention in conducted interviews.  

“Educational level of the people we work on is low. I may have problems in communication with people while 
expressing something during examination”.EG2  

The physicians stated with this statement that the communication problems that he experienced with the 
employees during the examination affected him. 1 out of 5 the physicians mentions about the situations with 
patients. 
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Psychosocial Solution Recommendations 

The reasons and consequences of the psychosocial hazards and risks that occupational physicians expose to 
were analyzed according to the answers of the occupational physicians. Coping skills of occupational 
physicians with these hazards and risks and solution recommendatios were tried to be determined through 
the questions. The responses and resistence to the problems and coping methods of each employee vary. 
While some of the employees overcomes this process easily, the resistence and psychosocial influence level 
of some of the employees is more. 3 of the occupational physicians state that problems would be solved 
through communication. They state that the expansion of education and the existence of a systematic order 
may be the solution.  

“I'm trying to solve my problems. I'm trying to overcome my stress-creating problems through communication”. “We 
sometimes have problems. However, I’m trying to have direct communication with the addressee. I did not have so 
many problems”.EG1  

Expressing the problem and trying to communicate with the person are suggested as a solution method. In 
this statement the physician states that he does not have so many problems and the problems can be solved 
through communication. 

“I usually try not to get in touch with bad characters. I contact the administration when I encounter an undesirable 
situation. I report the problems”. “Levels of education should be increased starting from the furthest points, and moral, 
good manners and especially respect should be imposed. Education is very important. Employees need to be conscious. 
In this way, psychological health can be established. The sense of stress can be reduced”.EG2  

“I try to keep calm. I try to talk to the person in front of me”. EG2  

It was suggested that another solution method is to report to administration. Solving the problems depends 
on the attitudes of administration. The physician mentioned about the importance of education and stated 
that raising the awareness of employees was important psychologically. Awareness of employees about the 
hazards and risks and determining the solution methods are the issues to be paid attention in terms of 
employee health.  

“If I can not solve myself, I will talk to the managers. In addition, seminars should be organized to draw attention to 
psychosocial problems. Psychological counseling should be established. I think it should be systematical and should be 
established in all institutions”.EG3  

“I do not have too much lack of communication. If I experience, I try to solve it. I think of how to figure it out”. EG3  

In the statement above the physician stated that seminars should be organized and psychosocial issues 
should be emphasized. He stated that consultancy should be established in every institution and a system 
should be established in order to solve the problems of employees.  

“Some of them are solved, but some of them can not be solved. Actually, everthing can be solved. There should be a 
certain system and order”.  EG4  

The fact that some of the problems are solved but some of them are not affect the physician. However, it was 
stated that this can be figured out through a certain system and order.  

“People should be educated and informed. Education should be tough and centripetal. Ordinary education will not be a 
solution. Its content should be enriched. When people are educated, education should improve the family members. 
However, we do not manage it. If the next generation does not improve, this is not education. This is our problem”. 
KG5  

“The best way to cope with stress is to do the work best and you should not care anything too much. A person should 
remind and feel himself/herself that he/she is more valuable than anaything. Work is not everthing. If you feel that you 
are valuable, you can cope with stress then”. “We have communication problem. I usually solve it by silence. 
Otherwise, you cannot solve it. Because when you address it, it turns into a fight. I think silence is the most accurate 
and natural way”.KG5  

The importance of education and the need to raise awareness in individuals are mentioned in the statements 
above. Employees are not usually aware of the problem they experience in workplace or think that they are 
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temporary. However, the extension of this situation causes the problems to grow and affect employees 
psychologically. Lack of communication and wrong attitude by the administration make this situation 
worse. 

Conclusions and Recommendations  

The data obtained as a result of the study conducted to investigate the psychosocial hazards and risks that 
occupational physicians expose to were analyzed. The results from the research are presented in this 
chapter.  

Consequences of the reasons of exposure to psychosocial factors  

There are psychosocial hazard and risk factors to affect an individual in workplaces. It is important that 
employees know the exposure reasons and are aware of this situation. One of the reasons that interviewed 
occupational physicians think as the cause of exposure is that the workplace is not institutional. It was stated 
in the statements of EG1 and EG2 that working in private sector caused some problems and this complicated 
the situation. It was determined that this was considered by occupational physicians as a problem.  

Late payment of wages and long working hours seem to be psychosocial hazard and risk factors on 
employees. It was observed in the conducted research that occupational physicians were affected from this 
situation. Insufficient job satisfaction and no remuneration on time cause negative effects on occupational 
physicians. At the same time, this situation causes employees to have financial problems and feel bad. The 
interviewer called as EG1 states this situation reflects him as stress. In addition, the interviewers called as 
EG2 and EG4 mentioned about the reflections of this situation to their family and private life. Late payment 
of wages affect both private and business life of occupational physicians. It causes the efficiency of 
employees in workplace to decrease and to have stress.  

For the employees who spend most of their time in the workplace the extension of working hours and 
working overtime are separate hazards and risks. Occupational physicians state in their statements that 
employers’ desire for examination hours following the working hours is a source of stress in terms of 
occupational physicians. They also indicate that this affects their family life. It is stated that another hazard is 
ergonomic conditions for the occupational physicians who spend most of their times in workplaces. EG1 
said that he was ergonomically disturbed by the extension of working hours.  

Another situation including psychosocial hazards and risks is the lack of communication with the 
administration. Occupational physicians state that the solutions for the problems by the administration are 
not sufficient. As the meetings and interviews are inefficient, psychosocial risks still exist in terms of 
occupational physicians. 

Mobbing, called also as psychological violence, is a situation in which employees are psychologically and 
socially in danger. Administration or colleagues have tiresome and intimidating behaviours on employees. 
At that point, there is a significant hazard for occupational physicians. In the research 4 of the physicians do 
not think to be exposed to mobbing; however, 1 of them thinks to be exposed to. The occupational 
physicians who thinks to be exposed to mobbing is female; the occupational physicians who do not think to 
be exposed to mobbing are males. Here, gender attracts attention in exposure to mobbing. 2 of the 
occupational physicians state that they will not let mobbing happen. Mobbing by colleagues and inclusion 
by administration following mobbing lead to undesirable consequences. EG4 in the interview stated that he 
exposed to mobbing, but the adminisration did not find a solution for it and kept silent.  

Communication problem is another important psychosocial hazard and risk for employees. Occupational 
physicians state that the communication problem that they have with patients, colleagues and 
administration is important.  

Consequences of exposure to psychosocial hazards and risks 

Employees are affected from most of negative situations that they experience in working environment. 
Psychological and social consequences of these negative situations were analyzed in terms of occupational 
physicians. These negative situations result as stress in occupational physicians. It was determined in 
conducted study that working hours led to stress in occupational physicians. The interviewer called as EG2 
stated that he felt unhappy and nervous when people lost respect to each other and this was a source of 
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stress for occupational physicians. They stated that they experienced psychological depression and they felt 
unhappy when they had communication problems and they could not express themselves. As a result of the 
interview, EG4 stated that whne he had a communication problem and could not express himself, this had a 
traumatic effect on him.  

There are also social consequences of psychosocial hazards and risks to be exposed to. Negative experiences 
of occupational physicians in workplaces affect both social and family life of individuals. EG1 stated that 
spending less time with family was a difficult situation for both his family and himself. Results of the study 
indicate that the problems in working environment lead to occupational physicians to be alone in social life, 
to withdraw and not to allow time for themeselves and undesirable situations occur. 

Educating employees against psychosocial hazards and risks is important. There should be institutions in 
workplaces where employees can benefit and recieve consultancy. Employees should be given a job 
distribution according to their knowledge and skills, and the roles in the workplace should be clear. 
Sufficient social support for employees should be ensured. In order to protect the employees from the effects 
of stress, knowing the diet, exercise and relaxation techniques by the employees is a step to protect their 
health. 

As a conclusion, psychosocial risks in working environment are inevitable and they endanger the health and 
safety of employees. Sharing the problems in workplaces with administration and determining fair solution 
ways are significant. An environment of trust in every aspects should be created in workplaces and 
employees should feel themselves psychologically strong and roles should be determined clearly. It was 
determined that preventing psychosocial hazards and risks not only eliminate inefficient work but also 
increase the quality of individual and social life as well. One of the most efficient instruments to create 
healthy and safe working environments and increase the motivation of employees to the work is safety 
culture. Creating an understanding of positive safety culture and educating employees to be psychologically 
and physically conscious are significant steps in order to prevent psychosocial hazards and risks.  
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Amaç - Bu çalışmanın amacı, iş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ve bunların 
bireysel iş performansı ile işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisini incelemektir. 

Yöntem- Sakarya Otomotiv ve Yan Sanayii çalışanlarından toplanan veriler ile hipotezleri test 
etmek üzere çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 332 çalışana ait verilerden 
istatistiksel analiz programı aracılığıyla önemli bulgular elde edilmiştir.  

Bulgular- Araştırma sonuçları, iş değerleri değişkeninin örgütsel vatandaşlık davranışı ve 
bireysel iş performansı üzerinde pozitif yönde etkili olduğunu göstermektedir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı değişkeninin, bireysel iş performansı üzerinde pozitif, işten ayrılma 
eğilimi üzerinde negatif etkili olduğunu göstermektedir. İş değerleri ve işten ayrılma eğilimi 
arasında doğrudan anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Bireysel iş performansı değişkeninin, 
işten ayrılma eğilimini negatif etkilediği görülmektedir.  

Tartışma - Değişen toplum yapısı iş dünyasını ve çalışanların beklentilerini de değiştirmektedir. 
Bu nedenle yöneticilerin ve araştırmacıların bu değişimleri dikkate almaları, farklı kuşaklarda  
iş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı, bireysel iş performansı ve işten ayrılma eğilimi 
ilişkilerinin karşılaştırılması önerilmektedir. 
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Purpose – The purpose of this research is to examine the effect work values, organizational 
citizenship behavior and their relationship with individual’s job performance and over all effect 
of all these above mentioned  variables on turnover intention. 

Design/methodology/approach – Multiple regression analysis has been made  to test the 
hypothesises with the data collected from Sakarya Automotive  Sector and Supporting 
Industries.  The analysis of 332 data by statistical analysis program provided significant  
findings.  

Findings –The results of the research show that the variable of work values has a pozitive effect 
on organizational citizenship behavior and individual job performance. It shows that 
organizational citizenship behavior variable has a positive effect on individual job performance 
and a negative effect on turnover intention. There was no direct correlation between work values 
and turnover intention. It is seen that individual job performance variable negatively affects the 
turnover intention. 

Discussion – The changing social structure also changes the business world and the expectations 
of the employees. Therefore, it is recommended that managers and researchers take these 
changes and compare the work values, organizational citizenship behavior, individual job 
performance and turnover intention relationships in different generations. 

1 Bu çalışma, “İş Değerleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Bireysel İş Performansı Ve İşten Ayrılma Eğilimi 
Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma” adlı doktora  tez çalışmasından üretilmiştir. 
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GİRİŞ 

England(1967)’a göre bireylerin değerleri insanın davranışlarını şekillendiren, zamanla tecrübe edilerek 
oluşan, kalıcılık gösteren bir yapıdır (Dose, 1997:223).  Biçimsel ödül sisteminde doğrudan ya da açık olarak 
tanımlanmayan, bir bütün olarak örgüt fonksiyonlarının etkililiğini arttırmaya çalışan, gönüllüğe dayalı 
bireysel davranışlar olarak tanımlanan (Organ, 1988) örgütsel vatandaşlık davranışının oluşmasında iş 
değerlerinin etkili olduğu düşünülmektedir.  İş değerleri uzun zamandır araştırmacılar arasında fikirbirliğine 
varılabilmiş bir konu değildir. Bu çalışma ile iş değerlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşturmadaki ve 
performans üzerindeki etkisinin anlaşılması  ve işten ayrılma eğilimine doğrudan ya da dolaylı etkisinin 
belirlenmesi açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.   

Son yıllarda örgütsel ve bireysel başarıda vatandaşlık davranışının  etkileri üzerinde odaklanılmakta hatta  
yönetsel performans değerlendirme, maaş artışı ve terfi kararında örgütsel vatandaşlık davranışının 
etkilerinin (Podsakoff vd., 2000) önemli olduğunun düşünülmesi konunun önemini daha da arttırmaktadır.  
Ayrıca Chen’e(1998) göre, örgütsel vatandaşlık davranışının  kuvvetli olması, çalışanların o örgütün içinde ne 
derece yer almak istediklerini ya da ne kadar örgütten uzakta kalmak istediklerine dair gerçek şevklerini 
yansıtmaktadır.  

Bireyler performansları doğrultusunda işten ayrılma eğilimine girebilmektedir. Performansı yüksek olanlar 
daha iyi iş alternatiflerini değerlendirmeyi ya da mevcut durumlarını daha da sağlamlaştırmayı 
düşünmektedir. Oysa örgütler işten ayrılma eğilimindeki çalışanların düşük performanslı olmalarını ve 
gittikleri takdirde başarılı çalışanların ellerinde kalmasını ummaktadır. Bu çalışma,  iş değerleri, örgütsel 
vatandaşlık davranışı, bireysel iş performansı ve  işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkileri saptamaya 
yöneliktir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş Değerleri 

Doğa karşısında insanlar, zayıf kaldıkları yönleri güçlendirmek, yalnızlıklarını gidermek ve en önemlisi 
hayatlarını sürdürebilmek için toplu yaşamaktadır. Bu toplu yaşam biçimini sürdürebilmek için ortak 
davranış biçimleri ve kriterler geliştirmişlerdir. Değerler de, bu kriterlerin en önemlilerindendir. 
Elizur(1991:21)’a göre, bireyin ya da bir toplumun değerleri, önem verdikleri davranışlar, durumlar, 
objelerdir. Dolayısı ile iş değerleri de bu kavramın, iş kapsamı içerisinde oluşan bir kısmıdır demektedir. 
Meglino(1996), eğer bir kimse özellikle işe ait bir davranış ile ilgili ise onun için mevcut değer tanımına “işte” 
ilave etmeliyiz demektedir (Meglino& Ravlin,1998:354). Herzberg ve arkadaşları (1956) iş değerlerinin 
güdüler ve hijyen faktörler gibi güdülemenin bir yönü olduğunu düşünmektedir. Bazı araştırmacılar da 
(Furnham, 1984) Protestan İş Etiğini iş değerleri olarak ifade etmektedir(Elizur, 2001:593).  

Son yıllarda bireylerin iş hayatındaki memnuniyetlerinin arttırılması için yapılan araştırmalar devam 
etmektedir. Kişilerin iş hayatından beklentilerini ve algılarını tespit etmek için yapılan davranış, tutum, 
güdülenme, iş tatmini vb. çalışmalara  iş değerleri de eklenmiştir. İş değerleri ile ilgili çok sayıda çalışma 
bulunmasına rağmen malesef iş değerleri  sınıflandırılması ile ilgili çalışmaların sayısı pek fazla değildir. 
Elizur, iş değerleri ve motivasyon konusunda kapsamlı bir literatür çalışması yapmış ve iş değerlerinin çeşitli 
boyutlarını içerecek şekilde yirmidört soruluk İş Değerleri Anketi geliştirilmiştir(Elizur vd.,1991).  Bu anket, 
sekiz ülkede 2280 kişiye uygulanmıştır. Elizur’un iş değerleri sınıflandırması; 

1)İş çıktıları (bilişsel, duygusal ve araçsal) 

2)İş performans ilişkisidir(Elizur, 2001:594). 

a)Bilişsel iş değerleri: Maddi ya da sosyalden ziyade psikolojik çıktıları tanımlamaktadır. Başarı, terfi, işte 
geribildirim, statü, topluma yaralı olma, işte bağımsızlık, övünç duyulacak bir şirketin çalışanı olma, örgütte 
ve işte etkili olma, işin ilgi çekici ve anlamlı olması, kişisel gelişim imkanı sunması, sorumluluk alma, işte bilgi 
ve becerilerini kullanabilme bilişsel iş değerleri kapsamında yer alır.  

b)Duygusal iş değerleri: Sosyal ilişkilerle ilişkili maddelere duygusal çıktılar denir. Uyumlu ve samimi iş 
arkadaşları, işte saygı ve itibar görme, insanlarla tanışabilme ve etkileşimde bulunabilme imkanı, amirlerin 
adil ve düşünceli olması duygusal iş değerleri kapsamındadır. Bireylerin meslektaşları, üstleri ve diğer 
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insanlarla ilişkilerini sorgulayan çok fazla çalışma mevcuttur. Duygusal iş değerlerinin, maddiyat ile hiçbir 
ilişkileri bulunmamaktadır. 

c)Araçsal iş değerleri: Bazı ücret gibi iş çıktıları maddi olanaklarla ilgilidir. Uygun çalışma saatleri, rahat ve 
temiz çalışma şartları, kazanç, maaş dışı sunulan iş imkanları (servis, tatil, emekli maaşı, sigorta gibi),iş 
güvenliği ve sürekliliği gibidir.  

Elizur’un ikinci iş değerleri sınıflaması iş performans ilişkisi ile ilgilidir.  Bu sınıflandırma da çalışanın 
güdülenmesi için iş çıktılarının ve sunulan imkanların zamanlaması önemlidir. İş performans ilişkisi 
sınıflaması da kaynaklar ve ödüller olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. 

a)Kaynaklar: İş çıktılarının ve imkanların ilk kısmı çalışanı daha işi yapmadan önce verimli çalışması için 
güdülemeyi amaçlamakta ve bunlara kaynaklar adı verilmektedir. Çalışma koşulları ve maddi olmayan 
imkanlarla ilgilidir.  

b)Ödüller: Çalışanların işte iyi bir performans gösterdikten sonra elde edilebilecek ücret artışı, başarı ile 
tanınma, statü, terfi, işin sonuçları ile ilgili geribildirim alma maddelerinden oluşur ve bu boyuta ödüller adı 
verilir(Elizur, 1984:380-381).  

Elizur’un yaptığı iş değerleri sınıflandırmalarındaki bilişsel iş değerleri, duygusal iş değerleri ve kaynaklar 
daha çok çalışanın “işi yapmaya değer bulması” ile ilgilidir. Oysa, araçsal iş değerleri ve ödüller boyutu  işin 
başarılmasından sonra elde edilen tatmin ile ilgilidir. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı  

Son dönemde örgütlerde, biçimsel olmayan(informal) birtakım davranışlar tespit edilmiştir. Bu tür 
davranışlar literatürde “toplum yanlısı davranışlar” (prosocial behaviors) çerçevesinde yer almaktadır. 
Toplum yanlısı örgütsel davranışlar örgüt üyelerinin, örgütsel rollerini yerine getirirken etkileşim içinde 
oldukları birey, grup ya da örgüt huzurunu sağlamaya yönelik sergiledikleri davranışlardır (Brief, Motowidlo, 
1986:711). 

Toplum yanlısı davranışlar kapsamında yer alan davranışlardan biri de “örgütsel vatandaşlık davranışı”  ya 
da “iyi asker sendromu” olarak adlandırılan davranıştır (Turnipseed, 1996:42). Örgütsel vatandaşlık 
davranışı; biçimsel ödül sisteminde doğrudan ya da açık olarak tanımlanmayan, fakat bir bütün olarak örgüt 
fonksiyonlarının etkililiğini arttırmaya çalışan, gönüllülüğe dayalı bireysel davranıştır. Gönüllülük kavramı 
ile, bireyin rolünün veya biçimsel iş tanımının gerektirmediği, kişisel seçime dayalı olarak gelişen davranış 
şekli  anlatılmak istenmektedir(Organ, 1988:4). 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, bir örgütün etkin fonksiyon göstermesi için çalışanların akılcı davranışları 
olarak gözlemlenmektedir(Netemeyer vd.,1997 :86). Ekstra rol davranışının kapsamında diğerlerine yardım 
etme, gerekli olmadığı halde görev üstlenme, üstleri ile iyi ilişkiler içerisinde olma ve üstlendiği görevler ile 
ilgili olarak şikayetçi olmama gibi konular,  örnekleridir(Eastman, 1994:1379). Genellikle Organ(1988)’ın beş 
boyutlu örgütsel vatandaşlık davranışı sınıflandırması  kabul görmektedir. Buna göre, özgecilik, nezaket, 
sportmenlik, vicdanlılık ve yurttaşlık erdemi olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. 

Özgecilik, bir iş arkadaşına herhangi bir iş probleminde gönüllü yardımcı olma durumudur.Yeni işe giren 
birine aletlerin nasıl kullanılacağı hususunda bilgilendirme, bir iş arkadaşına işin ağır kısmını geçirmede 
yardım etme, bir meslektaşına ihtiyacı olduğu ama ulaşamadığında malzemeyi alıp getirmek gibi 
örneklendirilebilmektedir(Organ 1988; 1990a; 1990b). Özgecilik, bu alanda çalışan herkes tarafından örgütsel 
vatandaşlık davranışının en önemli boyutu olarak kabul edilmektedir (Organ, 1988; Williams ve Anderson, 
1991; Podsakoff vd., 2000) 

Organ (1990b:96) sportmenliği, “işin kaçınılmaz zahmet ve olumsuzluklarına şikayet etmeden katlanmak için 
isteyerek yapılan eylem” olarak tanımlamaktadır. Çalışanların  işletmenin imajını korumada istekli olması, 
piyasalara iyi haberler vermesi, yanlış anlaşılan konuları düzeltmesi sportmenliğe örnektir (Farh, 1997:431). 

Yurttaşlık Erdemi, Graham (1991) tarafından çalışanların, bir  örgüt içindeki vatandaşlar olarak sahip olmaları 
gereken  görev sorumluluğuna ait görüş ve tartışmalarından ortaya çıkarılmıştır.Yurttaşlık erdemi makro 
seviyede bir ilgiyi veya örgütün bütününe ait bir taahhütü gösterir.  
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Organ’a göre nezaket çalışanların birbirinin fikirlerine saygılı olması ile ilgilidir.  Bu da diğerlerine yardım, iş 
arkadaşları ile problemlerin olmasını önleyen davranışları kapsamaktadır(Podsakoff vd., 2000). Olası 
problemleri önleyecek karşı tedbirleri almak, ilk dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarıda bulunmak 
örnek verilebilir (Organ,1990b:96). 

Vicdanlılık, bir birey için değil, bir gruba, bölüme veya genel olarak örgütün yararına yönelik sergilenen 
davranışlardır. Devamlılık, dakiklik, düzenlilik, örgütün açık ve yazılı olmayan politika ve kurallarına uyum 
sağlamak olarak tanımlanmaktadır (Organ&Lingl,1995).  

Bireysel İş Performansı ve İşten Ayrılma Eğilimi 

Özgen vd.(2005)’e göre performans; işgörenlerin görevlerini yaparken gerçekleştirdikleri sonuçlardır(Üzüm 
ve Uçkun, 2018:255). Performans değerlendirme, iş performansı ile ilgili bilgi edinilerek yönetsel kararların 
alınmasında, çalışanların saptanan standartlara ne ölçüde yaklaştığına ilişkin geri besleme sağlanmasında  
kullanılır(Micolo, 1993:22; Palmer,1993:9-10). 

İşten ayrılma eğilimi (İAE), çalışanın kendi isteğiyle işinden ayrılma veya çekilme eğiliminin gücüdür 
(Hom&Griffeth, 1991:352).  

İş Değerleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Bireysel İş Performansı ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki 
İlişkiler 

Ryan(2002)’ın iş değerleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmada bilişsel iş 
değerlerinden bağımsızlık ve özgecilik ilişkisi  iki farklı  örnek grubunda da negatif ilişkili çıkarken , 
bağımsızlık ve yurttaşlık erdemi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Başka çalışmalarda ise başarı ihtiyacı ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif ilişki, bağımsız çalışma isteği ile örgütsel vatandaşlık davranışı 
arasında ise negatif ilişki  bulunmuş(Puffer, 1987:618), statü ve özgecilik arasında da pozitif ilişki olduğu 
ortaya koyulmuştur(Stamper ve Van Dyne, 2001:517-536). 

Duygusal değerler boyutunda ele alınan ve insanlarla etkileşim içinde olmayı ifade eden sosyalleşme 
arzusunun  özgecilik ve yurttaşlık erdemi davranışını arttırdığı  iki farklı meslek grubunda  yapılan 
çalışmalarla tespit edilmiştir (Ryan, 2002:129; Ensher vd., 2001:60). Örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık 
davranışının tüm boyutları arasında pozitif ilişki bulunmaktadır (Moorman vd.,1998:354-355; Randall 
vd.,1999:165; Bishop vd., 2000:1123; Lambert, 2000:810). Eğer örgütte kişiye gösterilen saygı düşük ise örgütsel 
vatandaşlık davranışı azalmaktadır(Chattopadhyay,1999; Turnley vd.,2003:197). Folger’e (1993:163)göre, 
kişiler adil olmayan uygulamalara, sözlü ifadelerden daha fazla tepkiler vermektedir. Bu tespite dayanılarak 
yapılan birçok araştırma da örgütsel vatandaşlık davranışı, adaletsizliğe  yönelik açık bir tepki olarak ifade 
edilmektedir(Organ, 1988; Smith vd., 1983; Barr ve Pawar,1995; Moorman, 1991,1993). Çalışanlar adalet kriteri 
ile örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme veya sergilememe kararı vermektedir (Tansky,1993:197; Niehoff, 
Moorman, 1993:533; Farh vd.,1990:708; Farh ve Early, 1997:431). Sonuç olarak; Tansky(1993:204) ile Farh ve 
arkadaşlarının (1990) çalışmaları adalet algılamalarının özgecilik boyutunu diğer boyutlara oranla biraz daha 
fazla etkilediğini  göstermektedir. Moorman vd.(1993) algılanan adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışının  
nezaket, sportmenlik, vicdanlılık boyutlarını etkilediğini göstermektedir (Schappe, 1998:278-279). Bies ve 
arkadaşları, geçici olarak işten çıkarılan bireylerin, bu karar adil prosedürlere dayandığı sürece olumsuz tepki 
vermediklerini, hatta işten ayrılana kadar vatandaşlık davranışı sergilemeyi sürdürdüklerini ifade 
etmektedir(Bies vd.,1993:235). Oysa adaletin, örgütsel düzeyde vatandaşlık davranışını etkilerken, bireysel 
düzeydeki örgütsel vatandaşlık davranışına herhangi bir etkisinin olmadığını ortaya koyan çalışmalar da 
bulunmaktadır(Scarlıckı ve Latham, 1997:617). 

Araçsal iş değerlerinden maaş ve özgecilik arasında negatif ilişki bulunmaktadır(Wagner and Rush, 2000). 
Morrison’un maaş ile özgecilik ve vicdanlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmasında da anlamlı ilişki 
olmadığı ortaya konmaktadır(Morrison, 1994:1554). Başka çalışmalarda da maaş ve örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki anlamlı ilişki bulunamamıştır (Ensher vd., 2001:60;Turnley vd., 2003:197).  

Bilişsel iş değerlerinden biri olan başarı değeri, işte amaçları gerçekleştirme yönünde mücadele etme ve zor 
işleri tamamlama inancıdır ve performans üzerinde etkili olmaktadır(Ravlin ve Meglino, 1987a).  Bazı 
çalışanlar iyi iş yapmak ve böyle tanınmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Verilen görevleri yerine getirme 
konusunda yüksek derecede istek duyan bireyler örgütsel vatandaşlık davranışı ile daha çok ilgilidir. Çünkü 
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bu çalışanlar yaptıkları işten büyük bir tatmin duygusu yaşamakta ve iş ile ilgili performanstan da gurur 
duymaktadır (Tang-İbrahim, 1998:530).  Başarı ihtiyacı ve özerkliğin de bireysel iş  performansı üzerinde 
pozitif etkili olduğu görülmektedir(Puffer, 1987:618). 

Duygusal iş değerlerinden biri olarak kabul edilen örgütsel destek ve performans arasında pozitif ilişki 
bulunmuştur(Randall, 1999: 165;Eisenberger vd.:1990). Ayrıca bireyin algılamasına dayalı olarak adaletsizlik 
kendi aleyhine oluşuyorsa, genellikle performansını düşürerek adalet oluşturmaya gidecektir(Sürekli ve 
Tevrüz, 1997:40). Greenberg(1987) yaptığı araştırma da çalışanların adil koşulları gerçekleştirmek için verdiği 
mücadeleyi ve bu durumun tutumlar üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır(Gopinath ve Becker, 2000:63). 
Meglino vd.(1989) üretim bölümü çalışanlarının iş değerleri ve düzenli olarak tespit edilen performans 
kayıtları arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkarmıştır. Sagie ve Elizur'a göre de iş değerlerinin tüm boyutları 
performansı etkilemektedir (Sagie ve Elizur, 1996:511).  

Örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarından özgecilik ve performans ile ilgili yapılan çalışmaların büyük 
çoğunluğunda bu iki kavram arasında anlamlı ilişkiler görülmektedir(Avilla vd, 1988; MacKenzie  vd., 1991; 
MacKenzie vd.,1999; Barksdale ve Werner:2001). Fakat MacKenzie vd., (1993) sigortacılar, petrokimya satış 
temsilcileri ve ilaç satış yöneticilerinden oluşan üç grup üzerinde yürüttükleri çalışmalarda sadece sigortacılar 
grubunda özgeciliğin bireysel iş performansını arttırdığı bulgulamaktadır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarından nezaket ve performans ilişkisinin araştırıldığı altı kapsamlı 
çalışma bulunmasına rağmen sadece birinde anlamlı ilişki bulunabilmiştir. Podsakoff ve MacKenzie (1992) 
çalışmaları nezaketin bireysel iş performansını arttırdığını göstermektedir. Oysa MacKenzie  vd., (1991) 
sigortacılar üzerinde yürütülen iki farklı çalışmada, MacKenzie vd.(1991-1993), yaptıkları birçok farklı 
çalışmada nezaket ve bireysel iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşamadıkları 
görülmektedir. 

Yapılan birçok çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarından vicdanlılığın bireysel iş performansını 
arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır(MacKenzie vd.,1993; Podsakoff ve MacKenzie,1992;Murphy ve 
Shiarella,1997; Barksdale ile Werner;2001). Yine birçok çalışmada yurttaşlık erdemi boyutunun bireysel iş 
performansını arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır (MacKenzie vd.1991; MacKenzie vd.,1993; MacKenzie 
vd.,1999).   

Bireyler, mesleklerinde ilerleyebilmek, bilgilerini geliştirebilmek için kurumlarını bir araç olarak görme 
eğilimlerindedir. Kurum bu olanağı sunamıyorsa, işten ayrılma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde terfi 
olanağını bulmama, sürekli aynı rutin işlerin yapılıyor olması da bu eğilimi doğurmaktadır. Özerklik, kişisel 
gelişim olanağı, terfi, geribildirim olanağı bilişsel iş değerleri kapsamındadır. Literatürde yer alan çalışmalar 
bu değerlerin varlığının dolaylı olarak işten ayrılma eğilimini etkilediğini göstermektedir(Krackhardt vd., 
1981:249-259; Dyne vd., 1994:773;  Kim vd., 1996:952). Bu durumda duygusal iş değerlerinden örgütün desteği 
arttığında, işten ayrılma eğilimi azalmaktadır(Cropanzano vd., 1997;  Wayne, 1997;  Randall vd.,1999;  Bishop 
vd.,2000:1123). Çalışanların iş yerinde adalet olmadığı yönündeki inançları da  işten ayrılma eğilimini negatif 
etkilemektedir(Kim vd.,1996:952-955; Aryee ve Chay, 2001:159). Hemşireler üzerinde yaptılan bir çalışmada 
ücret tatmininin İAE eğilimi üzerinde direkt ve dolaylı etkileri bulunmaktadır. Ücret direkt etkili olduğu gibi, 
iş tatmini ve örgütsel bağlılık yaratarak işten ayrılma eğilimi üzerinde dolaylı olarak ta etkili olmaktadır (Lum 
vd.,1998:310-311). 

İşten ayrılanların bireysel iş performans seviyelerinin önemi konusu  araştırmacılar tarafından uzun süre 
tartışılmıştır(Allen ve  Griffeth, 1999:527). Steers ve Mowday (1981) iş performans seviyesinin işten ayrılma 
eğilimim etkileyen önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır. Bluedorn(1982) ve Mobley (1982) 
performans ve işten ayrılma ilişkisini araştıran çalışmalarında sonuçların tutarlı örnekler olmadığını ifade 
etmektedir. Jackofsky (1986) pozitif, negatif ve ilişkisiz sonuçlar için kanıtlar bulmuştur. İlişkinin olumlu veya 
olumsuzdan çok kompleks olduğuna işaret edilmektedir (Allen ve Griffeth, 1999:529). 

YÖNTEM 

Bu araştırma, faaliyetleri ile Türkiye’ye önemli katkılarda bulunan Sakarya bölgesi otomotiv sanayiinde 
faaliyette bulunan imalat işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. 15 büyük ve orta ölçekli işletmenin 332 
çalışanından anket yöntemi ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, iş değerleri(İD) 
boyutlarının, örgütsel vatandaşlık davranışı(ÖVD), bireysel iş performansı(BİP) ve işten ayrılma eğilimi(İAE) 
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üzerindeki etkileri, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarının bireysel iş performansı ve işten ayrılma eğilimi 
üzerindeki etkileri, bireysel iş performansının, işten ayrılma eğilimi  üzerindeki etkileri, örgütsel vatandaşlık 
davranışının iş değerleri ve bireysel iş performansında ara değişken etkisi ile bireysel iş performansının 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile işten ayrılma eğiliminde ara değişken etkisini incelemektir. 

Veri toplamada anket yöntemi kullanılarak, anketlerin çalışanlarla yüzyüze doldurulması sağlanmıştır. 
ÖVD’nı ölçmede Podsakoff (1990) tarafından geliştirilen ve yirmi sorudan oluşan beş boyutlu ÖVD ölçeği 
kullanılmıştır. İş değerlerini ölçmede Elizur (1984) tarafından geliştirilen ve yirmidört soru üç boyuttan  
oluşan İD ölçeği kullanılmıştır. Bilişsel iş değerleri ondört, duygusal iş değerleri beş ve araçsal iş değerleri  
yine beş soru ile ölçülmektedir. İşten ayrılma eğiliminin ölçümü ile ilgili iki ölçek ve yedi soru sorulmuştur. 
Bu sorular; Comman, Fichman, Jenkish ve Klesh(1979) ile Bluedorn (1982)   tarafından geliştirilmiştir. 
Bireylerin performansını değerlendirmeye yönelik dört soru sorulmuştur. Bu ölçek; Kirkman ve Rosen(1999) 
tarafından geliştirilmiştir. Tüm değişkenleri ölçmek üzere 1’den 5’e Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 
Değişkenler arası ilişkiyi test etmek için SPSS for Windows11.0 istatistik programı kullanılmış faktör, 
güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Yüksek İD uyumunun sonucunda ortaya çıkan ÖVD (Kraimer, 1997:437), literatürde belirtildiği üzere işe yeni 
başlayan birinin İD kuvvetliyse ve örgütle değerleri uyumluysa bundan olumlu etkilenmektedir (Dutton vd. 
1997; George ve Jones, 1997). Bu sebepten İD’nin ÖVD’nın üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla aşağıda 
belirtilen hipotezler oluşturulmuştur: 

 Hipotez 1:Bilişsel iş değerleri ÖVD’nı arttırır. 

 Hipotez 1-a:Bilişsel iş değerleri, özgecilik davranışını arttırır. 

Hipotez 1-b:Bilişsel iş değerleri, nezaket davranışını arttırır. 

Hipotez 1-c: Bilişsel iş değerleri, sportmenlik davranışını arttırır. 

Hipotez 1-d: Bilişsel iş değerleri, vicdanlılık. davranışını artırır. 

Hipotez 1-e:Bilişsel iş değerleri ,yurttaşlık erdemi davranışını arttırır. 

Hipotez 2:Duygusal iş değerleri ÖVD’nı arttırır. 

Hipotez 2-a:Duygusal iş değerleri, özgecilik davranışını arttırır. 

Hipotez 2-b:Duygusal iş değerleri, nezaket davranışını arttırır. 

Hipotez 2-c: Duygusal iş değerleri, sportmenlik davranışını arttırır. 

Hipotez 2-d: Duygusal iş değerleri, vicdanlılık davranışını arttırır. 

Hipotez 2-e:Duygusal iş değerleri, yurttaşlık erdemi davranışını arttırır. 

Hipotez 3:Araçsal iş değerleri ÖVD’nı arttırır. 

Hipotez 3-a:Araçsal iş değerleri, özgecilik davranışını azaltır. 

Hipotez 3-b:Araçsal iş değerleri, nezaket davranışını azaltır. 

Hipotez 3-c: Araçsal iş değerleri, sportmenlik davranışını azaltır. 

Hipotez 3-d: Araçsal iş değerleri, vicdanlılık davranışını azaltır. 

Hipotez 3-e:Araçsal iş değerleri, yurttaşlık erdemi davranışını azaltır. 

Performansa dayalı ücret sistemi çalışanların biçimsel rol performansına odaklanmalarına neden 
olmaktadır(Deckop vd. 1999). Literatürde belirtildiği üzere araçsal iş değerlerinden maaşın,  BİP’nı arttırdığı 
görülmektedir (Turnley vd., 2003:197). Bu sebepten iş  değerlerinin, BİP üzerindeki etkisinin test edilmesi 
amacıyla  aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

Hipotez 4:İş değerleri,  bireysel iş performansını arttırır. 

Hipotez 4-a: Bilişsel iş değerleri, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, çalışanların bilişsel iş değerleri 
kuvvetli ise performansları da yüksek olacaktır. 
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Hipotez 4-b: Duygusal iş değerleri, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, çalışanların duygusal iş değerleri 
kuvvetli ise performansları da yüksek olacaktır. 

Hipotez 4-c: Araçsal iş değerleri, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, çalışanların araçsal iş değerleri 
kuvvetli ise performansları da yüksek olacaktır. 

Literatürde belirtildiği üzere  ÖVD yüksek bir çalışanın performansı yüksek olmaktadır (Puffer, 1987:618; 
Werner, 1994:165; Allen ve Rush, 1998; Randall vd., 1999:165; Bishop vd.,2000:1123; Diefendorff vd.., 2002: 93). 
Bu sebepten  ÖVD’nın bireysel iş performansı üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla  aşağıdaki hipotezler 
oluşturulmuştur: 

Hipotez 5: ÖVD, birey performansını arttırır. 

Hipotez 5-a: Özgecilik, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, bireylerin özgecilik davranışı kuvvetli ise 
performansı da yüksek olacaktır. 

Hipotez 5-b: Nezaket, bireyselsel iş performansını arttırır. Öyle ki, bireylerin nezaket davranışı kuvvetli ise 
performansı da yüksek olacaktır. 

Hipotez 5-c: Sportmenlik, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, bireylerin vicdanlılık davranışı kuvvetli 
ise performansı da yüksek olacaktır. 

Hipotez 5-d: Vicdanlılık, bireysel iş performansını arttırır. Öyle ki, bireylerin vicdanlılık davranışı kuvvetli ise 
performansı da yüksek olacaktır. 

Hipotez 5-e: Yurttaşlık erdemi, birey performansını arttırır. Öyle ki, bireylerin yurttaşlık erdemi  kuvvetli ise 
performansı da yüksek olacaktır. 

Yüksek iş değerleri uyumunun işten ayrılma eğilimini azalttığı  farklı çalışmalarda görülmektedir (Porter ve 
Steers, 1973:151-176; Munchinsky ve Tutle, 1979:43-77; McCall vd., 1997:62-63). Çalışanların, örgütle 
değerlerinin uyumundan İAE etkilenmektedir(Lee ve Mowday, 1987;  O’Reilly vd.,1991; Cable ve Judge, 1996). 
Örgütle değerlerin uyumsuzluğu halinde ilk yılda işten ayrılma eğiliminin, ikinci yılda ise işten ayrılmanın 
oluştuğu belirtilmektedir(O’Reilly vd., 1991; Kraimer, 1997:440). Bu sebepten iş  değerlerinin, İAE eğilimi 
üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

Hipotez 6:İş değerleri,  işten ayrılma eğilimini azaltır. 

Hipotez 6-a:Bilişsel iş değerleri, işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, deneklerin bilişsel iş değerleri ne kadar 
kuvvetli ise İAE o kadar zayıf olacaktır. 

Hipotez 6-b:Duygusal iş değerleri, işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin duygusal iş değerleri ne 
kadar kuvvetli ise İAE o kadar zayıf olacaktır. 

Hipotez 6-c:Araçsal iş değerleri, işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin araçsal iş değerleri ne kadar 
kuvvetli ise İAE o kadar zayıf olacaktır. 

Literatürde belirtildiği üzere  ÖVD kuvvetli ise İAE olumsuz etkilenmektedir (Chen, 1998:924; Randall vd.., 
1999:65). Bu sebepten ÖVD’nın işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla aşağıdaki 
hipotezler oluşturulmuştur: 

Hipotez 7: ÖVD, işten ayrılma eğilimini azaltır. 

Hipotez 7-a: Özgecilik,  işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin  özgecilik davranışı ne kadar kuvvetli 
ise, işten ayrılma eğilimi o kadar zayıf olacaktır. 

Hipotez 7-b: Nezaket,  işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin  nezaket davranışı ne kadar kuvvetli 
ise, işten ayrılma eğilimi o kadar zayıf olacaktır. 

Hipotez 7-c: Sportmenlik,  işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin  sportmenlik davranışı ne kadar 
kuvvetli ise, işten ayrılma eğilimi o kadar zayıf olacaktır. 

Hipotez 7-d: Vicdanlılık,  işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin  vicdanlılık davranışı ne kadar 
kuvvetli ise, işten ayrılma eğilimi o kadar zayıf olacaktır. 
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Hipotez 7-e: Yurttaşlık erdemi,  işten ayrılma eğilimini azaltır. Öyle ki, bireylerin  yurttaşlık erdemi ne kadar 
kuvvetli ise, işten ayrılma eğilimi o kadar zayıf olacaktır. 

Literatürde bireysel iş  performansı ve işten ayrılma eğilimi ilişkisini inceleyen ve farklı sonuçları olan 
çalışmalar bulunmaktadır (Allen ve  Griffeth, 1999; Steers ve Mowday,1981; Bluedorn,1982; Mobley,1982). Bu 
sebepten bireysel iş performansının işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla aşağıdaki 
hipotezler oluşturulmuştur: 

Hipotez 8: Birey iş performansı, işten ayrılma eğilimi üzerinde etkilidir.  

Literatür incelendiğinde, iş değerleri ve bireysel iş performansı arasında ÖVD’nın ara değişken etkilerini ele 
alan çalışmalar eksik kalmaktadır. Bu çalışmada iş değerleri ve bireysel iş performansı arasındaki ilişkiye ilave 
olarak ÖVD’nın ara değişken etkisi incelenmektedir. Bu beklentilere dayanarak aşağıdaki hipotez  test 
edilmek istenmektedir. 

Hipotez 9: ÖVD, iş değerleri ve bireysel iş performansı arasında ara değişkendir. 

Bu çalışmada, ÖVD ve İAE arasındaki direkt ilişkiye ilave olarak bireysel iş performansının ara değişken etkisi 
incelenmektedir. Bu beklentilere dayanarak aşağıdaki hipotez test edilmek istenmektedir. 

Hipotez 10:Bireysel iş  performansı, ÖVD ve İAE arasında ara değişkendir. 

BULGULAR 

Araştırma Sakarya bölgesi otomotiv sanayiinde faaliyette bulunan 15 imalat işletmesinde gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde cevaplayanların %72,5 erkek, %61 evli, %42’si lise 
mezunu, %51’I üniversite, %7’si lisansüstü mezuniyete sahip olup, %83’ü 40 yaşın altında ve %17’sinin ise en 
az 10 yıldır işletme içinde çalıştığı görülmektedir.  

Tablo 1. Değişkenlere Ait Faktör Yükleri 
Soru Faktör1 Faktör2 Faktör3 Faktör4 Faktör5 Faktör6 Faktör7 Faktör8 Faktör9 
Ö1 
Ö2 
Ö3 
Ö4 
N1 
N2 
N3 
V3 
V2 
V1 
V4 
YE4 
YE2 
YE3 
YE1 
BD1 
BD2 
BD3 
BD7 
BD6 
DD2 
DD5 
DD3 
BD4 
DD4 
DD1 
AD2 

0,781 
0,730 
0,675 
0,519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0,709 
0,607 
0,643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0,747 
0,740 
0,660 
0,649 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,853 
0,836 
0,739 
0,564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,766 
0,747 
0,708 
0,664 
0,620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,796 
0,672 
0,638 
0,590 
0,503 
0,494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,865 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. Sevinç Altaş 11/3 (2019) 1927-1944 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1935 

AD1 
AD4 
AD5 
İAE2 
İAE3 
İAE1 
İAE4 
BP2 
BP4 
BP1 
BP3 

0,702 
0,658 
0,602 

 
 
 
0,914 
0,910 
0,853 
0,826 

 
 
 
 
 
 
 
0,793 
0,663 
0,648 
0,626 

Değişkenlere ilişkin faktör yapısını ortaya çıkarmak üzere  varimaks dönüşümlü keşifsel faktör analizi 
yapılmıştır. ÖVD ölçeğinde  yer alan ve croanbach alfa katsayısı (güvenilirlik) düşük olan sportmenlik 
boyutuna ait dört soru kapsam dışı bırakıldıktan sonra ÖVD ölçeğinde beklenildiği gibi yurttaşlık erdemi, 
vicdanlılık, özgecilik ve nezaket olmak üzere dört faktörlü bir yapı oluşturulmuştur. İş değerlerinin üç, 
örgütsel vatandaşlık davranışının dört, birey performansının bir ve işten ayrılma eğiliminin yine bir boyuttan 
oluştuğu görülmektedir. Anketi oluşturan Likert tipi toplam 57 soru keşifsel faktör analizine tabi tutulmuş, 
en uygun faktör yapısına varimax dönüşümü ile ulaşılmış ve bu yapıyı elde etmek için 13 ifadenin dışarıda 
bırakılması gerekmiştir. Faktör analizi sonucunda beklenildiği üzere(Tablo 1) dokuz boyut ortaya çıkmıştır. 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan tüm değişkenler korelasyon analizine tabi tutulmuş ve değişkenler 
arasındaki birebir ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Pearson korelasyon katsayıları aslında, iki değişken arasındaki 
basit  regresyon ile aynı anlamı taşıdığından Tablo 2’de verilen korelasyon katsayıları, değişkenler arası 
ilişkilerin bir anlamda test edilmesi amacıyla da kullanılabilir(Cohen&Cohen,1983).  

Tablo 2. Tüm Değişkenlere Ait Korelasyon Katsayıları, Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BD=1 0,8063*         
DD=2 0,650** 0,8363a        
AD=3 0,398** 0,517** 0,7598a       
ÖZG=4 0,282** 0,348** 0,010 0,7621a      
NEZ=5 0,192** 0,226** 0,133* 0,453** 0,5999a     
VİC=6 0,156** 0,154** 0,038 0,316** 0,185** 0,7473a    
YE=7 0,251** 0,260** 0,064 0,319** 0,218** 0,365** 0,8069a   
BP=8 0,308** 0,350** 0,162** 0,425** 0,270** 0,388** 0,316** 0,9162a  
İAE=9 -0,02** -0,09** 0,015** -0,14** -0,20** -0,30** -0,16** -0,18** 0,7722a 

*,05 seviyesinde anlamlı (çift taraflı) **,01 seviyesinde anlamlı (çift tarfalı) 

Araştırmaya yönelik hipotezler her bir aşamada ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu aşamalara göre 
oluşturulan regresyon modellerine ilişkin sonuçlar ve bu modellerle ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3. İş Değerlerinin ÖVD  Üzerindeki Etkilerine Yönelik     Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı 

Değişken 
Özgecilik 

Bağımlı 
Değişken 
Nezaket 

Bağımlı  
Değişken 

Vicdanlılık 

Bağımlı Değişken 
Yurt Erdemi 

Bağımsız Değişken Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
B t B t B t B T 

Bilişsel Değ.. 0,106 1,842 0,066 1,077 0,097 1,448 0,143 2,189* 

Duygusal Değ. 0,458 5,506** 0,195 2,203* 0,150 1,544 0,273 2,904** 

Araçsal Değ. -0,230 -4,089** 0,015 0,257 -0,067 -1,025 -0,112 -1,757 
Model F 22,163** 6,316** 3,621* 10,503* 
Model R2 0,169 0,055 0,032 0,088 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)   **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 
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Analizlerin 1. aşamasına yönelik olarak gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda, çalışanların duygusal 
iş değerlerinin (p<0,01) özgecilik üzerinde pozitif etkili olduğu, araçsal iş değerlerinin (p<0,01) negatif etkili 
olduğu, bilişsel iş değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Tüm iş değerleri boyutları 
karşılaştırıldığında duygusal iş değerlerinin (β=0,458, p<0,01) özgeciliğin  en güçlü tahmin edicisi olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bulgular nezaket açısından değerlendirildiğinde, duygusal iş değerlerinin  (p<0,05) 
etkilediği görülmektedir. Bilişsel iş değerleri (p<0,05) ve duygusal iş değerleri (p<0,01) yurttaşlık erdemi 
üzerinde pozitif etkilidir. Buna göre, H1a, H1b, H1c, H2c, H3b, H3c, H3d reddedilmiştir. 

Tablo 4. İş Değerlerinin Bireysel İş Performansı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
Bireysel İş Performansı 

Bağımsız 
Değişkenler 

                              Model  
β 

5 
t 

Bilişsel Değ. 0,117 2,110* 
Duygusal Değ. 0,300 3,776** 
Araçsal Değ. -0,033 -0,620 

Model F 16,896** 
Model R2 0,135 

*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)   **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

Analizlerin 2. aşamasında geliştirilen ve iş değerlerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkilerini araştıran 
regresyon modelinde  bireysel iş performansı üzerinde, bilişsel değerlerin (p<0,05) ve duygusal değerlerin 
(p<0,01) etkili olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak araçsal iş değerlerinin performans üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olmaması sebebiyle H4c reddedilmiştir. 

Tablo 5. ÖVD’nin Bireysel İş Performansı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
Bireysel İş Performansı 

Bağımsız 
Değişkenler 

                                 Model  
β 

6 
t 

Özgecilik 0,276 4,935** 
Nezaket 0,073 1,370 
Vicdanlılık 0,242 4,649** 
Yurttaşlık erdemi 0,124 2,371* 

Model F 30,215** 
Model R2 0,270 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)     **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

Analizlerin 3. Aşamasında geliştirilen ve ÖVD’nın bireysel iş performansı üzerindeki etkilerini araştıran 
regresyon modelinde bireylerin iş performansı üzerinde özgecilik (p<0,01), vicdanlılık (p<0,01) ve yurttaşlık 
erdemi (p<0,05) etkilidir. Nezaketin istatistiksel olarak anlamlı olmaması sebebiyle, H5b reddedilmiştir. 

Analizlerin 4.aşamasında geliştirilen iş değerlerinin, işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini araştıran 
regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı değildir. Korelasyon tablosuna da  tüm değişkenlere bakıldığında 
yine ilişki olmadığı görülmektedir. Bu durumda iş değerleri, işten ayrılma eğilimini direkt olarak 
etkilememektedir.  
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Tablo 6. İş Değerlerinin İAE  Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

İşten Ayrılma Eğilimi 
Bağımsız 
Değişkenler 

                              Model  
β 

7 
T 

Bilişsel değerler 0,063 0,847 
Duygusal değerler -0,175 -2,208* 
Araçsal değerler 0,080 1,235 

Model F 1,739 
Model R2 0,135 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)   **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

 
Tablo 7. ÖVD’nın İAE Üzerindeki Etkilerine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 
İşten Ayrılma Eğilimi 

Bağımsız 
Değişkenler 

                              Model  
β 

8 
t 

Özgecilik 0,012 0,187 
Nezaket -0,142 0,018** 
Vicdanlılık -0,261 0,000** 
Yurttaşlık erdemi -0,039 0,502 

Model F 10,057** 
Model R2 0,101 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)   **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

Analizlerin 5.aşamasına yönelik hazırlanan regresyon modellerinden Model 8’de ÖVD’nın işten ayrılma 
eğilimi  üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Özgecilik ve yurttaşlık erdeminin İAE üzerinde anlamlı bir etkisi 
yoktur. Nezaket ve vicdanlılık boyutuna bakıldığında, İAE üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu 
bulgulara dayanarak, H7a ve H7d hipotezleri reddedilmiştir. 

Analizlerin 6.aşamasında  bireysel iş performansının, işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisi incelenmektedir. 
Korelasyon tablosundan da görüleceği üzere iki değişken arasında beklendiği üzere negatif bir ilişki 
sözkonusudur. Performans , İAE üzerinde –0,186’lık etkisi ile H8hipotezini desteklemektedir. 

Tablo 8.ÖVD’nın Ara Değişken Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

Bireysel İş Performansı 
Bağımsız 
Değişkenler 

                                 Model  
β 

10 
t 

Bilişsel değerler 0,060 1,189 
Duygusal değerler 0,138 1,843 
Araçsal değerler 0,039 0,776 
Özgecilik 0,216 3,992** 
Nezaket 0,049 0,991 
Vicdanlılık 0,208 4,694** 
Yurttaşlık erdemi 0,077 1,712 

Model F 20,398** 
Model R2 0,307 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)  **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

Analizlerin 7. aşamasına yönelik olarak hazırlanan ve ÖVD’nın ara değişken etkisini ele alan Model 10 
istatistiksel olarak anlamlıdır. ÖVD boyutlarından özgecilik(β=0,216, p<0,01) ve vicdanlılığın ((β=0,208, p<0,01) 
bireysel iş performansı üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlıdır. Model 5’te bilişsel iş değerleri ve 
duygusal iş değerlerinin bireysel iş performansını etkilediği ((β=0,017 , p<0,05), (β=0,300, p<0,01), ÖVD 
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değişkeni eklenen Model 10’a bakıldığında ise iş değerlerinin etkilerinin ortadan kalktığı görülmektedir 
(β=0,060, p>0,05;β=0,138, p>0,01). Bu durumda H9 hipotezi kabul edilebilir niteliktedir. Diğer bir ifadeyle 
bilişsel ve duygusal iş değerleri ile bireysel iş performansı arasında ÖVD tam ara değişkendir. Bilişsel ve 
duygusal iş değerleri, birey performansını ÖVD üzerindeki etkileriyle arttırmaktadır.   

İş değerleri ve İAE arasında, ÖVD’nın ara değişken etkisi de araştırılmak istenen bir modeldir. Fakat Model 
7’de iş değerlerinin İAE üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulunduğundan ÖVD’nın ara değişken 
etkisinin incelenmesine gerek kalmamıştır. 

Tablo -9: Bireysel İş Performansının Ara Değişken Etkilerine Yönelik  Regresyon Analizi Sonuçları 
 Bağımlı Değişken 

İşten Ayrılma Eğilimi 
Bağımsız 
Değişkenler 

                                 Model  
β 

11 
t 

Özgecilik 0,243 0,415 
Nezaket -0,225 -2,286* 
Vicdanlılık -0,382 -4,142** 
Yurttaşlık erdemi -0,048 -0,547 
Performans -0,98 -0,915 

Model F 8,209** 
Model R2 0,115 
*0,05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü)   **0,01düzeyinde anlamlı (tek yönlü) 

Analizlerin 8.aşamasına yönelik olarak hazırlanan ve bireysel iş performansının ara değişken etkisini ele alan 
Model 11 istatistiksel olarak anlamlıdır. ÖVD boyutlarından nezaket (β=-0,225, p<0,01) ve vicdanlılığın (β=-
0,382, p<0,01) İAE üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlıdır. ÖVD etkilerinin, bireysel iş performansı 
değişkeni eklenen model 11’e bakıldığında ise etkinin azaldığı görülmektedir. Bu durumda bireysel iş 
performansı ÖVD ve İAE arasında kısmi ara değişken olmakta ve H10 hipotezi kabul edilmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERILER 

İş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı, bireysel iş performansı ve işten ayrılma eğilimi ilişkilerinin 
araştırıldığı bu çalışmada teorik ve pratik açıdan önemli bulgular elde edilmiştir.  

Duygusal iş değerlerinin özgeciliği yaratan birincil unsur olduğu görülmektedir. Duygusal iş değerleri 
kuvvetli olan bir çalışanın özgecilik davranışının arttığı, araçsal iş değerleri kuvvetli olduğunda ise özgecilik 
davranışının azaldığı şeklinde yorumlanmaktadır. ÖVD’nin nezaket boyutu davranışını uygulayan bir 
çalışanın, en dikkat çekici özelliği arkadaşlarına karşı sergilediği kibar ve nazik hareketlerdir. Bu çalışmanın 
bulguları da, duygusal iş değerlerine sahip çalışanların, nezaket davranışını arttıracağı yönündedir. Yurttaşlık 
erdemini etkileyen unsurlara bakıldığında, duygusal iş değerlerinin, bilişsel iş değerlerinden önde geldiği 
tespit edilmiştir. Yurttaşlık erdemi, örgüte karşı büyük bir sorumluluğu ve örgütün gelişmesi için gönüllü ve 
aktif faaliyetlerde bulunmayı ifade eder. Bu tür faaliyetler, insanlarla tanışmak ve etkileşimde bulunmak gibi 
özelliklere sahip olmayı gerektirecektir. Zaten örgütün gelişmesini çok isteyen bir çalışanın da başarılı, 
sorumluluk sahibi, topluma yararlı olmak isteyen, övünç duyulacak bir örgüt istemesi gibi değerlerinin olması 
gereklidir. ÖVD ve tüm boyutları gönüllü olarak yapılan toplum yanlısı davranışlardır. Bireyler bu tür 
davranışların direkt olarak bir maaş artışına, iş güvencesine, rahat ve temiz bir iş ortamına, maaş dışı 
imkanlara (servis, yemek, sağlık sigortası, sosyal tesis gibi) dönüşmeyeceğinin farkındadır. Bilişsel iş 
değerlerine sahip olma, kendi başarısı dolayısı ile de örgütün başarısı için  gerekli olmaktadır.  Duygusal iş 
değerleri ise, örgüt ve çalışanların tutumları açısından bireylerin başarısı üzerinde etkili olmaktadır. ÖVD 
sergilemek için çalışma arkadaşları ile iyi bir iletişim, uyum, hoşgörü, bağlılık gereklidir. Duygusal iş değerleri 
kapsamında yer alan bu tür değerler ÖVD’nin daha güçlü belirleyicisi olmaktadır.    

İş değerlerinin üç boyutunun bireysel iş performansı üzerindeki etkilerine bakıldığında duygusal değerlerin, 
bilişsel değerlerden daha güçlüolduğu görülmektedir. Son zamanlarda iş değerlerinin sıralanması ile ilgili 
yapılan çalışmalarda da duygusal değerleri ifade eden değerlerin, bilişsel ve araçsal değerlerden önde geldiği 
görülmektedir(Love vd.,2002).  Bu nedenle duygusal iş değerleri, performansı daha çok etkileyebilmektedir.  
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ÖVD boyutlarından  özgeciliğin; vicdanlılık ve yurttaşlık erdemine göre bireysel iş performansı üzerinde daha 
fazla etkili olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ÖVD boyutlarından sadece nezaketin bireysel iş performansı 
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir. ÖVD, aslında bir tür iş performansı göstergesi de 
sayılabilir. Dolayısıyla, örgütsel vatandaşlık davranışı kuvvetli bir çalışanın, birey performansını arttırması 
beklenmektedir. Nezaket, mevcut problem veya görevlerle ilgili değil, olabileceklerle ilgilidir. Bu yüzden 
direkt olarak bireysel iş performansını etkilemeyebilir. Fakat korelasyon analizinde nezaket ve bireysel iş 
performansı ilişkilidir.   

İş değerlerinin, İAE üzerindeki etkisine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulgulara ulaşılamadığı 
görülmektedir. Çalışanların örgütlerinden beklentileri vardır. Bu beklentiler, bireylerin iş performanslarını 
arttırmak için  itici bir güç görevi görmektedir. Oysa bu beklentilerin eksikliği ya da yokluğu tatminsizlik 
yaratarak, dolaylı olarak İAE’ni olumsuz yönde etkilemektedir 

ÖVD, nezaket ve vicdanlılık boyutları ile İAE’ni  negatif etkilemektedir. Vicdanlılık boyutu, nezaketten daha 
fazla etki yaratarak İAE’ni azaltmaktadır. Vicdanlılık boyutu, örgüt çalışanlarının işlerine ilişkin, fazladan 
gösterdikleri çabayı ifade eder. Çalışanların, gereksiz yere vakit kaybetmemeleri veya işlerinde gereksiz ara 
vermemeleri zaten bu boyutun örneklerindendir. Bu nedenle, diğer boyuta nazaran vicdanlılık davranışını 
gösteren bir çalışanın, işten ayrılma eğiliminin düşük olması beklenen bir bulgudur. Nezaket boyutu 
sergileyen bir çalışan, kararlarından etkilenebileceğini düşündüğü kişileri bilgilendirir. Çıkabilecek 
problemleri engellemeye çalışır. Genel olarak örgütün karşılaşabileceği problemleri ortadan kaldırmaya 
çalışan, açık bireylerdir. Nezaket boyutunun bu özellikleri sebebiyle İAE negatif etkilenmektedir.  

Bu çalışmada bireysel iş performansı yüksek olan çalışanların, İAE’nin düşük olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. 
Literatürde bu değişkenlerle ilgili olarak çeşitli farklı sonuçlar bulunsa da, genellikle sonuçlar bu 
doğrultudadır. İş performansı yüksek olan çalışanlar, örgütlerindeki başarılarından dolayı iyi bir imaja sahip 
kişiler olacaktır. Belki de örgüt tarafından maddi veya manevi olarak ödüllendirileceklerdir. Dolayısıyla, daha 
iyi şartlar sunulsa dahi, çalışanların bu rahat ortamı bırakmayı ve yeni bir başlangıç yapmayı düşünmeleri zor 
gelebilir. Yapılan regresyon analizlerinde, iş değerlerinin işten ayrılma eğilimi üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı etkiye sahip olmaması, sadece iş değerlerinin  bireysel iş performansı üzerindeki etkisi incelenirken, 
ara değişken etkilerine bakılabileceğini göstermektedir. İş değerleri ve bireysel iş performansı arasındaki ara 
değişkende sadece örgütsel vatandaşlık davranışı olabilir. 

Değişkenler arası ilişkiler, araçsal iş değerlerinin bireysel iş performansı üzerinde etkili olmadığını 
göstermiştir. Bu nedenle, iş değerlerinin bireysel iş performansı üzerinde sadece bilişsel ve duygusal iş 
değerleri ile ara değişken etkisine sahip olabileceği görülmektedir. Buna göre; örgütsel vatandaşlık 
davranışının, iş değerleri ve bireysel iş performansı ilişkisinde tam ara değişken etkisine sahip olduğu tespit 
edilmiştir.  

Bilişsel ve duygusal iş değerlerine sahip çalışanlar başarıyı, işinde uzman olmayı ve böyle tanınmayı, 
geribildirimi, terfiyi, statüyü, kişisel gelişim olanağı bulmayı, bilgi ve becerilerini kullanmayı, sorumluluk 
almayı, örgütte etkili bir kişi olayı, iş arkadaşlarıyla uyumlu olmayı, kendisine değer verilmesini vb. 
önemseyen kişilerdir. Bu değerlere sahip kişiler kendisinin ve örgütün performansını düşünen çalışanlardır. 
Dolayıyla bu tür  değerlerin çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını arttırarak iş performanslarını 
arttırması olağan karşılanmalıdır. 

Yapılan analizler sonucunda, bireysel iş performansının, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma 
eğilimi arasındaki ilişkide, nezaket ve vicdanlılık etkisiyle kısmi ara değişken etkisine sahip olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı hem direkt, hem de bireysel iş performansı aracılığı ile işten 
ayrılma eğilimini negatif etkilemektedir. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışının kuvvetli olması, 
örgütlerine bağlı ve sadece kendi çıkarlarını değil, örgütünde başarısını düşünen bireyler olduklarını gösterir. 
Böyle bir kişilik yapısına sahip çalışanlar kendilerinin ayrılması halinde örgütlerinin zor duruma düşeceğini 
düşünmektedir ve işten ayrılma eğilimine girmemektedir.  

Bu çalışma genel olarak; kuvvetli iş değerlerinin, örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu etkileyerek 
performansı arttırdığını ve örgütsel vatandaşlık davranışının da performansı yükselterek işten ayrılma 
eğilimini azalttığını göstermektedir. Çalışanlar örgütlerine ve kendilerine iş performanslarını arttırarak ve 
işten ayrılmayı düşünmeyerek faydalı olmaktadır. Bilişsel ve duygusal iş değerleri, özgecilik, vicdanlılık ve 
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yurttaşlık erdeminin performansı olumlu etkilediği ortaya konmaktadır. İş değerlerinin, işten ayrılma eğilimi 
üzerinde doğrudan etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı da önemlidir. 

Yetişmiş insangücünün, günümüzün bilgi toplumunda giderek artan önemine paralel olarak, bunları örgütte 
tutmak ve işteki performansı arttırmak için birçok çalışma yapılmaktadır. Oysa bunları iş tatmini gibi 
çıktılarda aramaktansa, çalışanın iş değerlerinde aranması daha akılcı olacaktır. 

Çalışanların sahip olduğu iş değerleri ve örgütün iş değerlerinin uyumlu olmaması örgütsel vatandaşlık 
davranışının ve bireysel iş performansının negatif etkilenmesine sebep olabilir. Değişen toplum yapısı iş 
dünyasını ve çalışanların beklentilerini de değiştirmektedir. Farklı kuşaklarda beklentilerde farklı olmaktadır. 
Bu nedenle çalışanlar işe girerken, yöneticiler çalışacakları kişileri seçerlerken değerlerin ortak bir noktada 
buluşup, buluşamayacağına dikkat etmelidir. İş değerleri, bireylerin çevrelerini algılamaya başladıkları andan 
itibaren, toplumsal kurallar, başta aile olmak üzere etkileşimde bulunduğu diğer insanlar ve bireyin kendi 
tecrübeleriyle oluşan ve sonra durağan olup çok yavaş değişen temel değerlerin iş yaşantısına bir 
yansımasıdır. Değerleri değiştirmek çok zordur. Bu yönde çabalamak çalışanlara, yöneticilere ve örgüte zarar 
verebilir. Bu nedenle yöneticilerin iş değerleri konusunda çalışanlarına olumsuz hareketlerden kaçınmaları, 
fazladan gösterilen çabalara kayıtsız kalmamaları önerilmektedir. Ayrıca yöneticilerin ve araştırmacıların bu 
değişimleri dikkate almaları, farklı kuşaklarda  iş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı, bireysel iş 
performansı ve işten ayrılma eğilimi ilişkilerinin karşılaştırıldığı yeni çalışmalar önerilmektedir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramı çeşitli boyutlarıyla ele alınmakla birlikte 
Erzurum ili organize sanayi bölgesindeki üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik, çevre, çevresel 
riskler ve çevre muhasebesi konularına yönelik yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem – Bu araştırmada, verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Bu konuda 
belirtilmesi gereken önemli noktalardan biri araştırmanın teorik çerçevesinin oluşturulması ve 
uygulama aşamasında literatür tarama yönteminden yararlanılmış olmasıdır. Anket yoluyla 
elde edilen veriler frekans analiziyle incelenmiş olup kurulan hipotezler Çoklu Regresyon ve 
Korelasyon analizine tabi tutulmuştur. 

Bulgular – Sürdürülebilirlik, çevresel riskler, çevre muhasebesi ve çevre politikalarına yönelik 
oluşturulan hipotezlere göre yapılan analizlerde ortaya çıkan değerlerin anlamlı ve pozitif 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte araştırma bölgesindeki işletmelerin çevresel 
konular ve çevre muhasebesi hakkında düşüncelerine yönelik yapılan analizde, şirketlerin 
%89.2’sinin çevresel sorunların önlenmesinde çevre ile dost alternatif kaynaklarının 
kullanılmasını önemsedikleri tespit edilmiştir. 

Tartışma – Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle işletmelerin 
sürdürülebilirliği anlayabilmeleri ve bünyelerinde en iyi şekilde uygulayabilmeleri için ilgili 
kurum ve kuruluşlardan özellikle bölgede bulunan üniversitelerden destek alması önerilebilir. 
Diğer yandan işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki tutumlarının çevre muhasebesi ve 
çevre politikalarına uygun olması ve işletmelerin çevre sorunlarını önlemesi için çevreyi 
koruyup geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına önem vermesi gerektiği söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında işletmeler acımasız bir rekabet ortamı içerisinde bulunmaktadır. Bunun en önemli 
nedenlerden biri küresellik olgusunun yaygınlaşmasıyla ucuz iş gücü temini ve ucuz girdi kullanımıyla 
maliyetlerin aşağı çekilmesidir. Bu ortamda işletmeler devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çevresel, sosyal 
ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu süreç ancak işletmelerin 
sürdürülebilirliği ile aşılabilir. Bu doğrultuda son zamanlarda işletmelerde sürdürülebilirlik konusu öne 
çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte işletmeler hedeflerini daha net belirlemiş, uygulama aşamasında daha ölçülü 
olmuş, işletme değerinin ve devamlılığını sistemsel hale getirmişlerdir. Sürdürülebilirliğin işletmelerde 
uygulanması ile yurt içinde ve yurt dışında rekabet ortamı oluşmuştur. 

1970’li yılların başında çevresel sorunlar ortaya çıkmış, ilerleyen yıllarda bu sorunlar giderek artmış ve bu 
sorunları çözmek için arayış çalışmaları sırasında çevre muhasebesi ortaya çıkmıştır. İşletmelerin çoğu çevreye 
yapmış oldukları harcamaları herhangi bir hesap çizelgesinde gösterememektedirler. Bu nedenle çevresel 
faaliyetler genellikle genel yönetim giderleri veya genel üretim giderleri başlıkları altında gösterilmektedir. 
Çevre muhasebesi, çevrede yaşanan olumsuz durumları göstermek için uygulanmaktadır. İşletmeler için 
çevre muhasebesi sosyal sorumluluk bilinci içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 

Bu çalışmada, Erzurum ilinde üretim yapan işletmelerde sürdürülebilirlik, çevresel riskler ve çevre 
muhasebesi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu anlamda çalışmada sürdürülebilirlik, çevresel riskler ve 
çevre muhasebesi hakkında temel bazı açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın devamında konu hakkında 
analizler yapılmış, araştırma bulguları hakkında bilgi verilmiş ve hipotezler oluşturularak sonuçları 
yazılmıştır. 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

Sürdürülebilirlik kelimesinin kökeni Latince “subtenir” kelimesine dayanmakta ve “korumak” veya 
“aşağıdan desteklemek” anlamlarına geldiği ifade edilmektedir (Muscoe, 1995: 4). Sürdürülebilirlik, sınırsız 
bir süre boyunca bir durumun veya sürecin devamı anlamına gelmektedir (Wordnet, 2008). Sürdürülebilirlik 
kavramı için çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte en basit anlamıyla doğal kaynaklarının sürekliliğinin devam 
edilebilir bir şekilde sağlanabilmesi olarak ifade edilmiştir (Gladwin ve diğerleri, 1995: 4). Sürdürülebilirlik, 
temelinde ekoloji ve ekolojik uygulamaların gelecekte de bu fonksiyonlarını, sistemlerini ve üretkenliğini 
devam ettirebileceği bir yetenek olarak gözler önüne serebileceğini ifade etmektedir (Chapin ve diğerleri, 
1996: 1017). Kavram açısından sürdürülebilirlik şu şekilde de ifade edilmiştir; sürdürülebilirlik kavramı, tarım 
ve ekoloji alanlarında verimlilik ile bağdaştırılarak engellere rağmen verimliliği koruyabilmektir (Becker, 
1997: 2-6). Sürdürülebilirlik; ormancılık, balıkçılık ve toprak bilimleri ile bağlantılıdır ve bunlar ilk kullanım 
alanları olmuştur. 

Birleşmiş Milletler(BM) ve Bruthland Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını ilk kez tanımlayan 
kuruluşlardır. Ancak sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili tanımlar birçok kurum ve kuruluşlar tarafından çok 
eleştirilere maruz kalmış ve başka tanımlar da önerilmiştir. Bazı yazarlar “sürdürülebilirliğin kompleks bir 
içeriği olduğunu, geliştirilmekten ve anlaşılmaktan uzak olduğunu” vurgulamaktadırlar (Kelly ve Alam, 2009: 
30-44). Sürdürülebilirliğin 3 önemli boyutu vardır. Bunlar (Gould, 2011: 19-20): 

-Ekonomik Canlılık 

-Sosyal Sorumluluk 

-Çevresel Sorumluluk 

Finansal kavramlarla birlikte ifade edilen sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir kalkınma ile eş anlamlı 
olarak da kullanılmaktadır. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun sürdürülebilirlik kavramını 
“gelecekteki insan ihtiyaçlarının bugünün ihtiyaçları için kendilerini feda etmeden karşılayabilmesi” şeklinde 
ifade etmektedir (UN, 1987). Bu tanımı açacak olursak, gelecek nesiller günümüz neslinin paydaşıdır ve 
sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasında neden olacak tahribatların ortadan kaldırılması ve 
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günümüzdeki toplumların ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik büyümeye duyulan ihtiyaç ile gelecek 
nesillerinde ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynaklara zarar verilmeden gelecek nesillere aynı şekilde 
taşınabilmesini ifade etmektedir (Isaksson ve Steimle, 2009: 169). 

Sürdürülebilir kalkınma, siyasi ya da hükümetlerin üstlenmiş oldukları sorumluluğun dışında iş hayatında 
da kendi sorumluluğunu yerine getirmelidir. Çünkü çevre kirliliği, ekolojik denge, doğal afetler yalnızca insan 
üzerinde etki göstererek ömürlerini azaltmamakta aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli olup olmayacağı 
hakkında bilgi verici olabilmektedir. 

2. ÇEVRESEL RİSKLER VE ÇEVRE MUHASEBESİ 

2.1. Çevresel Risk Tanımı, Sistemi ve Analizi 

Risk, herhangi bir sistemin doğru yönde çalışmaması ile bundan kaynaklı ortaya çıkacak olan sonuçların bir 
arada değerlendirilmesidir. Çevresel risk, bir herhangi bir etkinliğin insanlar ve çevre üzerinde yaratmış 
olduğu sonuçtur. 

Çevresel risk sisteminin amacı; çevresel risklerin en az maliyet ile olası en minimum seviyeye indirilmesi ve 
bundan sonraki süreç içinde aynı düzeyde kalmasını sağlamak olarak ifade edilmektedir. Çevresel risk sistemi 
temel hatlarıyla aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

Şekil 1: Çevresel Risk Sistemi 

Kaynak: Topakoğlu, 2004 

Şekil 1’de anlatılmak istenen; risk kaynağı hedefe vardığında çevresel riskin meydana gelmesidir. Buna engel 
olabilecek faktörler kontrol mekanizmalarıdır. Taşınım mekanizması ise ancak bu sürece yardım etmektedir. 
Hedef ise, risk kaynağından en az derecede etkilenmesi gereken bileşendir. 

Çevresel risk analizi, çevresel zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Zarara uğrama olasılığı 
ölçülebilecek bir özellik ise, çevresel risk zararın şiddeti ile olayın meydana gelme olasılığının çarpımıdır. 
Kaliteli bir risk analizinde yapılacak şey, gereken maliyetler hazırlanırken çevresel zararların oluşturabileceği 
maliyetlerin de hesaba katılmasıdır. 

2.2. Çevresel Risk Değerlendirmesi 

İnsan ve çevreye minimum düzeyde zarar vererek istenen gelişmeyi ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek 
için kullanılan değerlendirmeye çevresel risk değerlendirmesi denilmektedir (Topakoğlu, 2004: 9). Çevresel 
risk değerlendirmesi, belirli bir yer ve zaman aralığında faaliyetin başlayıp başlamamasına veya devamının 
olup olmamasına karar vermek demektir. Çevresel risk değerlendirmesi aynı zamanda zararların belirlenmesi 
demektir. Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) risk değerlendirmeyi şu şekilde ifade etmiştir: Bireylerin çevresel 
tehditlerle karşı karşıya kalması durumunda ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal açıdan sağlık etkilerinin 
olumsuz olma durumudur. 

Çevresel risk değerlendirmesinin amacı, ani gelişen durumlarda acil bir plan oluşturarak, hangi risk etmenin 
insan ve çevre sağlığına verdiği zararın etkisini ölçmektir. Bu sayede çevresel riskleri azaltabilecek kaynaklar 
için daha hızlı önlemler alınacaktır. Çevresel riski ifade eden çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlardan birincisi, 
risklerin değerlendirilmesi evresinde farklı bir sonuç çıkana kadar en kötü risk kabul edilerek işlem yapılır. 
Örnek, yanıcı maddenin sadece bir bölgeyi değil, hedeflenen tüm bölgenin yanmaya başlaması gibi. İkincisi, 
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sıfır risk olduğunun kanıtlanmasının mümkün olmadığıdır. Varlığını ispatlamak için ölçülen risk değerinin, 
hata payını belirlemek ve çıkan sonuçların da güven aralığı içerisinde olması gerekmektedir. 

Bir faaliyetin yapılması çevresel risk oluşumuna sebep olan kaynakların finansal maliyeti faaliyet değerinin 
üstünde olabilir. Örneğin, bir fabrikadan çıkan atıkların fabrika yakınında bulunan bir ilçenin içme suyu 
şebekesine karışması ile su kullanımı sağlık açısından mümkün olmayacaktır. Sanayi işletmesinin hem ilçe 
sakinlerine su temin etmesi, hem de ilçe su şebekesinin temizlenmesi için yapacağı faaliyetler maliyeti 
artıracaktır. Çevresel risk değerlendirmesini oluşturan üç bileşen bulunmaktadır (Topakoğlu, 2004: 10): 

• Risk içerisinde durumların değerlendirmesinin yapılması, 

• Ne kadar süre ile risklerin gerçekleşme ihtimallerinin araştırılması, 

• Riskin etkilediği insani ve çevresel zararların tespitidir. 

Çevresel riskin değerlendirme araçlarından biri de, insan yaşamındaki faaliyetlerinin etkilerini minimum 
seviyeye indirmeyi amaçlayan karar verme sürecidir. Risk değerlendirme konusu yıllar öncesinden 
uygulanmaya başlanırken, çevresel konular üzerindeki uygulama henüz yenidir. 

Risklerin değerlendirilmesi, hem nicel hem de nitel verilerin tanımlanması gereken bir süreçtir. Ortaklıkların 
kurumsallaşması ve tehdit unsurunun artması, değerlendirmenin yapılması gerektiğini ve önemini bir kez 
daha vurgulamaktadır (Khan ve Abbasi, 2001: 261-267). 

Başka bir risk değerlendirme aracı, kişilerin, grupların, toplumun ve çevrenin risk düzeyini ortaya koymaktır. 
Bilim elde edilen bilgileri inceler, çözümlemeli yöntemler kullanılarak çevresel risklerin durum ve yapılarını 
analiz eder ve karşılaşılabilecek olumsuz etkilere karşı tahminler yapar. 

Çevresel risk değerlendirmesi; toplum sağlığı, çevresel riskler ve insan güvenliğini içine alan bir çerçevede 
değerlendirmektir. Çevresel risk değerlendirme yöntemleri beş maddeden oluşmaktadır (Hayo ve diğerleri, 
2007: 327-338). Bunlar: 

• Tekniğin nihai amacının belirlenmesi: Bu teknikte çevre değerlendirmesi yapılırken çevre üzerindeki etkiyi 
bir yana bırakarak sosyal ve ekonomik yönlerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. 

• Amaçların belirlenmesi: Birinci maddeye ulaşmak tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun için çevresel 
amaçların da belirlenmesi gerekmektedir. Çevresel kayıp yaşanılabilecek her durum tanımlanmalıdır. 

• Çözümleme (analiz) sisteminin belirlenmesi: İşletmelerin bazı süreçler için koymuş olduğu sınırlar vardır. 
Sistem sınırları içerisine girdilerin de eklenmesi gerekmektedir. 

• Çevresel amaç için göstergelerin belirlenmesi: Göstergeler belirli bir değerlendirme ölçütü olarak ifade 
edilmektedir. Amaçların gerçekleştirme aşamasını rakamsallaştırmak gerekmektedir. 

• Sonucun hesaplanması: Üretim için hesapların yapılması gerekmektedir. 

2.3. Çevre Muhasebesinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Amaçları 

1970’li yıllarda çevrede yaşanan sorunların artış göstermesi ve bu sorunlara çözüm arayışında bulunulmaya 
çalışılması çevre muhasebesi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çevreyi kullananlar, 1973 
yılından 1992 yılına kadar geçen zamanda ISO 14000 Çevre Yönetim Standartları adı altında yeni yaklaşımlar 
geliştirerek çevre muhasebesine katkıda bulunmuşlardır. Çevre ile ilgili sorunların başlaması ile birlikte, 
işletme sahipleri çevreyi koruma ve bunu geliştirmek için yardımda bulunulması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Buna ilaveten halkın yaptırımı ile birlikte, işletmelerin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgiyi ve çevresel 
verileri paylaşmaya başlayarak gerekli işlemler başlatılmıştır. 

Çevre muhasebesinin tarihsel gelişimine bakıldığında, temelinde bilimsel deneylerin olduğu, geçen beş yüz 
yıl içinde oluşmuş finansal kavramların yer aldığı söylenebilir. İktisadın, siyasalın ve teknoloji unsurlarının 
gelişmesi ile birlikte çevrede yaşanan sorunlarda artış meydana gelmiştir. Çevre muhasebesinin sosyal 
sorumluluk kavramı gereği çevresel sorunlarla ilgili konular çevre ile muhasebe arasındaki ilişkinin 
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oluşmasına neden olmuştur. 1960 yılının başında iktisatçı ve muhasebecilerden oluşan bir grup çevresel örnek 
ve yöntemleri geliştirerek çevre muhasebesini ortaya çıkarmışlardır. 1960 yılındaki yöntem ve modeller daha 
çok toplumsal muhasebe üzerinde kullanılmıştır (Güvemli ve Gökdeniz, 1996: 22). Çevre ile ilgili mevzuların 
muhasebe ile birleştirilmesi adına yapılmış günümüzde iki çalışma bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Nordhaus 
ve Tobin’in 1972 yılında yaptığı çevresel fikirleri milli hesaplara aktarmak, ikincisi ise; 1974 yılında doğal ve 
çevresel kaynakların değişik fiziki bir muhasebe kapsamında geliştirmesi adı altında Norveç Bakanlar 
Kurulunun yapmış olduğu çalışmadır (Pearce ve diğerleri, 1993: 88). Çevre muhasebesinin genel amacı; 
toplulukta meydana gelebilecek her türlü çevresel problemin çözümünü sağlayarak azaltmak ve 
muhasebecilerin bu konu hakkında görev ve sorumluluklarını yerine getirmesidir (Kasapoğlu, 2003: 65). 

2.4. Literatür Özeti 

MUTLU (2002) yaptığı çalışmada, çevre muhasebesini somut açıdan incelemiş, sürdürülebilirliğin temel 
ilkelerini konu almış ve bunu çevre ekonomisi bakımından araştırmıştır. 

TOPAKOĞLU (2004), yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, İstanbul Boğazında petrol taşımacılığından 
kaynaklanan çevresel riski, risk sistemleri ile birlikte ele almıştır. Bu çalışmada çevresel riski, tanker geçişi 
başına düşen parasal değer olarak göstermiştir.  

ÇELİK (2007) yapmış olduğu çalışmada, çevre muhasebesi kavramını incelemiş ve işletmelerin 
faaliyetlerinden kaynaklanan ancak sorumlu tutulmadıkları ve herhangi bir ödeme yapmadıkları çevresel 
maliyetleri göz önüne almadıklarını tespit etmiştir.  

HAFTACI ve SOYLU (2008) yapmış oldukları çalışmada, çevre kirliliğine karşı alınması gereken önlemlerin 
ekonomik olarak gösterilmesini çevre muhasebesi açısından ele almışlardır. Sonuç olarak, çevresel giderlerin 
alınan önlemlerle farklı kalemlerde gösterilmeye ve raporlanmaya başlandığını tespit etmişlerdir. 

BAŞKALE (2009) yaptığı tez çalışmasında, çevre muhasebesi çerçevesinde çevresel maliyetleri tanımlama, 
sınıflandırma ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtları oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, Besan Besin 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de çevre muhasebesinin nasıl uygulanması gerektiği araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda, işletmelerin çevresel maliyetlerini tespit etmesi ve bu maliyetleri Tek Düzen Hesap Planında 
göstermesi gerektiğini ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu maliyetlerin mali tablolarda kullanıcılarına 
sunulması gerektiği vurgulanmıştır. 

YAVUZ (2010) yaptığı çalışmada, öncelikle sürdürülebilirlik kavramını farklı yönleriyle ele almıştır. 
Sürdürülebilirlik kavramının üretim faaliyetleri açısından nasıl uygulanacağını ve işletmelerin nasıl kabul 
edeceği üzerinde durmuştur. Modern üretim yaklaşımlarına yön verecek olan üretim faaliyetlerinin 
uygulanmasında ele alınması gereken üretim stratejisinin yalın ve yeşil üretim yaklaşımları olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 

AKSOY (2013) yapmış olduğu çalışmada, işletmelerin sürdürülebilirlik performansların değerlendirilmesi 
için gerekli olan ölçeklerin araştırılmasını ele almıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de bulunan işletmelerin 
sürdürülebilirlik performanslarının yeterli düzeyde olmadığı ve sürdürülebilirliğin boyutlarının yeteri kadar 
ele alınmadığını tespit etmiştir. 

TÜM (2014) yaptığı çalışmanın amacı, geleneksel muhasebenin, kurumsal sürdürülebilirlik ihtiyacını 
karşılayamamasından dolayı, kurumsal sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir muhasebeyi kurumsal açıdan ele 
almaktır. Araştırmanın sonucunda, sürdürülebilirlik muhasebesinin geliştirilmesi için işletmelerin sosyal ve 
çevresel konularda güvenilirliği ve şeffaflığı sağlaması sonucu, kaynak kullanımında verimliliğin artacağı ve 
ürün maliyetlerinin doğru hesaplanacağı kanısına ulaşılmıştır. 

ONAY (2015) yaptığı çalışmada, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik raporlaması ve kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramlarına ait teorik bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, 
günümüzde finansal olmayan göstergelerin öneminin git gide arttığından işletmelere ait sosyal, ekonomik ve 
çevresel verilerin ortaklara gerekli raporlamalarda sunulması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. 
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YORULMAZ (2015) yaptığı çalışmada, toplumun çimento fabrikalarına olan bakış açısını, çevre ile ilgili 
sorunlarını nasıl değerlendirdiğini ve çimento fabrikalarının çevresel politikaları hakkındaki düşüncelerini 
tespit etmeyi hedeflemiştir. Araştırma sonucunda, çevresel sorunlara yönelik çözüm arayışlarının 
hızlandırılması ve çevresel sorunların en aza indirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ÇEVRESEL RİSKLER VE ÇEVRE MUHASEBESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
TESPİTİ: ERZURUM İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu bölümünde, Erzurum ili Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinde 
“sürdürülebilirlik ile çevresel riskler ve çevre muhasebesi arasındaki ilişkiyi ölçerek işletmelerin çevresel 
riskler ile çevre muhasebesine” verdikleri önem düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır. Daha sonra ise bu 
yörede üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik, çevresel riskler ve çevre muhasebesi arasındaki ilişki 
belirlenerek, işletmelerin bu konulara bakış açısı tespit edilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi, Evreni ve Örneklemi 

3.1.1. Araştırmanın Amacı, Önemi  

Araştırmanın amacı, Erzurum ilinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik, çevresel riskler 
ve çevre muhasebesi konularına verdikleri önem düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu 
bölgede faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik doğrultusunda çevresel risklere yaklaşımları, 
çevre muhasebesi hakkındaki bilgi düzeyleri, çevresel denetim ve raporlamaya yönelik bakış açıları ortaya 
konulacaktır. Böylece ilde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sürdürülebilirlik kapsamında çevresel 
risklere ve çevre muhasebesine verdikleri önem düzeyi belirlenmiş olacak, çalışma sonucunda elde edilecek 
veriler daha sonra yapılması düşünülen çalışmalara alt yapı niteliği sağlayabilecektir. 

3.1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Erzurum ilinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri oluşturmaktadır. Erzurum ilinin 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bölgede aktif şekilde faaliyet gösteren 100 üretim işletmesi belirlenmiştir.  

Çalışma evrenindeki eleman sayısı bilindiğinden örneklem sayısı olarak yeterliliğin tespitinde aşağıdaki 
formül kullanılmıştır: 

qptNd
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***
22

2

+−
=

  

N= Evrendeki eleman sayısı 

n= Örnekleme alınacak eleman sayısı 

p= İncelenecek olayın görülme olasılığı 

q=İncelenecek olayın görülmeme olasılığı (1-p) 

t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değer 

d= Olayın görülme olasılığına göre yapılması istenen sapma (p için öngörülen yanılma payı). 

Çalışma evreninde yer alan işletmelerin homojen olduğu yani benzer özellikler gösterdiği varsayımı ile 
p=0,9/q=0,1 olarak alınmıştır. Yine % 5 anlamlılık düzeyi ve d değerinin % 5 olması varsayımları ile formül 
çözülürse n değeri yaklaşık 58 birim olarak hesaplanmıştır. Burada %5 için t değeri 1,96’dır. 

Araştırmada örnekleme yöntemi uygulamadan evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak üretim 
yapan işletmelerin 65’ine anket uygulanmıştır. Formülde minimum örnekleme sayısı 58’in üzerinde işletmeye 
anket uygulanmıştır. Böylece evrenin %65’ine tekabül eden işletme sayısı ile birlikte bu sayının evreni temsil 
edebileceği kanısına varılmıştır. 
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3.2. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi, Modeli ve Hipotezleri    

Bu araştırmada, verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Bu konuda belirtilmesi gereken önemli 
noktalardan biri araştırmanın teorik çerçevesinin oluşturulması ve uygulama aşamasında literatür tarama 
yönteminde yararlanılmış olmasıdır. 

Veri toplama yöntemi için kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, işletmeye ilişkin 
genel bilgileri belirlemeye yönelik 8 soru yer almaktadır. İkinci bölümde, işletmelerin sürdürülebilirlik 
konusu, ekonomik boyutu, çevresel riskler, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili düşüncelerini ölçmeye 
yönelik 40 soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise, işletmelerin çevre, çevre muhasebesi, çevresel politikalar 
ve çevresel sorunlara yönelik bakış açılarını ve verdikleri önem düzeyini belirlemek için 25 soru yer 
almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümde; (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) 
katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde Beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anket formundaki soruların 
hazırlanmasında İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği (İMSAD) (2012), Ela HİÇYORULMAZ (2015) 
tarafından sürdürülebilirlik kavramı ve çevre muhasebesine yönelik yapılan çalışma ve tezlerden 
yararlanılmıştır. 

Anketler, toplam ana kütlenin %65’ine tekabül etmekle birlikte bütünü temsil edebileceği kanısına varılmıştır. 
Anket uygulaması üretim işletmelerinde yetkili kişilerle yüz yüze görüşmelerle yapılmıştır. 

Erzurum ilindeki üretim yapan işletmelerin sürdürülebilirlik, çevresel riskler, çevre muhasebesine verdikleri 
önem düzeyinin ve çevre politikasının belirlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucunda faktörler tespit 
edilmiş olup, elde edilen faktör yükleri doğrultusunda aşağıdaki model oluşturulmuştur. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre muhasebesi ile ilgili 
yaklaşımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizinden 
yararlanılmıştır.  Araştırmanın hipotezleri: 

H1a: İşletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H2b: İşletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları işletmelerin çevre ile ilgili politikaları üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H3c: İşletmelerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu ile ilgili görüşleri çevre muhasebesi ile ilgili 
yaklaşımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H4d: İşletmelerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu ile ilgili görüşleri işletmelerin çevre 
politikaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H5e: Çevresel riskler işletmelerin çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H6f: Çevresel riskler işletmelerin çevre politikaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

 

Şekil 2: Araştırmanın Modeli 
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3.3. Araştırmada Kullanılan İstatistiki Yöntemler 

Araştırmada sayı, yüzdelikler ve frekans dağılım değerleri incelenmiştir. Hipotezlerin analiz edilmesinde Çok 
Değişkenli Regresyon analizi ve iç tutarlılığının ve yapı geçerliliğinin saptanmasında Cronbach Alfa katsayısı 
kullanılmıştır. Analizlerde önemlilik düzeyi p<0.05 anlamlı sayılmıştır. Veriler SPSS 17.0 paket programında 
değerlendirilmiştir. 

- Güvenilirlik Analizi: Güvenilirlik, ölçümlerin hatalardan ne ölçüde arındırıldığını, diğer bir ifadeyle, elde 
edilen sonucun ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir (Küçük, 2014: 191). Güvenilirlik analizi, 
kullanılan ölçüm aracının özelliklerini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir 
(Kalaycı, 2010: 403). Sosyal bilimlerde, ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla Cronbach Alfa  katsayısı 
kullanılmaktadır. Bu katsayı, 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Bu katsayının; 0 ile 0.40 arasında değer alması 
durumunda ölçeğin güvenilir olmadığını, 0.40 ile 0.60 arasında değer alması durumunda ölçeğin 
güvenilirliğinin düşük olduğunu, 0.60 ile 0.80 arasında değer alması durumunda ölçeğin oldukça güvenilir 
olduğunu, 0.80 ile 1 arasında değer alması durumunda ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek 
olduğunu göstermektedir (Küçük, 2014: 191). 

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre, ölçeğin genel güvenilirlik katsayısı 0.970 olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, 
ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğunu söyleyebiliriz. Ölçeği oluşturan alt boyutlara ilişkin 
sonuçlara bakıldığında, sürdürülebilirlik konusu ile ilgili yaklaşımlar alt boyutunun Alfa katsayısı 0.928, 
sürdürülebilirliğin ekonomik boyutuna ilişkin alt boyutun Alfa katsayısı 0.915, sürdürülebilirliğin çevresel 
risklerinin alt boyutunun Alfa katsayısı 0.930, sürdürülebilirlik konusunda dikkate alınan alanlar alt 
boyutunun Alfa katsayısı 0.955, çevresel ve çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar alt boyutunun Alfa katsayısı 
0.920 ve çevre ile ilgili politikalar alt boyutunun Alfa katsayısı 0.913 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, bu alt 
boyutlar yüksek derecede güvenilirdir. Çevresel sorunlar alt boyutunun Alfa katsayısı ise 0.796 olarak elde 
edilmiştir. Bu nedenle, bu alt boyutun oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Alfa  Katsayısı Madde Sayısı 

Ölçeğin Genel Güvenilirliği 0.970 65 

ALT BOYUTLAR   

Sürdürülebilirlik konusu ile ilgili yaklaşımlar 0.928 7 

Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu 0.915 8 

Sürdürülebilirliğin çevresel risk boyutu 0.930 12 

Sürdürülebilirlik konusunda dikkate alınan alanlar 0.955 13 

Çevresel ve çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar 0.920 12 

Çevre ile ilgili politikalar 0.913 6 

Çevresel sorunlar 0.796 7 

- Frekans Analizi: Frekans analizi, çalışmalarda çeşitli yollarla toplanan verilerin, özellikleri hakkında bilgi 
edinmek amacıyla, düzenlemeler yapılarak özet halinde sunulduğu analizlerdir.  Bu çalışmaya ilişkin anket 
sorularına verilen cevapların ve işletmelere ilişkin özelliklerin yaklaşımlarını belirleyebilmek amacıyla frekans 
analizi uygulanmıştır. 

Çalışmada ayrıca korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
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3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın temel amacı, Erzurum ili sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin 
sürdürülebilirlik, çevresel riskler ve çevre muhasebesine verdikleri önem düzeyini tespit etmektir. Araştırma 
yöresinde gerek coğrafi, gerekse sosyo- ekonomik özellikler nedeni ile üretim işletmelerinin az sayıda olması 
ve aktif biçimde faaliyet gösteren işletmelere ait güncel verilerin bulunmaması, ankete katılmak istemeyen 
işletme sahiplerinin tavırları nedeni ile oluşan zorluklar araştırmanın önemli kısıtlarıdır. 

3.5. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümde Erzurum ili organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerine 
uygulanan anketlerden elde edilen bulgulara yer verilecektir. Çalışma bulguları aşağıdaki gibi bölümler 
halinde incelenecektir. 

-  İşletmelere ait genel bilgiler, 

- İşletmelerin çevresel risklere ilişkin düşünceleri, şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda dikkate aldığı 
alanlar, işletmelerin çevresel konulara yönelik düşünceleri, işletmelerin çevre muhasebesi ile ilgili 
yaklaşımlarına ilişkin frekans analizi, 

-  Çevresel risk, çevre muhasebesi, çevre politikasının korelasyon analizi ile incelenmesi, 

- Sürdürülebilirliğin çevre muhasebesine etkisi, sürdürülebilirliğin çevre politikaları üzerine etkisi, 
sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutunun çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar üzerindeki etkileri, 
sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutunun çevre ile ilgili politikalar üzerindeki etkileri, çevresel 
risklerin çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımları üzerindeki etkisi, çevresel risklerin çevre ile ilgili politikalar 
üzerindeki etkilerinin regresyon analizi ile incelenmesidir. 

3.5.1. Araştırmaya Katılan İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler ve Frekans Analizi Sonuçları 

Bu çalışmada, Erzurum ili organize sanayi bölgesinde üretim yapan 65 işletme ele alınmıştır. Bu işletmelerin 
sürdürülebilirlik, çevresel riskler ve çevre muhasebesine verdikleri önem düzeyi ve bu konular arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için anket yoluyla veriler elde edilmiştir. 

Araştırma kapsamında yer alan Erzurum ilinde üretim yapan 65 işletmeye ilişkin genel bilgiler frekans analizi 
ile araştırılmıştır. İşletmelere ait genel bilgilerin elde edilmesinde anketimizde faaliyet süresini, faaliyet 
gösterdiği sektörü, çalışan sayısını, hukuki yapısını, sahip olduğu sertifikaları, çevre analizi yapıp 
yapmadıklarını, kullanmış oldukları enerji türlerini ve çevre sorunlarını önlemeye yönelik hangi çalışmayı 
yaptıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler frekans analizine tabi tutulmuştur. 

Dağılım yüzdesi en fazla olan işletmeler 1-10 yıl arasında faaliyet gösteren yeni kurulmuş genç işletmelerdir. 
Bu işletmelerin faaliyet süresine göre dağılım frekansı 28, dağılım yüzdesi ise 43.1 olarak bulunmuştur. 
Araştırma sonucunda 65 işletmenin 24’ü gıda sanayiinde üretim yapmakta ve sektörlere göre dağılımda ise 
%36.9 değerine sahip olmaktadır. Bu durum Erzurum ilinin hayvancılık ve tarım bölgesi olmasının tabii bir 
sonucudur. Araştırma kapsamındaki işletmelerin çalışan sayısı incelendiğinde, 65 işletmenin 34’ünde 10-49 
arasında çalışan olduğu ve bunun en yüksek frekans dağılımına (%52.3) sahip olduğu görülmektedir. 

Anket yapılan işletmelerin hukuki yapılarına bakıldığında en fazla işletmenin Anonim Şirket ve Limited Şirket 
olduğu görülmektedir. Bunların frekans dağılım yüzdeleri sırasıyla (%35.4, %33.8) birbirine yakın değerler 
olmuştur. Araştırma kapsamındaki 65 işletmenin 45’inin hukuki yapısı Anonim Şirket + Limited Şirket’tir. 
Araştırmaya konu olan bölgede işletmeler daha çok Anonim Şirket ve Limited Şirket kurmayı tercih 
etmektedirler. 

Bölgedeki işletmelerin hizmet sektöründe kendini geliştirebilmesi ve çalışan elemanlarının bilgi, beceri, 
yeteneklerini ön plana çıkarabilmesi için şirketler sertifika programlarına ilgi göstermektedirler. İşletmelerin 
bu sertifikalara sahip olması demek sektörlerinde en üst seviyede hizmet vermek, çalışanların 
motivasyonlarını ve becerilerini artırmak ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunmaktır. Yapılan analizde 
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görülüyor ki araştırma kapsamındaki işletmelerde en çok sahip olunan sertifika %40 frekans dağılım değerine 
sahip olan ISO 9000’dir. ISO 9000 bir kalite sistem standardıdır. Amacı, işletmelerinin, çalışanlarının ve 
müşterilerinin talep ettikleri ürün ya da hizmetleri en iyi şekilde karşılaması ve bunun kontrollü bir şekilde 
sürekliliğini sağlayabilmesidir. 

İşletmelerin üretim maliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan girdilerinden biri de kullanılan enerji türüdür. 
Araştırma sahasında işletmelerin kullandıkları enerji türleri incelendiğinde, işletmelerin en fazla tercih ettiği 
enerji türü doğalgaz olarak görülmektedir. İşletmelerin 28’i doğalgaz kullanmakta ve frekans dağılımının 
yüzdesi ise 43.1’dir. Günümüzde doğalgazın yaygınlaşması ve kullanılmaya başlanmasının nedeni diğer 
enerji türlerine göre maliyetlerinin ucuz olmasıdır. 

Sanayi devriminin başlaması ile birlikte çevresel sorunlar da artmıştır. Bunları önlemeye yönelik işletmelerin 
kullanmış oldukları pek çok yöntem bulunmaktadır. Araştırma kapsamındaki işletmelerin, çevresel sorunlara 
karşı alınabilecek önlemleri arasında %27.7’lik bir frekans dağılım değeri ile filtreleme sistemini kullanıldıkları 
görülmektedir. Hava kirliliğinin ve atıkların azaltılması için kullanılan yöntem çevresel sorunlarının 
azaltılmasına yönelik bir işlem olarak görülebilir. 

Çevresel sorunların insan yaşamı üzerindeki etkisinin artması ile birlikte çalışmalarda işletmelere daha çok 
hangi sorunların zarar verdiğini tespit etmek için sorular yöneltilmektedir. Doğa ile işletmeler arasında 
uyumun ve çevre üzerinde hâkimiyetin sağlanması firmalar için pozitif yönde katkılar yapacaktır. Araştırma 
sahasındaki işletmelere yöneltilen sorular için kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum 
ve kesinlikle katılıyorum kutucukları konulmuştur. Sürdürülebilirlik çerçevesinde çevresel sorunlara ilişkin 
düşüncelere kesinlikle katılıyorum cevabını veren işletmelerden %63.1 ile diğer zararlı gazların azaltılması 
yönünde cevap vermiş oldukları tespit edilmiştir. Bu cevap ile işletmelerin çevre bilincinde oldukları 
söylenebilir. 

Araştırma kapsamında ele aldığımız bir diğer konu, işletmelerin hangi alanlarında sürdürülebilirlik 
konusunu dikkate aldıklarıdır. İncelenen 65 işletme için yapılan frekans analizi dağılımı sonucunda bu 
işletmelerin %84.6’ının müşteri ilişkilerinde, yatırım kararlarının alınmasında, satış ve bilgi işlem konularına 
önem verdikleri görülmüştür. Çıkan analizden anlaşılacağı üzere sürdürülebilirliğin uygulandığı noktalar 
işletmelerin devamlılığını sağlamada gelecek kuşakları da göz önüne almaktadırlar. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin %75.4’ü, savaşların çevresel sorunlara en çok etkisi olduğunu 
düşünmektedirler. Diğer çevresel sorunların alınabilecek önlemlerle ortadan kaldırabileceğini ve zamanla yok 
olacağı fikrini savunmaktadırlar. 

Araştırma bölgesindeki işletmelerin çevresel ve çevre muhasebesi hakkında düşüncelerine yönelik yaptığımız 
analizde, şirketlerin %89.2’si çevresel sorunların önlenmesinde çevre ile dost alternatif kaynaklarının 
kullanılmasını önemsedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bunu değeri takip eden yakın yüzdelere sahip olan 
maddelerde çevre sorunlarının denetlenmesini, önlemler alınırken farklı sektör ve kuruluşların beraber 
hareket etmesi gerektiğini, çevre muhasebesi açısından çevre denetiminin yapılmasını, yatırım kararlarında 
çevresel faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir. 

3.5.2. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Tablo 2’de, çevresel riskler ile çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar ve çevre ile ilgili politikalar arasındaki 
korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 2’ye göre, çevresel riskler ile çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar arasındaki Pearson korelasyon 
katsayısı 0.543, çevresel riskler ile çevre ile ilgili politikalar arasındaki Pearson korelasyon katsayısı ise 0.529 
olarak elde edilmiştir. Bu katsayılara ilişkin olasılık değerleri ise 0.05 önem seviyesinden küçüktür. 
Dolayısıyla, çevresel riskler ile çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar ve çevre ile ilgili politikalar arasında 
aynı yönlü ve orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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Tablo 2: Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Çevresel risk Çevre muhasebesi Çevre politikası 

Çevresel risk Pearson Correlation 1 0,543** 0,529** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 

N 65 65 65 

Çevre 
muhasebe 

Pearson Correlation 0,543** 1 0,762** 

Sig. (2- tailed) 0,000  0,000 

N 65 65 65 

Çevre 
politikası 

Pearson Correlation 0,529** 0,762** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  

N 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3.5.3. Sürdürülebilirliğin Çevre Muhasebesine İlişkin Regresyon Analizi  

Araştırma kapsamındaki işletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre muhasebesi ile ilgili 
yaklaşımlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Sürdürülebilirliğin Çevre Muhasebesine İlişkin Regresyon Analiz Sonucu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 1.529 4.289 0.000 46.909 0.000 0.427 

Sürdürülebilirlik konusu 0.601 6.849 0.000    

Tablo 3’ee göre, modelin anlamlılığını gösteren F değeri 46.909 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.000 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2  değeri 0.427 olarak bulunmuştur. 
Dolayısıyla, çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlarda meydana gelecek değişmelerin %42.7’si 
sürdürülebilirlik konusundaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, 
sürdürülebilirlik konusu değişkeninin katsayısı 0.601 ve olasılık değeri 0.000 olarak elde edilmiştir. Bu 
katsayının olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük olduğu için, sürdürülebilirlik konusu değişkeni 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, işletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre 
muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.  

3.5.4. Sürdürülebilirliğin Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analizi 

İşletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumlarının işletmelerin çevre ile ilgili politikaları üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 
4’de yer almaktadır. 
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Tablo 4: Sürdürülebilirliğin Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analiz Sonucu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 2.278 3.981 0.000 4.019 0.049 0.245 

Sürdürülebilirlik konusu 0.282 2.005 0.049    

Tablo 4’e göre, modelin anlamlılığını gösteren F değeri 4.019 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.049 olarak 
bulunmuştur. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2 değeri 0.245’dir. Dolayısıyla, çevre ile ilgili 
politikalarda meydana gelecek değişmelerin %24.5’i sürdürülebilirlik konusundaki değişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, sürdürülebilirlik konusu değişkeninin katsayısı 

0.282 ve olasılık değeri 0.049 olarak elde edilmiştir. Bu katsayının olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük 
olduğu için, sürdürülebilirlik konusu değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, işletmelerin 
sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre ile ilgili politikaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve 
pozitif bir etkiye sahiptir. 

3.5.5. Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Çevre Muhasebesi Yaklaşımlarına İlişkin Regresyon 
Analizi 

İşletmelerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu ile ilgili görüşlerinin çevre muhasebesi ile ilgili 
yaklaşımları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizi 
uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5: Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Çevre Muhasebesi Yaklaşımlarına İlişkin Regresyon 
Analiz Sonucu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 1.096 3.549 0.001 87.196 0.000 0.581 

Ekonomik boyut 0.728 9.338 0.000    

Tablo 5’e göre, modelin anlamlılığını gösteren F değeri 87.196 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.000 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2 değeri 0.581’dir. Dolayısıyla, çevre 
muhasebesi ile ilgili yaklaşımlarda meydana gelecek değişmelerin %58.1’i sürdürülebilirlik kavramının 
ekonomik boyutundaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, 
sürdürülebilirlik konusunun ekonomik boyutu değişkeninin katsayısı 0.728 ve olasılık değeri 0.000 olarak 
bulunmuştur. Bu katsayının olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük olduğu için, sürdürülebilirlik 
kavramının ekonomik boyutu değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, işletmelerin 
sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

3.5.6. Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analizi  

İşletmelerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu ile ilgili görüşlerinin çevre politikaları ile ilgili 
politikaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizi 
uygulanmıştır. 
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Tablo 6: Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analiz Sonucu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 2.009 3.525 0.001 6.216 0.015 0.300 

Ekonomik boyut 0.359 2.493 0.015    

Yukarıdaki tabloya modelin anlamlılığını gösteren F değeri 6.216 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.015 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2 değeri 0.300’dür. Analize göre çevre ile 
ilgili politikalarda meydana gelecek değişmelerin %30’u sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutundaki 
değişmelerden kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, sürdürülebilirlik konusunun 
ekonomik boyutu değişkeninin katsayısı 0.359 ve olasılık değeri 0.015 olarak elde edilmiştir. Bu katsayının 
olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük olduğu için, sürdürülebilirlik kavramının ekonomik boyutu 
değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, işletmelerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik 
boyutu çevre ile ilgili politikaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

3.5.7. Çevresel Risklerin Çevre Muhasebesi Yaklaşımlarına İlişkin Regresyon Analizi 

Çevresel risklerin işletmelerin çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup 
olmadığını test etmek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Çevresel Risklerin Çevre Muhasebesi Yaklaşımlarına İlişkin Regresyon Analiz Sonucu 

 

Tablo 7’ye göre, modelin anlamlılığını gösteren F değeri 26.400 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.000 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2 değeri 0.295’dir. Dolayısıyla, çevre 
muhasebesi ile ilgili yaklaşımlarda meydana gelecek değişmelerin %29.5’i çevresel risklerdeki değişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, çevresel riskler değişkeninin katsayısı 0.589 ve 
olasılık değeri 0.000 olarak elde edilmiştir. Bu katsayının olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük olduğu 
için, çevresel riskler değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, çevresel risklerin çevre muhasebesi 
ile ilgili yaklaşımları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

3.5.8. Çevresel Risklerin Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analizi  

Çevresel risklerin işletmelerin çevre ile ilgili politikaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını test 
etmek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. 

Tablo 8: Çevresel Risklerin Çevre Politikalarına İlişkin Regresyon Analiz Sonucu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 1.680 3.717 0.000 24.479 0.000 0.280 

Çevresel risk 0.600 4.948 0.000    

Tablo 8’e göre, modelin anlamlılığını gösteren F değeri 24.479 ve buna karşılık gelen olasılık değeri 0.000 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modelimiz anlamlıdır. Modelin 𝑟𝑟2 değeri 0.280’dir. Dolayısıyla, çevre ile 
ilgili politikalarda meydana gelecek değişmelerin %28’i çevresel risklerdeki değişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Tahmin edilen katsayılara bakıldığında, çevresel riskler değişkeninin katsayısı 0.600 ve 
olasılık değeri 0.000 olarak elde edilmiştir. Bu katsayının olasılık değeri 0.05 önem seviyesinden düşük olduğu 

 Beta t Değeri Olasılık Değeri F Olasılık Değeri 𝒓𝒓𝟐𝟐 

Sabit terim 1.762 4.123 0.000 26.400 0.000 0.295 

Çevresel risk 0.589 5.138 0.000    
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için, çevresel riskler değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla, çevresel risklerin çevre ile ilgili 
politikalar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşen dünyada işletmelerin sürdürülebilirlik kavramı ile tanışmaları 1987 yılında Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu Raporu ile olmuştur. Sürdürülebilirlik, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz ürünlere, 
gelecek kuşakların da yararlanabilmesi için fedakârlıktan kaçınmayarak olanak sunulması olarak 
tanımlanmaktadır. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını sosyal, çevresel ve 
ekonomik açıdan olumsuz durumları da göz ardı etmeden, çevresel etmenleri de göz önüne alarak 
sürdürülebilirliği sağlamak zorundadırlar. Sürdürülebilirliğin şirketlere sağladıkları faydalardan bazıları; 
nitelikli emek gücü, kurumsal itibar, yeni iş fırsatı, uzun vadeli ve azalan maliyetler, şirketlerin ömrünün 
uzaması, ürün ve hizmetlerde kalite artışıdır. 

Çevresel sorunların yaşanmaya başlaması ile birlikte işletmeler, çevreyi korumak için alınan önlemlerin 
maliyetlerini ve yapılan yatırımları yönetmek için de çevre muhasebesinden yararlanmaya başlamışlardır. 
Sosyal sorumluluk bilinciyle işletmeler kaydetme, raporlama, sınıflandırma ve denetleme yöntemlerini 
kullanmışlardır. Yatırımları incelemede yardımcı olan çevre muhasebesi ile çevresel sorunları zamanla en aza 
indirilmeye gayret edilmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden elde edilen anket sonuçlarının analizinde öncelikle frekans analizi 
yapılarak işletmelerin genel durumları değerlendirilmiştir. Ardından korelasyon analizi ile devam edilmiştir. 
Pearson korelasyon katsayısı; çevresel riskler ile çevre muhasebesiyle ilgili yaklaşımlar arasında 0.543, çevresel 
riskler ile çevreyle ilgili politikalar arasında ise 0.529 olarak elde edilmiştir. Bu katsayılara ilişkin olasılık 
değerleri 0.05 önem seviyesinden küçüktür. Dolayısıyla, çevresel riskler ile çevre muhasebesiyle ilgili 
yaklaşımlar ve çevreyle ilgili politikalar arasında aynı yönlü ve orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

İşletmelerin sürdürülebilirlik konusunun çevre muhasebesi üzerine etkisi arasındaki ilişki ölçülmüştür. 
Analiz sonucuna göre bu iki değişken arasında anlamlı ve pozitif bir etki saptanmıştır. Kullanılan modelin 𝑟𝑟2  
değeri 0.427 olarak bulunmuş olup bu değer çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlarda meydana gelecek 
değişmelerin %42.7’sinin sürdürülebilirlik konusundaki değişmelerden kaynaklandığını göstermektedir. Yine 
yapılan analizlere göre sürdürülebilirlik konusu değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre 
işletmelerin sürdürülebilirlik konusu ile ilgili tutumları çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar üzerine anlamlı 
ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

Araştırmada kurulan bir başka model sürdürülebilirliğin ve çevre politikaları üzerindeki ilişkinin etkisini 
ölçmek içindir. Analize göre sürdürülebilirlik ve çevre politikaları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırma bölgesinde sürdürülebilir yaklaşımların ekonomik yönünün çevre muhasebesi üzerinde 
de anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yine F değerinin 𝑟𝑟2  katsayısı ise %58.1 olup, 
çevre muhasebesi ile ilgili yaklaşımlarda meydana gelecek değişmelerin %58.1’i sürdürülebilirlik kavramının 
ekonomik boyutundaki değişmelerden kaynaklandığını göstermektedir.  Çevresel risklerin işletmelerin çevre 
muhasebesi üzerindeki etkisi analizine göre 𝑟𝑟2 değeri %29.5 olarak çıkmış ve bu değer çevre muhasebesi ile 
ilgili yaklaşımların %29.5’inin çevresel risklerden kaynaklandığını göstermiştir. Çevresel risklerin çevre ile 
ilgili politikalar üzerindeki etkisine yönelik kurulan modelde 𝑟𝑟2 değeri, çevre ile ilgili politikalarda meydana 
gelecek değişmelerin %28’inin çevresel risklerdeki değişmelerden kaynaklandığını göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarına dayanarak anket yapılan bölgedeki faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirlik, 
çevre, çevresel riskler ve çevre muhasebesi uygulamalarını ve bunlarla ilgili yaklaşımları hakkında birtakım 
öneriler yapılabilir. Bunlar: 

 İşletmelerin sürdürülebilirliği anlayabilmeleri ve bünyelerinde en iyi şekilde uygulayabilmeleri için ilgili 
kurum ve kuruluşlardan özellikle bölgede bulunan üniversitelerden eğitim alması, 
 İşletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki tutumlarının çevre muhasebesi ve çevre politikalarına uygun 
olması, 
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 İşletmelerin sebep oldukları çevresel kirliliklerin önlenmesinde, ilgili eğitim kurumlarından atık yönetimi 
çalışmaları konusunda bilgi alması ve çalışmalara gerekli özveriyi göstermesi, 
 İşletmelerin çevre sorunlarını önlemesi için, çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına 
önem vermesi, 
 İşletmeler çevre muhasebesi uygulamalarında kaliteyi artırılabilmek için, çevreye ilişkin denetim 
faaliyetlerini ve mekanizmalarını etkinleştirmesi, 
 İşletmelerin, yatırım kararları alırken sadece kârlılığı değil aynı zamanda çevresel faktörleri de dikkate 
alması önem arz etmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin kompulsif satın alma davranışları üzerinde 
etkili olan değişkenlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda materyalizm, özsaygı ve akran 
değişkenlerinin tüketicilerin kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Ayrıca tüketicilerin sergilemiş oldukları bu davranışın satın alma sonrası pişmanlık üzerindeki 
etkiside ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Yöntem – Araştırmada ilişkisel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Veriler online ve 
yüzyüze anketle kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 
Türkiye’deki 18 yaşından büyük tüketiciler oluşturmaktadır. Toplam 341 geçerli veri ile 
analizler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi ve öne sürülen araştırma hipotezlerinin testi için 
yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.   

Bulgular – Araştırma sonucunda tüketicilerin kompulsif satın alma davranışı üzerinde 
materyalizm ve akran’ın anlamlı, özsaygının ise anlamsız etkisinin olduğu bulunmuştur. Yine 
kompulsif satın alma davranışının da tüketicilerin satın alma sonrası ortaya çıkan pişmanlık 
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kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin davranışlarını etkileyen bu unsurların neler 
olduğu ve/veya neler olabileceği pazarlama uygulayıcılarının üzerinde durması gereken 
konular biridir. 
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Purpose – The main purpose of this study is to determine the variables that affect consumers' 
compulsive buying behaviors. In this context, the effects of materialism, self-esteem and peer 
variables on the compulsive buying behavior of consumers were investigated. In addition, the 
effect of compulsive buying behavior has been tried to be revealed on post purchase regret. 

Design/methodology/approach – Relational research model was used in the study. The data 
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valid data were analyzed. Structural equation modeling was used to analyze the data and test 
the hypotheses proposed. 
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1. Giriş 

Kompulsif satın alma kavramı psikolojik, sosyolojik ve finansal etkileri sebebiyle araştırmacıların üzerine 
yoğunlaştığı konuların başında gelmektedir. Öyle ki, bazı araştırmacılar küresel ekonomik krizin 
derinleşmesinde kontrolsüz harcamaların, rasyonel şekilde kullanılmayan kredilerin ve aşırı tüketimin etkisi 
olduğunu ifade etmişlerdir (Gardarsdottir ve Dittmar, 2012; Schneider ve Kirchgassner, 2009). İnternet 
teknolojisinin gelişmesi, özellikle genç yaştaki tüketiciler için rol model olarak görülen ünlülerin ürün ve 
marka tanıtım ve iletişim çalışmalarında aktif olarak görülmeleri kompulsif satın alma davranışını artıran 
etkenler olarak sıralanmaktadır (Kaynak  ve Harcar, 2001). 

Tüketicilerin çoğu zaman rasyonel satın alma davranışı yerine hedonik değerlere bağlı kalarak alışveriş 
yapmaları; tüketici davranışları alanında çalışan araştırmacıların kompulsif satın alma davranışına ilgilerini 
artırmıştır. Konu üzerine yoğunlaşan araştırmacılar, kompulsif satın alma davranışının sebeplerini ve 
sonuçlarını incelerken sosyo-demografik ve psikolojik faktörler üzerinde durmuşlardır (Raab vd., 2011). 
Yapılan araştırmalarda, maddi durumlarını yönetme becerisinden uzak, özsaygısı düşük, stresle başa 
çıkmakta zorlanan ve kendilerini ürün ya da marka ile daha kolay ve sıkça özdeşleştiren bireylerin kompulsif 
satın alma davranışını sergiledikleri ya da sergileme eğiliminde oldukları belirtilmiştir (Dittmar, 2005; Raab 
vd., 2011; Ridgway vd., 2008).  Kompulsif satın alma sonrası bireylerin hissettikleri de araştırmacılar açısından 
önemlidir. Kısa süreli rahatlama ve mutlu olmak için alışverişin yeniden yapılması ya da alışveriş sonrası 
yalnızlık, öfke, suçluluk ve pişmanlık durumları araştırmacılar tarafından belirtilen ifadeler arasında yer 
almaktadır (Faber ve Vohs, 2004), Mcelroy vd., 1994) 

Strizhakova vd., (2008), toplumların düşük sosyo-ekonomik seviyelerden yüksek seviyelere doğru ilerledikçe, 
bireyler arasında markaların sembolik özelliklerinin daha fazla önem kazandığını ve bunun kompulsif satın 
alma davranışa etkisinin olduğunu belirtmiştir. Ülkemiz açısından bakıldığında, kompulsif satın alma 
davranışının özellikle gençler arasındaki durumunu incelemek, davranışa hangi faktörlerin neden olduğu ve 
sonuçlarının neler olabileceği noktasında yaptığımız araştırmanın literatüre katkı sağlayabileceği 
umulmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, ilk olarak kompulsif satın alma kavramı ve araştırma 
modelinde yer alan ve kompulsif satın almaya etkisi olabileceği düşünülen diğer faktörler (materyalizm, 
özsaygı, akran etkisi ve satın alma sonrası pişmanlık) açıklanmaya çalışılmış; literatürde yer alan çalışmalara 
bakılararak da çalışmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Daha sonra ise, anket çalışması sonucu elde edilen 
verilerin analiz sonuçlarına değinilmiştir. Son olarak sonuç kısmında ise, daha önce yapılan araştırmalarla 
çalışmamızda ortaya çıkan bulgular karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

2. Literatür 

2.1. Kompulsif Satın Alma Davranışı  

Günümüzde kompulsif satın alma davranışı ya da eğilimi, geniş kapsamlı etkileri sebebiyle özellikle psikoloji, 
sosyoloji ve tüketici davranışları alanında çalışan araştırmacılar için farklı yönleri ile incelenmeye 
çalışılmaktadır. Kompulsif satın alma, kompulsif tüketim davranışlarının bir parçası olarak görülmektedir. 
Amerikan Psikiatri Birliği’ne göre ‘’kompulsiyon’’ belirli kurallara göre veya basmakalıp bir tarzda 
gerçekleştirilen, tekrarlayan ve görünüşte amaca yönelik davranışlar bütünüdür (O’Guinn ve Faber, 1989: 
147). Duygusal olan ve çevresel faktörlerden nispeten daha kolay etkilenen bireylerde kompulsif davranış 
daha sık görülmektedir. Kompulsif davranış, genellikle sıkıntılı durumlardan kurtulmanın, baskılardan 
uzaklaşmanın veya problemlerin göz ardı edilmesi noktasında ortaya çıkmaktadır (Faber ve O’Guinn, 1988: 
100). Kumar, aşırı alkol ve sigara kullanımı, obeziteye yol açacak şekilde aşırı yemek, aşırı ve dürtüsel şekilde 
alışveriş yapmak gibi çeşitli kompulsif davranışlar bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklarını olumsuz 
yönde etkilerken, ekonomik olarak da çok büyük zararlar vermektedir.  

Kompulsif tüketim içerisinde önemli bir yer teşkil eden kompulsif satın alma davranışını sergileyen bireyler, 
yaptıkları alışverişlerde plansız, spontane olarak karar veren ve harcamalarının miktarını ve parasal ölçüsünü 
hesap etmekte güçlük çeken kişiler olarak tanımlanmaktadırlar (Dittmar, 2004: 414). Kinney vd., (2015) mobil 
uygulamalar ya da internet sitesi üzerinden alışveriş yapan üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları 
araştırmada, gün içerisinde sadece belirli zaman dilimlerini kapsayan alışveriş kampanyalarının, sosyal 
baskının kompuslif satın alma davranışını tetiklediğini ifade etmiştir. Bighiu vd., (2013) ise Romanya’da 
internet üzerinden alışveriş yapan bireyler arasında kredi kartı limitinin fazla olması, alışveriş sırasında 
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kendilerini daha rahat hissederek mağaza ortamındaki bakışlardan uzak kalmaları sebebi ile kompulsif satın 
alma davranışını daha sık sergilediklerini belirtmiştir. Alışveriş sonrası yaşanan mutluluk ve haz duygusunun 
kısa süre sonra kızgınlık ve pişmanlık duyguları ile yer değiştirdiğini ifade etmiştir. Roberts vd., (2019) 
Amerika’da üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmalarda aile içi çatışmaların yaşandığı 
durumlarda, genç bireylerde kompulsif satın alma davranışının daha sık görüldüğünü, materyalizm ve 
özsaygı kavramlarının da anlamlı derecede bu davranışla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 
çalışmalarda  bu tür kişilerin, kontrol edilemez dürtülere sahip oldukları, ihtiyaç bile duymadıkları ürünleri 
satın aldıkları, kendilerini çoğu zaman endişeli, gergin ve mutsuz hissettikleri ancak alışveriş esnasında tüm 
bu karakteristik özelliklerini unutarak geçici mutluluk yaşadıkları ve özsaygılarının düşük olduğu 
belirtilmiştir (Faber ve Christenson, 1996: 813; Müller vd., 2014: 106; Villardefrancos vd., 2016: 132; Moulding 
vd., 2017: 8).  Kompulsif satın alma davranışı ile bu davranışı sergileyen bireylerin demografik özellikleri ile 
ilgili çalışmalara bakıldığında; bu bireylerin nispeten genç yaşta oldukları, çoğunluğunu kadınların 
oluşturdukları ve beklenilenin aksine belirli bir gelir grubu dilimi içerisinde yer almadıkları ifade edilmiştir 
(O'Guinn ve Faber, 1989; d'Astous, 1990; Scherhorn vd., 1990; Ergin, 2010; Lee ve Workman, 2015; Inseng ve 
Teichert, 2016). Bu çalışmaların aksine kompulsif satın alma davranışı ile demografik özellikler arasında 
anlamlı bir ilişkinin olmadığını ifade eden araştırmalar da mevcuttur (Park ve Choi, 2013; Pandey, 2016; De 
Mattos vd., 2016).  

Literatürde kompulsif satın alma davranışını sergileyen bireylerin karakteristik ve demografik özellikleri 
dışında parasal tutumları, kredi kartı kullanma durumları da incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda bireylerin 
parasal gücü çok önemsedikleri, prestij ve statü simgesi olarak gördükleri ve kredi kartı limitlerini sonuna 
kadar kullandıkları belirtilmiştir (Phau ve Woo, 2008; Roberts ve Jones, 2001; Joieramn vd., 2010). Farklı 
kültüre sahip ülkelerde yaşayan bireylerin kompulsif satın alma davranışı eğilimlerinin karşılaştırıldığı 
araştırmalarda da şaşırtıcı şekilde Hindistan, Çin, Tayland gibi ülkelerin; İngiltere, Almanya, Amerika gibi 
ülkelere kıyasla daha yüksek orana sahip oldukları görülmüştür (Mueller vd., 2007; Lo ve Thomson, 2012). 

2.2. Kompulsif Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler 

Sosyoloji, din, felsefe bilimi çalışmaları dışında, özellikle son yıllarda pazarlama biliminin tüketici davranışları 
alanında materyalizm ile ilgili çalışmaların gelişim gösterdiği görülmektedir. İçinde yaşadığımız çağın 
‘’tüketim toplumu’’olarak adlandırılması, Z kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin post-modern pazarlama 
uygulamaları ile kendilerini özdeşleştirmeleri, çevrimiçi alışveriş platformlarının gelişmesi ve sosyal 
mecralarda rol model olarak görülen ünlülerin kullandıkları ürün ve markaları, statü ve güç simgesi olarak 
tanıtmaları bu gelişmelere sebebiyet vermektedir.  

Materyalizm kavramı, bireylerin kendilerine ait olan varlıkları hayatlarının merkezine koyarak; bu varlıkları 
statü ve mutluluk sembolü haline getirmeleri inancını ifade etmektedir (Chan ve Prendergast, 2007: 214). 
Materyalizmin bir kişilik özelliği olduğunu iddia eden Belk’e (1985) göre imrenme, sahip olma arzusu ve 
cömert olmama unsurları materyalizmin alt boyutlarını oluşturmaktadır. İmrenme olarak adlandırılan unsur, 
başkalarının sahip olduğu varlıkların kendisinde olma isteği iken, sahip olma arzusu ise sürekli olarak elde 
tutulan maddi varlıkların artırılma ya da elde tutulması arzusunu ifade etmektedir. Son olarak, cömert 
olmama unsuru da, bireylerin sosyal çevresi ile maddi varlıklarını paylaşmaması olarak tanımlanmaktadır 
(Belk, 1985). Richins ve Dawson’a (1992) göre ise, materyalizm bireyin hayatında merkeze koyduğu varlıklara 
atfettiği önem derecesini ve inançlarını yansıtmaktadır ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.  Sahip olma 
merkeziyetçiliği olarak ifade ettiği ilk boyut, bireylerin sahip oldukları varlıkları hayatlarının merkezine 
koyma durumunu gösterirken, tüketme eylemi adeta yaşama amaçları haline gelmektedir. Mutluluk arayışı 
olarak sahip olma boyutu, bireylerin satın aldıkları ve edindikleri her yeni varlıkta mutluluğa ve tatmin 
duygusuna yaklaştıkları inancını ifade etmektedir. Son boyut olan başarı ise, bireylerin sahip olduklarının 
sayıları ve maddi değerlerine göre kendilerini veya çevresindekileri değerlendirme ölçütüdür. Son olarak 
Richins ve Rudmin (1994), materyalizm kavramını sahip olunan tüm değerlerden veya kişisel özelliklerden 
daha fazla tüketim ile benzersiz bir şekilde tanımlanması gerektiğini iddia etmişlerdir. 

Literatüre bakıldığında materyalizm kavramı, araştırmacılar tarafından farklı bakış açıları ile ifade edilmeye 
çalışılsa da, araştırmaların ortak noktası kompulsif satın alma davranışı ile ilişkilendirilmesidir.  Donnelly vd., 
(2013) yaptıkları çalışmada, materyalizm düzeyi yüksek olan bireylerin kredi yükümlülüklerini yerine 
getiremediklerini, kompulsif satın alma davranışı içerisinde oldukları için satın aldıkları varlıkların 
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hayatlarını değiştireceklerine inandıklarını ifade etmiştir. Dittmar (2005), kompulsif satın alma eylemini 
gerçekleştiren bireylerin materyalizm seviyelerinin yüksek olduğunu ifade ederken; Mowen ve Spears (1999), 
Amerika’da üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada, materyalizmin üniversite nüfusu içindeki 
kompulsif satın alma seviyelerindeki varyansın % 28'ini oluşturduğunu ifade etmiştir. Dean ve Yang (2007), 
Goldberg vd., (2003), Hanley ve Wilhelm (1992) yaptıkları araştırmalarda materyalizm ve/ veya materyalistik 
değerler ile kompulsif satın alma davranışı arasında anlamlı ilişki olduğunu ifade etmişlerdir.  Zerach (2015) 
ise, İsrail’de gerçekleştirdiği araştırmasında materyalizm ile kompulsif satın alma davranışı arasında daha 
önceki çalışmaların aksine negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla ele alınan bu çalışmada 
da materyalizm ve kompulsif satın alma davranışı arasındaki hipotezde aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Materyalizm, kompulsif satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. 

Akran etkisi, sosyal psikoloji ve tüketici davranışları alanlarında sıklıkla kullanılmakta, araştırmacılara 
bireylerin davranışlarını inceleme ve önceden tahmin etmede yardımcı olmaktadır. Planlı davranış Teorisi 
içerisinde subjektif norm ve/veya etik teorilerinde referans grup olarak adlandırılan kavramlar, kompulsif 
satın alma ile ilgili yapılan çalışmalarda akran etkisi olarak ifade edilmektedir. Akranları ile düzenli şekilde 
iletişim içerisinde olan gençlerin, düzenli iletişime sahip olmayan gençlere göre akran etkisinde kalma ve 
akranlarının baskılarına boyun eğme eğiliminin daha fazla olduğu farklı çalışmalarda ortaya çıkmıştır 
(Achenreiner ve John, 2003; Benmoyal-Bouzaglo ve Moschis, 2010). İslam vd., (2017) Pakistan’da üniversite 
öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada akran etkisinin materyalizm faktörünü ve dolaylı olarak da 
kompulsif satın alma davranışına etki ettiğini ifade etmişlerdir. Wang ve Xiao (2009), üniversite öğrencilerinin 
kredi kartı kullanımı ve satın alma kalıpları ile ilgili yaptıkları araştırmada akran etkisi altında olan 
öğrencilerin kompulsif satın alma davranışını daha sık sergilediklerini ve buna bağlı olarak da kredi kartı 
limitlerini zorladıklarını belirtmişlerdir. Luo (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, akran etkisinin 
kompulsif satın alma davranışını pozitif yönlü bir şekilde etkilediği tespit edilirken; aile üyelerinin etkisinin 
ise negatif olduğu belirtilmiştir. Akranların, arkadaş grubuna katılım, seçimleri hakkında onay alma ve 
sosyalleşme gibi sebepler yüzünden etkisinin, diğer çevresel ve durumsal faktörlere göre daha yüksek olduğu 
ifade edilmiştir. Literatürdeki araştırmalara dayanarak çalışmada yer alan akran etkisi faktörü ile ilgili hipotez 
aşağıdaki şekildedir: 

Hipotez 2: Akran etkisi, kompulsif satın alma davranışını olumlu yönde etkilemektedir. 

Özsaygı, bireyin kendi kendini değerlendirmesi (onaylaması veya onaylamaması) ve değerlendirme 
sonucuna göre de kendisinin değerli olup olmadığına inanması anlamına gelir (DeSarbo ve Edwards, 1996: 
236). Başka bir tanıma göre ise, bireyin kendini değerli veya yeterli bir insan olarak görme ve kabul etmesine 
ilişkin duygularının bütünüdür (Eryılmaz ve Atak, 2011: 172). Genellikle özsaygısı yüksek olan bireylerin, 
depresyona girme veya ruhsal dalgalanmalar gibi duygusal problemler yaşama olasılığı düşükken; belirsizlik 
durumunda veya zorluklarla mücadele noktasında da özsaygısı düşük olan bireylere göre daha başarılı 
olduğu görülmüştür (Palan vd., 2011: 84). Dolayısıyla kompulsif satın alma ile ilgili çalışmaların çoğunluğu 
düşük özsaygı kavramı ile ilgilidir (Faber ve O’Guinn, 1988; D’Astous, 1990; Yurchisin ve Johnson, 2004; Black, 
2010; Davenport vd., 2014; Lee vd., 2016; Noh ve Hasan, 2017).  

Literatüre bakıldığında, kompulsif satın alma eğilimi gösteren bireylerin düşük özsaygı düzeyine sahip 
oldukları, fazlaca hayal kurdukları, kredi kartlarını sıklıkla kullandıkları ve ödeme güçlüğü çektikleri 
görülmüştür (O’Guinn ve Faber, 1989; Maltais ve Roberge, 1990;  Scherhorn vd., 1990; Christenson vd., 1992; 
Omar vd., 2013; Moon vd., 2015). Literatürdeki bu çalışmalara bağlı olarak araştırma kapsamında oluşturulan 
hipotez aşağıdaki gibidir: 

Hipotez 3: Özsaygı, kompulsif satın alma davranışını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Pişmanlık üzerine yapılan ilk çalışmalar psikoloji bilimine dayanmaktayken; ilerleyen süreç içerisinde 
araştırmacılar tarafından sosyoloji, felsefe, örgütsel davranış, tüketici davranışları gibi farklı alanlarda da 
gerçekleştirilmiştir. Pişmanlık bireyler için talihsizlikler, kayıplar, hatalar vb. için acı ve üzüntü verici durum 
olarak adlandırılmaktadır (Landman, 1993: 27). Bazı araştırmacılar, pişmanlık kavramının seçilen ya da 
seçilmeyenin karşılaştırılmasından sonra sonuç olarak ortaya çıktığını savunurken (Zeelenberg ve Pieters, 
2007; Lee ve Cotte, 2009); Connolly vd. (2006) ise karar verme sürecinin niteliğine bağlı olarak da bireylerin 
pişman olabileceğini belirtmiştir. Bireylerin hissettikleri pişmanlık duygusunun yoğunluğu, karşılaştıkları 
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durumun özelliklerine ve bireylerin karakterlerine göre değişiklik göstermektedir (Delacroix, 2003: 
136).Bireylerde ortaya çıkan pişmanlık duygusunun sebeplerini araştıran Tsiros and Mittal (2000) ise, 
durumsal faktörleri değerlik (Valans), algılanan sorumluluk, verilen kararın haklılığı, zamanlaması ve 
alternatif seçeneklerin sayısı olarak sıralamaştır. Bireylerin kişilik özelliklerine bağlı olarak pişmanlık 
duygusunun değişiklik göstermesini ise öz saygı, riskten kaçınma, sosyal karşılaştırma eğilimi, iyimserlik – 
kötümserlik ve ağır hareket etme unsurları ile açıklamıştır. 

Tüketici davranışları içerisinde satın alma davranışı sonrası pişmanlık faktörünün ilk incelemesi (Oliver, 1997) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya göre birey, gerçekleştirdiği satın alma davranışından tatmin 
olmadığı durumlarda geriye dönük pişmanlık ve mutsuzluk yaşamaktadır. Kompulsif satın alma davranışını 
inceleyen araştırmacılar ise farklı bakış açılarıyla bu faktörü incelemeye devam etmişlerdir. Bushra ve Bilal 
(2014) Pakistan’da üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada kompulsif satın alma davranışı 
gösteren öğrencilerin satın alma sonrası pişmanlık sergilediklerini belirtmişlerdir. Aynı şekilde Faber ve Vohs 
(2004), Mcelroy vd., (1994) kompulsif satın alma davranışı gösteren bireylerin duygularını inceledikleri 
araştırmalarında utanç, şüphe, umutsuzluk ve pişmanlık ile karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla ele 
alınan bu araştırma kapsamında kompulsif satın alma ve alışveriş sonrası pişmanlık arasındaki ilişkiyi test 
etmek için aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur.  

Hipotez 4: Kompulsif satın alma davranışı ile satın alma sonrası pişmanlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, tüketicilerin kompulsif satın alma davranışlarının belirlenmesi, kompulsif satın alma 
davranışı üzerinde materyalizm, özsaygı ve akran etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Ayrıca bireylerin 
kompulsif satın alma davranışlarının satın alma eylemi sonrası ortaya çıkan pişmanlık (satın alma sonrası 
pişmanlık) davranışı üzerinde etkisinin ortaya konulması da araştırma kapsamında incelenecek konulardan 
biridir. 

3.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacına uygun şekilde oluşturulan modelde kompulsif satın alma, materyalizm, özsaygı, akran 
etkisi ve satın alma sonrası değişkenleri yer almaktadır. Oluşturulan araştırma modeli, tüketicilerin kompulsif 
satın almaya karşı bakış açılarının ortaya konması ve satın alma eylemi sonrası ortaya çıkabilecek olan 
pişmanlık duygusunun tahmin edilmesi amacına dayanmaktadır. Araştırma modelinde yer alan değişkenler 
ve bu değişkenler arasındaki ilişki ilgili literatür dikkate alınarak oluşturulmuştur. Araştırma modeli Şekil 
1’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 
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3.3. Araştırmanın Anakütlesi, Örneklem ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın evrenini 18 yaşından büyük tüketiciler oluşturmaktadır. Ancak 18 yaşından büyük bireylerin 
oluşturduğu anakütlenin büyüklüğü değerlendirildiğinde evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır. Anakütlenin çok büyük olduğu durumlarda kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılabilmektedir (Nakip, 2003: 183). Bu nedenle araştırma kapsamında elde edilen verilerin 
toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Veri toplama amacıyla hazırlanan form online ve yüzyüze anketlerle tüketicilere uygulanmıştır. Bu kapsamda 
15.12.2018-30.05.2019 tarihleri arasında toplamda 376 tüketiciden veri toplanmıştır. Cevaplama kaynaklı 
problemler, eksik veri nedeniyle 35 anket veri setinden çıkartılmış ve kalan 341 veri ile araştırmanın analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu örneklem büyüklüğü yapısal eşitlik modellemesi için yeterli büyüklüktedir 
(Kline, 2011:11-12). Beşli likert (1-Kesinlikle Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum) tipinde hazırlanan veri 
seti, Lisrel 8.1 ve SPSS 21.0 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırma modeli kapsamında öne sürülen araştırma değişkenlerinden kompulsif satın almaya ilişkin 7 ifade 
Faber ve O’Guinn’in (1992), akran etkisine ait 3 ifade Mangleburg ve Bristol’un (1998), materyalizme ait 6 ifade 
Richins ve Dawson’ın (1992), özsaygıya yönelik 3 ifade Rosenberg’in (1965) ve satın alma sonrası pişmanlığa 
yönelik 3 ifade Tsiros ve Mittal’in (2000) çalışmalarından uyarlanarak araştırmaya dahil edilmiştir.  

4. Araştırmanın Bulguları 

4.1. Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir duruma yönelik elde edilen bulgular Tablo 
1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 175 51,3 
Erkek 166 48,7 

Yaş 
18-30 239 70,1 
31-44 80 23,5 
45 ve üzeri 22 6,4 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 5 1,5 
Lise 10 2,9 
Önlisans 4 1,2 
Lisans 266 78,0 
Lisansüstü 56 16,4 

Aylık Gelir Düzeyi 

2020 TL ve altı 94 27,6 
2021-3600 TL 106 31,1 
3601-4800 TL 69 20,2 
4801 TL ve üzeri 72 21,1 

 TOPLAM 341 100 

Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık %51’i kadın ve %49’u erkeklerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların çoğunluğu (yaklaşık %70) 18-30 yaş aralığında yer almaktadır. Eğitim düzeylerine bakıldığında 
ise 266 katılımcının lisans, 56 katılımcının yüksek lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılım 
sağlayan bireylerin gelir düzeylerine bakıldığında %27,6’sının asgari ücret ve altında, %31,1’inin ise 2021-3600 
TL arasında gelire sahip olduğu elde edilen bulgular arasındadır. 

4.2. Yorumlayıcı İstatistiki Bulgular 

4.2.1. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) Bulguları 

Açımlayıcı faktör analizi, değişkenleri özet bir biçimde göstermeye yarayan çok değişkenli bir analiz yöntemi 
olarak kullanılmaktadır. Açımlayıcı faktör analizinde veri setinin faktör analizine uygunluğunu test etmek 
için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ve Bartlett’s Sphericity küresellik testleri kullanılmaktadır (Punch, 2005: 
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124; Kalaycı, 2010:322). Bu kapsamda araştırma modelinde yer alan kompulsif satın alma yapısını oluşturan 7 
madde, materyalizm yapısını oluşturan 6 madde, özsaygı yapısını oluşturan 3 madde, akran etkisini oluşturan 
3 madde ve satın alma sonrası pişmanlık yapısını oluşturan 3 madde için temel bileşenler analizi ve varimax 
döndürme yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Değişkenler Ortalama S. Sapma Faktör Yükü Özdeğer α 
Materyalizm 
M2 3,94 1,110 0,689 

1,505 0,791 
M3 3,33 1,204 0,857 
M4 3,14 1,164 0,591 
M5 2,63 1,260 0,763 
Kompulsif Satın Alma 
KS1 2,48 1,185 0,582 

6,046 0,832 

KS2 1,94 1,174 0,571 
KS3 3,13 1,309 0,617 
KS4 2,06 1,156 0,748 
KS5 2,37 1,272 0,715 
KS6 2,81 1,299 0,613 
KS7 1,99 1,189 0,826 
Akran Etkisi 
A1 3,13 1,166 0,859 

1,395 0,807 A2 2,24 1,158 0,663 
A3 3,10 1,203 0,855 
Özsaygı 
O1 3,52 1,105 0,796 

1,705 0,861 O2 4,07 1,053 0,884 
O3 3,97 1,122 0,869 
Satınalma Sonrası Pişmanlık 
P1 2,16 0,960 0,892 

2,901 0,903 P2 2,05 0,990 0,878 
P3 2,29 1,071 0,826 
KMO Testi: 0,852 
Barlett Sphericity Testi: 3353,795   df:190  Sig: 0,000 

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre, araştırmada kullanılan değişkenlerin KMO değeri %0,85 ve Barlett’s 
Sphericity testi değeri p<0,001’dir. Bu nedenle veri setinin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda materyalizme ait M1 ve M6 nolu ifadelerin faktör yükleri 0,50’nin altında 
kaldığı ve başka faktörlere çapraz yüklendiği için araştırmadan çıkarılarak diğer değişkenler üzerinden faktör 
analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen veriler incelendiğinde; materyalizm faktörüne ait 
yüklerin 0,591-0,763 arasında, kompulsif satın alma faktörüne ait yüklerin 0,571-0,826 arasında, akran etkisi 
faktörüne ait yüklerin 0,663-0,859 arasında, özsaygı faktörüne ait yüklerin 0,796-0,884 arasında ve satın alma 
sonrası pişmanlık faktörüne ait yüklerin 0,826-0,892 arasında değerlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Araştırmada yer alan bu beş faktörün toplam varyansın %67,76’sını açıkladığı elde edilen bulgular 
arasındadır. Faktörlerin güvenirlilik katsayılarına bakıldığında ise, her bir faktörün değerinin 0,70’den büyük 
olduğu ve dolayısıyla içsel tutarlığında sağlandığı ifade edilebilir (Hair vd., 2010). Diğer bir ifadeyle 
materyalizm değişkenine ait 4 ifadenin 0,791; kompulsid satın alma değişkenine ait 7 ifadenin 0,832; akran 
etkisi değişkenine ait 3 ifadenin 0,807; özsaygı değeşkenine ait 3 ifadenin 0,861 ve satın alma sonrası pişmanlık 
değişkenine ait 3 ifadenin güvenilirlik değerlerinin 0,903 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kalaycı’ya (2010) göre 
elde edilen bu sonuçlar araştırma kapmasında kullanılan değişkenlerin oldukça güvenilir olduğunu ortaya 
koymaktadır.  
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4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Bulguları 

Açımlayıcı faktör analizinden sonra araştırma modelinin güvenirliğini ve geçerliliği test etmek amacıyla 
doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analiziyle araştırma kapsamında elde edilen 
verilerle teorik olarak oluşturulan yapının doğrulanıp doğrulanmadığı analiz edilebilmektedir (Çokluk vd., 
2016: 177). Şekil 2’de araştırma verilerine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi diagramı sunulmaktadır.  

 
Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Tablo 3’te ölçüm modeline ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen standardize edilmiş yol 
katsayıları (SEYK), t değerleri, yapı güvenirliliği (composite reliability-CR), ortalama açıklanan varyans 
(average variance extracted-AVE) ve Cronbach’s Alpha (α) değerleri gösterilmektedir. Araştırma için 
değişkenler arasındaki parametrelerin tahmininde Maximum Likelihood Estimation (en yüksek olabilirlik) 
yöntemi kullanılmıştır. 
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Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler SEYK t değeri CR AVE Güvenilirlik 
Materyalizm 
M2 0,77 15,25* 

0,80 0,51 0,791 
M3 0,81 16,27* 
M4 0,60 11,11* 
M5 0,65 12,29* 
Kompulsif Satın Alma 
KS1 0,56 10,55* 

0,80 0,44 0,832 

KS2 0,57 10,75* 
KS3 0,53 9,81* 
KS4 0,76 15,76* 
KS5 0,74 15,01* 
KS6 0,55 10,27* 
KS7 0,53 17,69* 
Akran Etkisi 
A1 0,80 16,01* 

0,82 0,60 0,807 A2 0,61 11,60* 
A3 0,89 10,33* 
Özsaygı 
O1 0,75 14,89* 

0,84 0,64 0,861 O2 0,83 17,01* 
O3 0,81 16,41* 
Satın Alma Sonrası Pişmanlık 
P1 0,92 21,29* 

0,91 0,77 0,903 P2 0,91 21,15* 
P3 0,80 17,42* 
* p<0,01 

Ölçme modeline ilişkin olarak uyum geçerliliğinin sağlanabilmesi için ölçek maddelerinin standardize edilmiş 
faktör yüklerinin 0,70’in üzerinde olması istenmektedir (Kline, 2011). Tablo 3 incelendiğinde değişkenlere 
ilişkin standardize faktör yüklerinin çoğunluğunun 0,70 değerinden büyük olduğu görülmektedir. Yine 
yapısal eşitlik çalışmalarında kompozit geçerlilik değerinin 0,70’den ve ortalama açıklanan varyans 
değerlerinin de 0,50’den büyük olması gerekmektedir (Hair vd., 2010). Tabloda Hair vd. (2010) önermiş 
olduğu formüle göre hesaplanan kompozit geçerlilik (CR) değerlerinin 0,70’den ve ortalama açıklanan 
varyans (AVE) değerlerinin kompulsif satın alma değişkeni dışında 0,50’den büyük olduğu anlaşılmaktadır. 
Tabloda yer alan α güvenirlilik katsayıları da 0,70 değerinden büyüktür. Araştırma kapsamında elde edilen 
verilere göre, uyum geçerliliğinin sağlandığını ifade etmek mümkündür. Doğrulayıcı faktör analizinde 
bakılması gereken bir başka değer ise değişkenlere ilişkin t değerlerinin anlamlılık düzeyleridir. Tablo’ya göre 
elde edilen t değerlerinin Çokluk vd. (2016)’ya göre 0,01düzeyinde (2,56 değerinden büyük) manidar olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Ayırt edici geçerliliğin sağlanıp sağlanmadığını tespit amacıyla değişkenler arasındaki ilişkiyi temsil eden 
korelasyon matrisi ve AVE değerlerinin karekökleri Tablo 4’te gösterilmektedir. Tablo 4’te yer alan açıklanan 
varyans değerinin karekökü ile korelasyon katsayıları incelendiğinde ayırt edici geçerliliğin sağlandığı ifade 
edilebilir (Kline, 2011: 116). 
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Tablo 4. Korelasyon Katsayıları ve Açıklanan Varyansların Karekök Değerleri 

  AVE* 1 2 3 4 5 
1 Materyalizm 0,72 1     
2 Kompulsif Satın Alma 0,66 0,36 1    
3 Akran 0,77 0,35 0,38 1   
4 Özsaygı 0,80 0,45 0,18 0,30 1  
5 Pişmanlık 0,87 0,11 0,51 0,30 0,07 1 
*Açıklanan varyans değerinin karekökü 

Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin olarak ölçme modelinin uyum iyiliği değerlerine de bakılmıştır. Tablo 5’te 
doğrulayıcı faktör analizi uyum iyiliği değerleri gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre ölçme modelinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. 

Tablo 5. DFA Uyum İyiliği Değerleri Sonucu 

Uyum İndeksi DFA Sonucu  
Elde Edilen Değer 

Sonuç Kaynak 

χ2/df 2,71 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
RMSEA 0,071 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
GFI 0,89 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
CFI 0,96 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
NFI 0,93 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
NNFI 0,95 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 

4.2.3. Yapısal Analiz ve Hipotez Testi Sonuçları 

Yapısal eşitlik modellemesi kapsamında araştırmaya ilişkin ölçme modeli doğrulandıktan sonra kuramsal 
olarak öne sürülen araştırma modelinin analizi ve hipotezlerin testine geçilmiştir. Yapısal modele ilişkin 
diagram Şekil 3’te sunulmaktadır.  

 
Şekil 3. Yapısal Modeline İlişkin Yol Analizi Sonucu 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama durumlarına ilişkin t 
değerlerinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine yapısal modelin uyum iyiliği değerlerinin literatürde 
istenen aralıklarda olduğu görülmektedir. Yapısal modelin uyum iyiliği değerlerine ilişkin detaylı bulgular 
Tablo 6’da yer almaktadır. 
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Tablo 6. Yapısal Model Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum İndeksi 
YEM Sonucu  

Elde Edilen Değer 
Sonuç Kaynak 

χ2/df 2,70 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
RMSEA 0,071 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
GFI 0,89 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
CFI 0,96 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
NFI 0,93 Kabul Edilebilir Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 
NNFI 0,95 Mükemmel Uyum Kline, 2011; Çokluk vd., 2016 

Yapısal modelin uygunluğu kanıtlandıktan sonra, araştırma modelinde öngörülen nedensel ilişkileri ortaya 
koyabilmek ve araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla standardize edilmiş yol katsayıları ve t 
değerlerinden yararlanılmıştır. Tablo 7’de araştırma modelinde öngörülen ilişkilere ait bulgular 
gösterilmektedir.  

Tablo 7. Yol Analizi Sonuçları ve Hipotezler 

Hipotezler Standardize Edilmiş  
Yol Katsayısı 

t değeri R2 

H1: materyal     kompul 0,27 3,52* 
0,21 H2: akran     kompul 0,31 4,46* 

H3: ozsaygi     kompul -0,04 -0,56 
H4: kompul     pismanlik 0,52 7,35* 0,27 
*p<0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 7’de yer alan bulgulara göre; teorik araştırma modelinde öngörülenin aksine özsaygının kompulsif satın 
alma üzerindeki etkinin anlamsız  (yol katsayısı: -0,04 ve p>0,05) çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle H3 

hipotezi reddedilmiştir. Materyalizmin kompulsif satın alma ve akran etkisinin kompulsif satın alma 
üzerindeki etkisi p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. Yine kompulsif satın almanın satın alma sonrası pişmanlık 
üzerindeki etkisi de p<0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu nedenle H1, H2 ve H4 hipotezlerinin 
desteklendiği görülmektedir. Tablo 7’de yer alan standardize edilmiş yol katsayıları incelendiğinde; 
materyalizm ve akran etkisinin kompulsif satın alma üzerindeki etki düzeyi orta, kompulsif satın almanın 
satın alma sonrası pişmanlık üzerindeki etkisi ise büyük olarak değerlendirilebilir (Kline, 2011: 185). Yine 
tabloya göre; materyalizm, akran etkisi ve özsaygı kompulsif satın almanın %21’ini (R2); kompulsif satın alma 
da satın alma sonrası pişmanlık davranışının %27’sini (R2) açıklamaktadır.  

Araştırma kapsamında öne sürülen modele ilişkin elde edilen bulgular araştırmaya dahil olan bireylerin sahip 
oldukları materyalist düşüncelerin ve çevrelerinde yer alan akranlarının kompulsif satın alma davranışı 
üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kompulsif satın alma ile satın alma sonrası pişmanlık 
arasındaki ilişki incelendiğinde de araştırmaya katılan tüketicilerin satın alma sonrasında yapmış oldukları 
seçimin sonucunda gereksiz harcama yaptıkları düşüncesini hissettiklerini göstermektedir. Bu doğrultuda 
araştırma kapsamında elde edilen sonuçların literatürle (Hanley ve Wilhelm, 1992; Mowen ve Spears, 1999; 
Goldberg vd., 2003; Luo, 2005; Dean ve Yang, 2007; Wang ve Xiao, 2009; Donnelly vd., 2013;  İslam vd., 2017) 
benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya katılan tüketicilerin 
kontrolsüz ve aşırı bir şekilde alışveriş yaptıkları, materyalizm seviyelerinin yüksek olduğu, kompulsif 
alışveriş davranışlarında referans gruplarının etkisi altında kaldığını, düşük özsaygı düzeyine sahip oldukları 
ifade edilebilir.   

Sonuç  

Tüketici davranışı alanında çalışan araştırmacılar, genellikle tüketicilerin satın alma davranışı sergilerken 
rasyonel hareket etmemelerinin arkasında yatan sebepler üzerinde durmaktadırlar. Kompulsif satın alma 
davranışı da rasyonel olmayan tüketici davranışlarının başlıcalarındandır. Araştırmamız sonucunda, 
literatürde yer alan daha önceki çalışmaların aksine (Faber ve O’Guinn, 1988; D’Astous, 1990; Yurchisin ve 
Johnson, 2004) özsaygı değişkeninin kompulsif satın alma davranışına anlamlı bir etkisinin olmadığının 
görülmesi ilgi çekicidir. Materyalizm değişkeni ile kompulsif satın alma davranışı arasında beklenildiği gibi 
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pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Dean ve Yang (2007), Goldberg vd., (2003), Hanley ve 
Wilhelm (1992)  gibi araştırmacılar tarafından benzer sonucun ortaya konulduğu görülmektedir. Akran etkisi 
değişkeninin de kompulsif satın alma davranışı üzerinde, daha önceki çalışmalara benzer şekilde (Wang ve 
Xiao, 2009; Luo, 2005; Benmoyal-Bouzaglo ve Moschis, 2010) anlamlı ve pozitif olduğu belirlenmiştir. 
Dolayısıyla, tüketiciler kompulsif satın alma davranışı sergilerken, çevresindeki bireylerin görüş, öneri veya 
baskıları doğrultusunda hareket etmektedirler. Son olarak, araştırmamızda kompulsif satın alma davranışı 
gösteren tüketicilerin, satın alma sonrasında ise pişmalık hissine kapıldıkları görülmektedir. Faber ve Vohs 
(2004), Mcelroy vd. (1994) ve Oliver (1997) yaptıkları çalışmalarında, benzer şekilde kompulsif satın alma 
davranışı sergileyen tüketicilerin, kısa süre sonra üzüntü, kızgınlık ve pişmanlık duygularına kapıldıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Materyalizm, bireylerin kendilerini ifade ederken sahip oldukları maddi değer ve statü kavramlarını 
hayatlarının merkezine alma isteklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla ülkemizde kompulsif satın alma 
davranışı sergileyen bireylerin, satın alma eylemini gerçekleştirirken kendilerini daha fazla değerli hissetme 
ve statülerini artırmaya çalıştıkları görülmektedir. İşletmelerin, pazarlama etiği gereğince tüketicileri ile olan 
pazarlama iletişimi sürecinde tüketicilerin bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaları ve dikkate almaları 
gerekmektedir.  

Araştırmada yer alan akran etkisinin kompulsif satın alma davranışı üzerinde etkili olması, bireylerin sosyal 
baskı ya da referans grup olarak adlandırılan çevreleri tarafından kolayca yönlendirilebildiğini 
göstermektedir. Ülkemizde yaşayan ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu genç nüfus dikkate 
alındığında, okullarda tüketici bilincini artırmaya yönelik derslerin verilmesi, bilinçli ve sorumluluk sahibi 
bireylerin yetişmesi için gereklidir. Ülke genelinde kamu spotu reklamları ile kompulsif satın alma 
davranışının zararlarının yansıtılması toplumun bilinçlendirillmesi ve akran etkisinin olumsuz etkisinin 
kırılması için önemlidir. 

Literatüre ve uygulamacılara katkı sağlamanın yanında araştırmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle 
araştırma kapsamında elde edilen veriler kolayda örnekleme yöntemiyle toplandığı için ortaya konulan 
sonuçların genelleme yapılarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. İkinci olarak, zaman ve maliyet 
açısından çok sayıda tüketici bulunmasından dolayı evrene ilişkin bir çerçevenin olmaması da araştırmanın 
ikinci kısıtını oluşturmaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, kompulsif satın alma üzerinde etkisi 
olduğu düşünülen farklı unsurların araştırılması (Marka değeri, alışverişe etki eden durumsal faktörler v.b.) 
ve farklı örneklem grupları ile çalışmalar yapılmalıdır. Yine farklı örneklem grupları (cinsiyet, ülke vb.) 
açısından kompulsif satın alma davranışının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi literatüre katkı sağlama 
noktasında farklılıkların ortaya konulması için önemli olarak değerlendirilebilir.  
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Giriş 

Çağımızın sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 teknolojisine ilişkin yapılan çalışmalar genel 
olarak teknolojik değişimlere, bileşenlere ve bu yeni teknolojinin iş piyasasına yönelik etkilerine 
odaklanmaktadır. Ancak, hem akademik çalışmalar hem de teknoloji kurumlarının yapmış olduğu alan 
raporları teknolojik dönüşümün iş gücü farklılıklarına yönelik nasıl bir etki sağlayabileceğine ilişkin 
çalışmaları yeterli düzeyde yürütmemektedir. Özellikle farklılık kavramı kapsamında kadınların iş yaşamına 
dahil olması ve dışlanması ile ilgili konulara odaklanılmakta dil, din, cinsel yönelim, yaş ve etnik köken gibi 
farklılık boyutları göz ardı edilmektedir. Bu yüzden, çalışmamızda Türkiye’de en bilinen teknoloji 
kurumlarının raporları incelenerek makro-toplumsal, mezo-örgütsel ve mikro- bireysel düzeylerde Endüstri 
4.0 ve teknolojik gelişmelere ilişkin sahip olunan, öngörülen ve tespit edilen bulgulardan bir kavramsal 
çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır.  

Çalışmamızı kuramsal anlamda desteklemek için teknolojik dönüşüm kavramı işgücü farklılıkları alanında 
yapılan çalışmalarla analiz edilmiş ve mevcut Endüstri 4.0 teknolojinin bu çerçevede toplumdaki yeri 
tartışılmıştır. Yapılan kuramsal tartışmanın neticesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO)’nın (2019) bilişim kurum ve kuruluşlarını içerdiği verilere dayanarak 
çalışmamızın amacı ile ilişkili olan üç kurumun (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TUBİSAD, Türkiye 
Bilişim Derneği) raporları incelenmiş ve NVIVO 11 programında veri kategorizasyonu sağlanmasıyla da 
doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmamıza üç kurumdan toplam 21 doküman dahil edilmiştir.  

Doküman analizi neticesinde makro-toplumsal düzeyde Hukuksal/Yasal Zorluklar, Hükümet Politikaları ve 
Teknolojiye Uyum Şartları olarak 3 temayı içermektedir. Mezo-Örgütsel düzeyde Hizmet Kalite Düzeyi ve 
Paydaşlarla Etkileşim olarak 2 tema elde edilmiştir. Son olarak mikro-bireysel düzeyde ise farklılık yaklaşımı 
ve çalışan psikolojisi olarak 2 tema bulunmuştur. 

Çalışmamız altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda teknolojik dönüşüm ve işgücü farklılıkları yer 
almaktadır. İkinci kısımda endüstri devrim süreci ve sürecin iş gücüne etkisi konusuna değinilmiştir. Üçüncü 
kısımda ise Endüstri 4.0’ın bileşenlerine değinilerek dördüncü kısımda araştırma metodu sunulmuştur. Son 
olarak beşinci kısımda araştırma bulguları sunularak altıncı kısımda araştırma sonuçlandırılmıştır. 

1. Literatür Taraması 
1.1. Teknolojik Dönüşüm ve İşgücü Farklılıkları  

1980’li yılların sonlarına doğru Amerika’da İş Gücü 2000 raporunun yayınlanmasının ardından farklılık 
yönetimi kavramı yeni bir paradigma olarak gün yüzüne çıktı (Tatlı, 2011).  Bu kavram, teknolojik ilerlemeler 
ve politik faktörlerin bir sonucu olarak insanların ülkeler arası hareketliliğinin artacağını ve dolayısıyla farklı 
dil, din , etnik grup ve kültür gruplarının birbirleri ile etkileşim halinde olacağını öngörerek işletmelerin iş 
yerlerinde farklılıkları yönetmeleri gerektiğine işaret etmekteydi. Öncelikle Amerika’da gün yüzüne çıkarılan 
farklılık yönetimi kavramı, 1990’lı yılların başlarında İngiltere’de de yeni bir paradigma olarak ortaya konuldu 
(Kirton ve Greene, 2010).  

Farklılıkları yönetmeyi benimseyen örgütler, farklılıkların işletmeler için fayda sağlayacağına inanmaktaydı 
(Singal, 2014). Bu anlayış, işyerinde kadınların ve etnik grupların dışlanmasının gerekli olmadığına ve her 
türlü farklılığın yaratıcılığı artırarak işletmenin ekonomik performansına pozitif olarak katkı sağlayacağını 
savunmaktaydı. Dolayısıyla azınlıkları ve dezavantajlı grupları dışlama yerine dahil etme (kapsama) 
politikalarının izlenmesi görüşü birçok işletme arasında yaygınlaşmaya başladı (Kalonaityte, 2010). Ancak, bu 
görüşün aksine işgücü farklılıklarının iş ortamında çatışma yaratabileceği şeklinde karşı argümanlarda birçok 
araştırmaya konu olmuştur (örn. Parotta vd., 2012). 

Azınlık grupları ve dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmalarda sosyal çevre, sosyal sınıf gibi 
kavramların da etkisiyle iş yerinde ayrımcılığın mavi yaka çalışanlar ile beyaz yaka çalışanlar arasında 
farklılaştığı ortaya konmaktadır (Reinwald ve Kunze, 2017; Wilson ve Maume, 2014). Dolayısıyla ekonomik 
olarak daha alt gelir grubuna ait olan ve belirli bir sosyal sermayeye ya da çevreye sahip olmayan grupların 
iş yerinde ayrımcılığa uğradığı görülmektedir (Boccagni, 2015). Ancak beyaz yaka çalışanlar içerisinde yer 
alan kişilerin ekonomik olarak orta ya da üst sınıf gruba ait olmaları ve belirli bir sosyal sermaye ya da çevreye 
sahip olmaları nedeniyle ayrımcılığa daha az uğradıkları bilinmektedir (Tunç, 2018). 
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Her ne kadar ana akım yönetim çalışmalarında farklılıkların zenginlik olduğu vurgulansa da örgütler 
içerisindeki vakalarda bu anlayışın aksine işe alımlarda, işe alım süreçlerinde ya da iş yerinde dolaylı ya da 
doğrudan ayrımcılık örnekleri birçok araştırma tarafından vurgulanmaktadır (Sürgevil, 2010). Ancak konuma 
göre farklılaşabilen ayrımcılık davranışlarının teknolojik dönüşümlerin etkisiyle nasıl değişkenlik 
gösterebileceği önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olarak dikkat çekmektedir çünkü 
teknolojik gelişmeler işgücü niteliğini de şekillendirmekte ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır 
(Aydın, 2018). Bahsedilen bu tür bir dönüşümde bireylerin maruz kaldığı ayrımcı davranışların da niteliğinin 
değişmesi beklenmektedir. Bunun en önemli kanıtı teknolojik gelişmeler sayesinde özellikle mavi yaka çalışan 
niteliğinde bir değişimin olabilme ihtimalidir (Bulut ve Akçacı, 2017).  

Nitekim teknolojik gelişmeler alt iş kollarında işsizlik ve istihdam gibi birtakım sorunları beraberinde 
getirmektedir. Bunun en temel sebebi beden gücüyle yapılabilecek birçok faaliyetin makineli sistemlerle 
entegre biçimde yerine getirilmesi ve robotik sistemlerin endüstride kullanımının yaygınlaşmaya 
başlamasıdır. Bu durumda nitelikli, teknolojiyi öğrenen, uygulayan çalışanlar, günümüz endüstri 4.0 
teknolojisinin getirdiği yeni iş kollarında faaliyet gösterirken, alt düzey işler mavi yakalılar yerine, teknolojik 
sistemlerle gerçekleştirilecektir. Bu durumda örgütteki mavi yaka işçilerin yerini teknolojik gereksinimden 
dolayı beyaz yakalı işçilerin alacağı belirtilmektedir (Bulut ve Akçacı, 2017). Ancak, bu varsayımın temel 
eksiği açık mavi yakalı (light blue collar) çalışanların göz ardı edilmesidir. Beyaz yakalı çalışanlar yönetim 
süreçlerinde karar verici konumda olan çalışanları kapsamaktadır. Açık mavi yakalı çalışanlar (Ross vd., 1998) 
ise konum olarak yönetici pozisyonunda olsa da karar verme süreçlerinde yer almayan kişiler olarak ele 
alınabilmektedir. Örneğin, dünyaca ünlü denetim firmalarında (örneğin Ernst and Young, Deloitte) yer alan 
çalışanların bir çoğu ne mavi yakalı ne de beyaz yakalı olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden ara bir form 
olarak mavi yakalı çalışanlara göre eğitim seviyesi ve niteliği daha yüksek çalışanların karar alma 
pozisyonlarında yer almamasından kaynaklı olarak ait oldukları işçi sınıfları açık mavi yakalı çalışanlar olarak 
nitelendirilmektedir.  

Yukarıda belirtilen gelişmeler ışığında Endüstri 4.0 teknolojisindeki yeniliklerle birlikte uzmanlaşmaya 
duyulan ihtiyaç  eğitim, öğrenme ve bilgi örgütte bir  “güç” haline gelmektedir. Bunun yanı sıra yeni iş kolları 
yaratması ve teknolojinin insan hayatına yüksek düzeyde entegre edilmesinden dolayı Endüstri 4.0’ ın birçok 
sektörü yeniden şekillendireceği öngörülmektedir (Ansal, 2016). Böylece bir sonraki kısımda endüstri gelişim 
süreçlerine değinilerek büyük sektörel değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik tarihsel sürece 
odaklanılmaktadır.  

1.2. Endüstriyel Devrim Süreci ve İşgücüne Etkisi 

Geçmişten günümüze insanlık tarihini bir çok buluş şekillendirmiştir. Bazıları ise devrim niteliğindedir. Bu 
devrimler Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 olarak dört  kategoride incelenmektedir. 

Endüstri 1.0 olarak adlandırılan ilk endüstriyel devrimde, su ve  buhar gücüyle çalışan makinaların kullanımı 
mekanik üretimi meydana getirmiştir. Aletli üretimden makinalı üretime, atolyelerden fabrikalara geçiş bu 
dönemde gerçekleşmiştir. Örneğin buhar gücüyle imal edilen bir tekstil makinesi sayesinde işçilerin üretim 
kapasitesi 40 kat daha artmıştır. Üretimdeki artış ekonomik büyümeye ciddi oranda katkı sağlamıştır. Bu 
nedenle bu dönem insanlık tarihi için bir devrim olarak nitelendirilmiştir.  

Endüstri 1.0 diğer taraftan makineleşmeyi getirmiş ve geleneksel üretim tarzını değiştirerek yeni bir sınıfın 
(işçi sınıfının) doğmasına neden olmuştur (Küçükkalay, 1997). Bu dönemde üretim arzındaki artış sebebiyle 
evlerinde oturan kadınlar da iş hayatına katılmaya başlamışlardır (Bayram, 2018). 

Endüstri 2.0, ikinci endüstriyel devrim 1930’lardan itibaren fabrikalarda elektriğin kullanılmaya başlanmasıyla 
oluşmuştur. Bununla birlikte bant sisteminin gelişmesi, yüksek voltanlı elektriğin ve bant sisteminin özellikle 
otomobil sektörüne uyarlanması devrim niteliğinde bir adımın göstergesi olmuştur. 

Endüstri 1.0’ dan Endüstri 2.0’ a doğru teknolojik evrilmenin gerçekleşmesinin temel sebeplerinden biri buhar 
gücü üreterek çalışan makinaların kaynak olarak kömür ile çalıştırılmasından dolayı kömürün çıkardığı bazı 
zehirli gazlar, bu teknolojinin kapalı alanlarda kullanıma elverişli olmaması gibi sebeplerden dolayı yeni bir 
enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır. Bu ihtiyaç ise elektrik enerjisinin kullanılarak sanayide yaygınlaştırılmasıyla 
giderilmiştir. Böylece elektrikle çalışan makineler üretilmeye başlanmıştır (Karakaş, 2016).  Elektrikli bant 
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sistemi kitlesel üretimin gelişmesini sağlamıştır. Seri üretim, iş bölümü, uzmanlaşma bu dönemde gelişme 
göstermiştir. Özellikle otomobil sanayii bu tür gelişmelerle hayat bulmuştur.  

Seri üretim diğer taraftan insan üzerinde birtakım dezavantajları beraberinde getirmiştir. Her bir işçi tek bir 
makineyi kullanmak üzere görevlendirildiği için uzmanlaşma meydana gelmiş fakat monoton ve yoğun bir 
tempoda çalışmak işçi psikolojisini olumsuz etkilemiştir. Diğer yandan makineleşmenin artışıyla yavaş yavaş 
işsizlik baş göstermeye başlamıştır (Asiltürk, 2018).  

Endüstri 3.0 üçüncü endüstriyel devrimde 1970’li yıllardan itibaren üretiminde elektronik ve bilgi 
teknolojilerinden faydalanılmış ve böylece üretimde otomasyon sağlanmıştır. Dijital teknoloji gelişmiş, bilgi 
teknolojileri ortaya çıkmıştır. Bilgiye ulaşım artmış hatta bilgi artık üretim faktörleri arasında sayılmaya 
başlanmıştır (Arklan ve Taşdemir, 2008). Yönetim tarzları modernden postmoderne doğru şekillenmiştir. 
Özellikle elektronik cihazlar ve beyaz eşya sektörü bu dönemde gelişme göstermiştir. 

1980’li yıllar işgücü yapısındaki değişikliklerin ele alındığı insan kaynaklarının önem kazandığı bir dönemdir 
(Demirkaya, 2006). 1980’li yıllardan itibaren mavi yaka olarak belirtilen beden ve emek yoğun iş gücünden 
çok zihinsel emeğin önem kazandığı beyaz yaka çalışanlara doğru bir değişim yaşanmıştır. Entelektüel veya 
zihinsel emeği ile çalışma hayatında yerini alan beyaz yakalılar, emek yoğun olarak çalışan mavi yakalılardan 
hem iş sonuçlarının değerlendirilmesi hem de motivasyonlarının sağlanması ve yönetilmeleri açısından 
farklılaşmışlardır (Asiltürk, 2018). 

Endüstri 4.0 içinde bulunduğumuz dönem olup, ilk olarak 2011 yılında Hannover fuarında Robert Bosch 
tarafından dile getirilmiştir. O günden bugüne literatürde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü sanayi 
devrimini üçüncü sanayi devriminden ayıran en önemli özellik; fiziksel, dijital ve biyolojik alanların karşılıklı 
etkileşiminin hız, sistem etkisi ve kapsam yönünden geçmiş dönemlere nazaran çok daha etkili olmasıdır 
(Saatçioğlu vd., 2018). Geçmiş endüstriyel devrimlerle kıyaslandığında dördüncü sanayi devrimi teknolojileri 
çok daha hızlı gelişmekte, üretim, pazarlama, yönetim, iletişim dönüşüme uğramakta, yönetim bilişim 
sistemleri gelişmekte ve tüm dünyayı derinden etkilemektedir.  

Bu değişim beraberinde işlerin yeniden tanımlanmasına, günümüzde mevcut mesleklerin değişime ayak 
uydurmalarını sağlayıp, bazılarının yok olmalarına neden olabilecektir. Bu değişimle birlikte var olmayan 
birçok mesleğin yakın gelecekte doğması beklenmektedir. 

Endüstri 4.0. teknolojileri olağanüstü bir hızla katlanarak büyümektedir. Alt kademe işlerin, insan sağlığını 
tehdit eden işlerin makinelere/robotlara devredilmesi gibi olumlu yanları olduğu kadar istihdamda nispeten 
bir daralma da beklentiler arasındadır (Saatçioğlu vd., 2018). Mavi yaka işgücünde talep daralması 
beklenmektedir. Bu noktada yeni teknolojiler konusunda gerekli eğitimi almak istihdam açısından bir 
gerekliliktir. Bununla birlikte işgücünün uzun saatler ofis ortamında bulunması gerekliliği ortadan 
kalkacaktır. (Preuveneers ve Illie-Zudor, 2017). Özellikle geniş kapsamlı internet ağları, bulut bilişim 
uygulamaları ofisten bağımsız çalışma imkanı tanımaktadır. 

Endüstri 4.0. ile birlikte devletlerin refah seviyesinin gelişmesi işgücünün daha az çalışmak mecburiyetinde 
olması, işsizlik gibi faktörlerden kaynaklı mağduriyetleri gidermeye odaklı sosyal devlet algısının gelişmesi 
ve devletin vatandaşlarına sağlayacağı sosyal hakların artması beklentiler arasındadır (Asiltürk, 2018; Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs, 2015). 

1.3. Endüstri 4.0 ‘ın Bileşenleri  

Endüstri 4.0 her seviyede her sektörü etkilemektedir. Endüstri 4.0 kapsamında ele alınan ve her geçen gün 
daha da geliştirilerek iş hayatını ve toplumsal hayatı, köklü biçimde değişime uğratan temel bazı uygulamalar;  
nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka, siber fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklik, 
yenilenebilir enerjidir. Bu yöntemler endüstri 4.0 ın bir parçası olup birinin sorunsuz çalışması için diğerine 
ihtiyaç duyulmakta yani birbirlerinden beslenmektedirler. Bu uygulamalara aşağıda kısaca değinilmektedir. 

1.3.1. Nesnelerin interneti: Nesnelerin interneti insan müdahalesine veya herhangi bir verinin geleneksel 
yöntemlerle elle girişine gerek olmadan makinelerin yada cihazların kendi aralarında veri iletişimi yaptığı, 
bilgi topladığı ve toplanan bilgilerle karar verdiği bir ağ yapısıdır (Aktaş vd., 2014). Makinelerin birbirine 
bağlanması örneğin mobil cihaza bağlı evdeki buzdolabının market alışverişi sırasında yumurta reyonunun 
önünden geçerken evde yumurta olup olmadığına dair sinyal vermesi bir nesnelerin interneti örneğidir. 
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1.3.2. Büyük veri: Veri günlük hayatta etrafımızda sonsuz sayıda olup bu dev veri kitlesi büyük veri olarak 
anılmaktadır. Söz konusu  veriler veri madenciliği yöntemleri kullanılarak yararlı bilgiye dönüşmektedir. Bu 
işlem verilerin belirli bir sistematikle düzenlenmesinin ardından sınıflandırılması ile sağlanır. Bilgi ise 
düzenlenmiş verilerin anlamlı hale getirilmesi sırasında oluşmaktadır. Bir amaç kapsamında hazırlanmış 
yazılımlar vasıtasıyla ortaya çıkarılan veriler, yapay zeka algoritmalarından geçmektedir. Bir diğer ifadeyle, 
sensörler verileri toplamakta toplanan veriler veri madenciliği gibi yöntemlerle bilgiye dönüştürülmekte, elde 
edilen bilgi bir donanımı harekete geçirmektedir (Sener ve Elevli, 2017). Bu hareket, bir otomobilin yön 
değiştirmesi, robot bir kolun hareket etmesi, robotların seçilmiş yükü taşıması boyası bitmiş bir boya 
makinesinin deposuna otomatik boya dolması vb. biçimlerde olmaktadır.  

1.3.3. Bulut bilişim: saklama alanı işlemci gücü  gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç 
duyulduğu kadar kullanılması esasına dayanır. Uygulamalar ile alt yapının birbirinden bağımsız olduğu ve 
veriye izin verilen her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde 
artırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol altında tutulabildiği ve raporlanabildiği 
bir bilişim türüdür (TSE, 2014).  

1.3.4. Yapay zeka: Normal bir insanın zekasını gerektiren görevleri yapabilecek makineler geliştirmektir. Amaç 
robotlar, bilgisayarlar gibi makinelere öğrenme anlama kabiliyeti yüklemektir.  Tipik insan davranışı 
sergileyebilen bu makineler karışık ve zıt mesajlardan anlam çıkarabilir, problem çözümünde muhakeme 
etme yeteneği kullanabilir, bilgiyi anlar, yeni bir duruma karşı başarılı ve hızlı bir biçimde cevap verebilir, 
alışık olunmayan, şaşırtıcı durumların üstesinden gelebilir (İTÜ, 2019). Örneğin;  Çin’de Yapay Zeka Yargıç 
(Al Judge) adı verilen bir modül geliştirilerek internet ortamında tasarlanan bir arayüzle birlikte vatandaşlarla 
iletişime geçen ve onların dava başvuruları ile işlemlerini yürüten bir yargıç oluşturulmuştur  (TRT Haber, 
2019).  

1.3.5. Siber fiziksel sistemler: Bilişim teknolojilerinin gelişmesini sağlayan ve akıllı cihazların 
otomasyonu/haberleşmesi olarak ifade edebileceğimiz siber fiziksel sistemler, sensörler ve aktüatörler 
yardımıyla fiziksel dünyayı sanal dünyaya bağlamaktadır. Siber fiziksel sistemler, nesnelerin internetiyle 
beraber oldukça geniş bir iletişim ağı oluşturarak gerçek dünya ile sanal dünyayı birbirine bağlar (Siemens ve 
CPSE Labs, 2019). Bunun en belirgin örneği akıllı fabrikalardır  

1.3.6. Artırılmış gerçeklik: Bilgisayar tarafından üretilen dijital nesneleri gerçek nesneler şeklinde yansıtan 
teknolojileri ifade etmektedir. Bilgisayar tarafından üretilen görüntü, animasyon, ses gibi dijital nesneleri 
mobil cihaz, sanal gerçeklik gözlüğü, tablet gibi gereçlerle yeni bir algı oluşturmaktır. Bu sayede nesnelere 
gerçeklik algısı yüklenebilmektedir (Bingöl, 2018).  

1.3.7. Yenilenebilir enerji: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yer altı sularından elde edilen jeotermal enerji, deniz 
ve okyanuslardan sağlanan dalga enerjisi, biyolojik atıklardan elde edilen biyokütle enerjisi, nehirlerden 
sağlanan hidrolik enerji ve sudan sağlanan hidrojen enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu enerji 
kaynakları petrol, kömür vb. kaynaklara göre daha ekonomik ve ulaşılabilir olduklarından dolayı günümüzde 
daha çok tercih edilmektedir. Bu durum ise Endüstri 4.0 uygulamasının her geçen gün artmasına yönelik bir 
kanıt teşkil etmektedir. 

2. Uygulama 

2.1. Araştırma Yöntemi  

Bu araştırmada Türkiye’deki Endüstri 4.0 üzerine çalışmalar yürüten ve raporlar yayınlayan kurumların 
metinlerine yönelik doküman analizi yöntemi benimsenmektedir. Bu yöntemin benimsenmesindeki temel 
nedenler; (i) yeni bir alan olarak Endüstri 4.0’a yönelik dokümanların belirli kurumlar tarafından çalışılması 
nedeniyle zengin kaynaklar olması (Punch, 2005); ve (ii) Hodder (2000)’in de belirttiği üzere belirli bir sosyal 
bağlamı anlamak için doküman analizi yapılmasının gerekli olmasıdır. Doküman analizi yönteminin doğru 
bir şekilde yapılması için bir çalışmadaki araştırma amacının net olması gereklidir. Aksi halde doküman 
analizi yapılması güçleşir. Bu çalışmamızda ise araştırma amacı Türkiye’de en bilinen teknoloji kurumlarının 
raporlarının incelenmesi sonucunda makro-toplumsal, mezo-örgütsel ve mikro- bireysel düzeylerde Endüstri 
4.0 ve teknolojik gelişmelere ilişkin sahip olunan, öngörülen ve tespit edilen bulgulardan bir kavramsal 
çerçeve oluşturulması olarak net bir şekilde ifade edilmektedir. Özellikle analiz boyunca odaklanılacak 
noktalar teknolojinin karanlık yüzünü ortaya koyabilecek zorluklar ve sorunlardır.  
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Bazı çalışmalar (örn. Sim ve Wright, 2000) doküman analizinin benimsenmesine ilişkin belirli itirazlar 
sunmaktadır. Davis (2012) yapmış olduğu çalışmasında bu itirazları özet olarak şu şekilde ifade etmektedir: 
“Belgelerin belirli bir zaman önce üretilmesinden kaynaklı olarak onları yorumlamadaki zorluklar; belgelerin 
değerlerini ve verilerin güvenilirliğini azaltabilecek düzenlemelere tabi zorluklar; bazen belgelerin belirli bir 
gruptan seçilmesi problemi, diğer belgelerin reddedilmiş ve böylece eksik bir tablo ortaya çıkarmasına neden 
olması”.  Belirtilen bu yöntem sorunlarını ortadan kaldırmak için hiçbir dokümanın mevcut kullanmış olduğu 
dil ve anlatım düzenlenmemiştir ve tüm seçilen çalışmalar araştırmamız kapsamındaki kurumların son 3 yıllık 
(2017, 2018, 2019) dokümanları incelenerek yapılmıştır.  

Çalışmamız kapsamında seçilen kurumlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın (2019) bilişim kurum ve kuruluşlarını içerdiği verilere dayanmaktadır. Toplam 15 kurumun 
içerikleri Endsütri 4.0 ve hazırlanan çalışmalar kapsamında incelenmiş ve sonuç olarak çalışmamızın amacına 
uygun olarak Tablo 1’de bilgileri verilen kurumlar doküman analizi kapsamına alınmıştır.  

Tablo 1. Çalışma Kapsamında Analize Dahil Edilen Kurum ve Raporları 

 
KURUM 
  

KOD YIL DOKÜMAN 

  
  
  
  
 
 
  
  

BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ VE 
İLETİŞİM KURUMU 

BTK 1 2012 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde 
Engelsiz Erişim 

BTK 2 2013 Bulut Bilişim 

 
BTK 3 

 
2012 

Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Düzenleme ve Teknoloji Eğilimleri ve 
Türkiye İçin Öneriler 

BTK 4 2011 
Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Eğilimler 

BTK 5 2014 
Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Teknolojik Gelişmeler ve Eğilimler 

BTK 6 2012 
Genişbant Hizmetlerinde Şeffaflık 
Düzenlemeleri ve Hizmet Kalitesi 
Uygulamaları 

BTK 7 2013 Makineler Arası İletişim (M2M) 

BTK 8 2012 
Sabit Telekomünikasyon Hizmetleri 
Piyasasında Rekabet Durumu Analizi 
ve Öneriler 

BTK 9 2011 Şebeke Tarafsızlığı (Net Neutrality) 

BTK 10 
Yıl 
Belirtilmemiş 

Yeşil Bilişim Teknolojilerinin 
Yaygınlaştırılmasının Önemi ve Türkiye 
İçin Öneriler 

  
  
  

TUBISAD 
(BİLİŞİM 

SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ) 

TUBISAD 1 2018 

Teknoloji Sektöründe Kadın – Türkiye 
de Kadınları Teknoloji Sektörüne 
Çekmek ve Kariyer Yolunda 
Desteklemek 

TUBISAD 2 2017 
Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisine 
Yönelik Değerlendirmeler- Dijital 
Türkiye Platformu 

TUBISAD 3 
Yıl 
Belirtilmemiş 

Kobiler İçin Dijital Okuryazarlık 

TUBISAD 4 2017 
Bilgi ve İletişim Sektörü- 2017 Pazar 
Verileri 

TUBISAD 5 
Yıl 
Belirtilmemiş 

Türkiyenin Dijital Ekonomiye 
Dönüşümü- Türkiye Bilişim Setörü: 
Yeri, Önemi, Evrimi ve Yetenekleri 
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Tablo 1’de belirtilen belgeler üzerine doküman analizimizi gerçekleştirebilmek için NVIVO 11 programında 
veri kategorizasyonu sağlanmıştır. Program kapsamında iki araştırmacının da ayrı ayrı olarak yaptığı 
temalandırma çalışmasında benzer bulgulara rastlanmıştır. Yapılan analiz neticesindeki bulgular bir sonraki 
kısımda sunulmaktadır.  

2.2. Bulgular 

Çalışmamız kapsamında üç kurum ve bu kurumlara ait 21 doküman incelenerek makro toplumsal, mezo 
örgütsel ve mikro bireysel olmak üzere üç katmanda boyutlar sınıflandırılmıştır. İlgili çalışmalardan elde 
edilen veriler ışığında çalışmamızın bulguları makro düzeyden mikro düzeye doğru aşağıda sıralanmaktadır.  

2.2.1.  Makro Toplumsal Düzey  

Bu düzey 3 ana boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; hukuksal/yasal zorluklar, hükümet politikaları ve 
teknolojiye uyum şartlarıdır. 

2.2.1.1. Hukuksal/Yasal zorluklar 

Ülkemizdeki hukuksal ve yasal düzenlemelerin endüstri 4.0 kapsamında güncellenmesine ilişkin ya da diğer 
bir deyişle uyumlaştırılmasına ilişkin adımların atılma isteği olsa da öncelikle teknolojik ilerlemeden kaynaklı 
öngörülebilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu konuda çalışmamız 
kapsamında teknolojik dönüşüme ilişkin raporlar düzenleyen kurumlar endüstri 4.0’ın farklı bileşenlerine 
yönelik engelleri makro düzeyde hukuksal belirsizlikler olarak ifade etmiştir. Örneğin, BTK 2 raporunda bu 
husus şu şekilde dile getirilmektedir:  

Bulut bilişime yönelik engellerin kullanıcı tipine göre farklı etkileri bulunmaktadır. Örneğin kamu sektörü; güvenlik, 
verilerin konumlandırıldığı ülke, hukuki süreçler gibi konulardaki kaygılarından ötürü, özel sektöre göre bulut bilişime 
daha mesafeli durmaktadır (BTK 2). 

İlgili raporun ifadesinden de anlaşılacağı gibi Endüstri 4.0’ın bir bileşeni olan bulut bilişime ilişkin güvenlik 
ve verilerin toplanacağı ülke veri tabanlarına ilişkin şüphelerin olması kamu sektörüne yönelik 
düzenlemelerin yapılmasına ilişkin güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden, ilgili düzenleme yetkisine 
sahip makamların bu konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi gerekliliği çalışmamız kapsamında analiz 
edilen raporlarda ifade edilmiştir. Bahsi edilen bu sorunların olması hükümet politikalarını da şekillendiren 
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir yandan, özel sektördeki firmaların Endüstri 4.0 
kapsamındaki bazı teknoloji bileşenlerine ilişkin olumlu olmayan tutumları da veri güvenliği ve veri kaybı 
endişesinden kaynaklanabilmektedir.  

Yasal düzenlemelerde karşılaşılan güçlüklerden biri de dezavantajlı gruplara yönelik hukuki düzenlemeler 
yapabilme durumundaki güçlüklerdir. Örneğin, BTK 1 bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

Engellilere yönelik BİT Uygulamaların, yasal çerçevelerin, standartların, uygunluk kontrollerinin, ürün testlerinin, 
doğrulama ve onaylama süreçlerinin yetersiz oluşu ve/veya bulunmayışı yasal yetersizlik sorununu yaratmaktadır (BTK 
1) 

TUBISAD 6 2012 
Atılım İçin Bilişim- Türkiye Ekonomisi 
İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektörü- Atılım Stratejisi 2023 

TUBISAD 7 2017 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü- 
2016 Pazar Verileri 

TUBISAD 8 2015 
Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Düzenleyici Etki Analizi 

TUBISAD 9 2019 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü-
2018 Pazar Verileri 

TUBISAD 10 2017 Türkiye’nin Dijital Atılım Stratejisi 
TÜRKİYE BİLİŞİM 

DERNEĞİ TBD 1 2018 Küresel Gelişmeler Raporu 
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BTK 1 çalışması kapsamında dezavantajlı bir grup olarak değerlendirilen engellilere yönelik düzenlemelerde 
birçok faktörün göz önüne alınması gerekliliği raporlarda sunulmaktadır. Ancak, bu durumun giderilmesine 
ilişkin önerilerden birinin de standartlaştırma olduğu BTK 1 raporunda vurgulanmaktadır.  

2.2.1.2. Hükümet politikaları 

Bu kapsamda istihdam ve teknolojik kamu örgütlenmeleri politikalarına ilişkin bulgulara rastlanmıştır.  

Hükümetin planladığı istihdam süreçlerinde teknolojinin nasıl bir politika değişikliğine yol açabileceğine 
ilişkin veriler, istihdama teknolojinin bir etkisi olduğuna dair bir bulgunun kanıtlanamadığını ortaya 
koymaktadır. Bu TUBISAD 6 raporunda şu şekilde ifade edilmektedir: 

Teknolojik gelişme, işgücü kullanım yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra istihdam üzerinde dolaylı etkide de 
bulunmaktadır. Teknolojik değişimin işgücü kullanımını azaltmasının yanı sıra, “telafi (compensation) mekanizmaları” 
olarak adlandırılan yeni makine kullanımı ve yatırımlar yoluyla azalan ürün fiyatları, ücretlerdeki azalma ve yeni 
üretilen ürünler sayesinde üretimdeki artışlar yoluyla görülen dolaylı etkileri de önemlidir ... Bu konuda yapılan 
çalışmalar, BİTS’ in gelişmesinin istihdam kayıplarına ve ücret düşüşlerine yol açacağı iddialarının kanıtlanamadığını 
ortaya koymaktadır (TUBISAD 6). 

EBSO (2015), ya göre endüstri 4.0 ile birlikte düşük kalifiye işgücüne yönelik istihdamda azalış yaşanırken 
farklı yetkinliklere sahip yüksek kalifiye işgücüne yönelik istihdamda artış olacağı ön görülmektedir. Bu 
yaklaşıma göre geçmişte beden gücü önemliyken endüstri 4.0 daki gelişmelerle birlikte robotların işgücü 
piyasasında yer almasıyla bu alanda işsizlik baş gösterecek ve her geçen gün akıl gücü daha da önemli hale 
gelecektir. Bunun için eğitim düzeyi ve niteliğinin artırılması önem arz etmektedir. 

Hükümet politikalarının gelişen teknoloji ile birlikte şekillenmesi ve teknolojik süreçlerin dönüşüm 
aşamalarının iyi bir şekilde takip edilip desteklenebilmesi için teknolojik kamu örgütlenmelerine dikkat 
çekilmektedir. Örneğin; TBD 1 raporunda “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan dört ofisten biri olan 
“Dijital Dönüşüm Ofisi” ekonomik, sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dönüşümünün merkezi olacak.” 
ifadesi bu iddiaya kanıt olarak gösterilebilmektedir.  

Aynı zamanda ilgili kurumların hazırlamış olduğu raporlarda hükümet politikalarına etki sağlayabilecek 
diğer bir husus olarak sektörlerin dönüşümüne değinilmiştir. TUBISAD 3 raporu bu durumu şu şekilde ifade 
etmektedir: 

Dijital Bozulma, dijital teknolojilerin belirli bir endüstriyi veya işi kökten değiştirmesi ve tüm geleneksel oyuncuları 
rahatsız edecek kadar devrimsel dönüşümler yaratmasıdır……..Teknoloji değişti ve CD’ler çıkmaya başladı. Ancak bu 
yeni teknoloji müzik dükkanlarının işini bozmadı. Plak zamanından beri işine devam edenler için hiçbir sorun yoktu. Bir 
süre sonra müzik dünyası ile hiç ilgisi olmayan Apple isimli bir şirket iPod isimli bir elektronik müzikçaları piyasaya 
sürdü. Aynı zamanda kullanıcıların kolayca müzik satın alabilecekleri iTunes online mağazasını açtı. Kullanıcılar hızla 
kaset ya da CD satın almayı bırakıp, dijital kopyalara yöneldiler. Çünkü burada şarkı dinlemek hem daha kolaylaşıyor 
hem de daha ucuzluyordu. Müzik dükkanları endüstrisi bu değişime daha fazla dayanamadı ve başta ABD olmak üzere 
tüm dünyadaki dükkanlar ve mağaza zincirleri kapanmaya başladılar (TUBISAD 3). 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi teknolojik dönüşümlerin sektörel etkileri de bulunmaktadır. Bu açıdan 
hükümet politikalarının oluşturulmasında bu gibi durumların öngörülmesi gerekliliği ortaya konmaktadır.  

2.2.1.3. Teknolojiye uyum şartları 

Teknolojiye uyum kapsamında, sanallaştırma, veri güvenliği ve sektörlerin dönüşümü boyutları doküman 
analizi sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Sanallaştırma, teknolojik dönüşüme yönelik uyumlaşma süreci içerisinde olmayı hızlandırıcı bir unsur olarak 
ifade edilmektedir. TUBİSAD 3 raporunda sanallaşmanın getireceği avantajlar, yatırım tasarufunu, enerji 
verimliliğini, işleri hızlandımayı, iş sürekliliğini sağlayıp güvenlilik düzeyini artırma olarak ifade 
edilmektedir. Bu açıdan makro düzeyde teknolojiye uyum şartlarının yerine getirilmesine yönelik 
çalışmaların yürütülmesi tavsiye edilmektedir.  

Veri güvenliğine  ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasına ilişkin  BTK 2 raporu bir tavsiye örneğini şu şekilde 
sunmuştur.  
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İşletmeci hüviyetine sahip kuruluşların bulut bilişim imkânlarından yeterli ölçüde yararlanamadığı görülmektedir. Bu 
kapsamda, tarife ve veri güvenliği gibi genel düzenleyici kuralların tüketici beklentilerine uygun bir şekilde 
yapılandırılması durumunda, bulut bilişim pazarına yönelik ciddi bir talebin uzun vadede oluşabileceği 
değerlendirilmektedir (BTK 2). 

Teknolojiye uyum şartlarının gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kurum raporları bilgiler sunmaktadır. Bu 
anlamda yapılan çalışmalar politika sağlayıcılara ve düzenleme organlarına tavsiyeler sunmaktadır. Ancak 
genel olarak teknoloji kullanımı ya da benimsenmesine ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. Özellikle 
hükümetin teknolojik dönüşümle azınlık ya da dezavantajlı gruplara yönelik  ayrımcılığı engelleyici makro 
politika önerilerine rastlanmamıştır. Bu açıdan makro politika önerilerinin mekanik olduğu ve insanı dışladığı 
görülebilmektedir.   

2.2.2. Mezo Örgütsel Düzey 

Bu düzey 2 ana boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; hizmet kalite düzeyi ve paydaşlarla etkileşimdir.  

2.2.2.1. Hizmet kalite düzeyi 

Hizmet kalite düzeyi boyutu kapsamında kalite artışı ve örgütsel altyapı yetersizliği olarak 2 alt boyut 
bulunmuştur.  

Teknolojik dönüşüm sayesinde gerçekleşebilecek kalite artışı durumu BTK 10 raporunda şu şekilde ifade 
edilmiştir:  

BİTS’ in kamu sektöründe kullanımı ekonomik büyümeyi hızlandırmanın yanı sıra toplumsal gelişmeyi de 
hızlandırmaktadır. BİTS’ in kamu sektörü üzerine etkisini inceleyen çalışmalar, kamu sektörü BİTS harcamalarındaki 
artışın kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği üzerindeki sonuçları kadar, ekonominin büyüme hızı üzerindeki etkisini 
de ele almaktadır (BTK 10). 

Yukarıda belirtilen çalışmada olumlu anlamda kalite artışından söz edilmektedir; çünkü teknolojik gelişme 
ve ilerlemeler insanların hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleşmektedir. Bu bağlamda örgüt hizmetlerinde 
kalite artışı hedeflediğinden dolayı Endüstri 4.0 olumlu bir teknolojik devrim olarak nitelendirilebilir.  

İlgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlar örgütlerin teknolojik dönüşümleri gerçekleştirmeleri için 
mevcut altyapılarının yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla örgütsel altyapı yetersizliği BTK 1 
raporunda “Devlete ait temel kurumsal yapıların yetersiz oluşu ve/veya bulunmayışı” şeklinde ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla ana teknolojik dönüşüm süreçleri devlet tarafından gerçekleştirileceği için bu eksiklikler 
teknolojik dönüşümlerin oluşmasını ve benimsenmesi sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

2.2.2.2. Paydaşlarla etkileşim 

Bu boyut kapsamında paydaş örgütlenme yetersizliği ve paydaşlar arası iletişim yetersizliği alt boyutlarına 
rastlanmıştır.  

Paydaşlar arası örgütlenme yetersizliği BTK 1 raporunda “Alanla (Teknoloji) ilgili temel paydaşların (hükümetler, özel 
sektör, engelli örgütleri, akademik kurumlar, sivil toplum örgütleri) yetersiz oluşu” olarak ifade edilmektedir. 
Paydaşlar arası iletişim yetersizliği ise aynı raporda  “Paydaşlar (Sivil Toplum- Devlet- BİT üreten ARGE Birimi) 
arasındaki dayanışmanın yetersiz oluşu” şeklinde ifade edilmektedir. Bu yüzden, örgütsel düzeyde teknolojinin 
benimsenmesi ve uyum sağlanmasına ilişkin süreçler sekteye uğrayabilmektedir.  

2.2.3. Mikro Bireysel Düzey  

Bu düzey 2 ana boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; farklılık yaklaşımı ve çalışan psikolojisidir.  

2.2.3.1. Farklılık yaklaşımı 

Farklılık yaklaşımı bireylerin dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken unsurlarını göz önüne alan ve 
onların iş yaşamındaki ayrımcılığa uğrama ve yönetilme gibi konuların işlendiği bir alan olarak tanımlanabilir 
(Aydin and Ozeren, 2018). Bu kapsamda bireyler iş yaşamına dahil olma ve iş yaşamında dışlanma boyutları ile 
ele alınmıştır.  
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İlgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlar iş yaşamına dahil olma konusunda kadın çalışanlara yönelik 
bilgiler vermiştir. Örneğin, TUBİSAD 1 iş yaşamına kadınların dahil olma konusunu şu şekilde ifade etmiştir.  

Kadın çalışanların büyük çoğunluğu teknoloji sektöründe olmaktan memnun; %85’i teknoloji sektöründe “devam” 
diyerek Deloitte’un farklı alanlarda yaptığı kadın araştırmalarının sonuçları arasında sektöründen en memnun olan 
kadınlar olarak ön plana çıkıyorlar. Teknoloji sektöründen talep, beklenti ve çeşitli konularda şikayetleri olsa da, kadınlar 
teknoloji dünyasında olmaktan memnun (TUBISAD 1). 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzerine teknolojik dönüşümlerin kadınların memnuniyetleri bakımından 
olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Ancak, din, etnik köken ya da yaş gibi unsurlar göz ardı edilmektedir. 
Özellikle belirli bir yaş grubununun (50 yaş ve üzere) üzerinde olanlara yönelik ya da diğer farklılık 
unsurlarına ilişkin nasıl bir dahil olma politikası izlendiği konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bu bağlamda 
teknolojik dönüşümün farklılıkların iş yaşamına dahil olmasına ilişkin potansiyel etkilerinin neler 
olabileceğine ilişkin de çalışmaların yürütülmesi bir gerekliliktir çünkü tüm grupları kapsamayan bir sistem 
sürekli eksikliklere sahip olacaktır.  

İş yaşamında dışlanma konusuna yönelik bilgiler içeren ilgili kurum raporlarında genel olarak teknolojinin 
makro boyutta bireylerin işsizliklerine nasıl etki sağlayacağı ve kadınların dışlanma durumlarının nasıl 
olacağı ifade edilmiştir. Bu iki durum aşağıdaki ifadelerle ilgili raporlar tarafından gün yüzüne 
çıkarılmaktadır.  

“Herkes İçin Mesleklerin Geleceği” isimli araştırmaya göre, küresel ekonominin yetkinlik kriziyle karşı karşıya olduğu 
belirtilmekte ve ABD verilerine göre sadece bu ülkede teknoloji ve diğer faktörler nedeniyle 1.4 milyon kişinin işini 
kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu vurgulanmaktadır (TBD 1). 

Kadınlar Türkiye’de teknoloji sektöründe yetersiz temsil edildiklerini düşünüyorlar. Bu durum global çapta da gerçekliğe 
sahip; Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu (WEF, The Global Gender Gap Report 2017) raporuna göre 
bilgi teknolojileri alt sektörü kadın istihdamı konusunda uçurumun en büyük olduğu sektörler arasında (TUBISAD 1). 

Dışlanma konusunda da diğer farklılıklara (yaş, cinsiyet, din, etnik köken gibi) değinilmediği ve bu konudaki 
kurumsal çalışmaların yetersizliği görülmektedir. Bu bağlamda, ilgili kurum raporlarında kapsayıcı bir 
farklılıkları benimseme yaklaşımı sergilenmelidir.  

2.2.3.2. Çalışan psikolojisi 

Bu boyut altında rastlanılan temel bulgu çalışanın iş tatminidir. Buna ilişkin TUBISAD 6 raporu şu şekilde 
bir tespitte bulunmuştur:  

İş memnuniyeti ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, çalışanların bilgi ve 
iletişim teknolojileri uygulamaları sürecinde aktif rol aldıkları durumlarda iş yaşamlarından daha memnun olduklarını 
göstermiştir (Barker ve Frolick, 2003). Bununla birlikte çalışanlara verilen bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimlerinin ve 
sağlanan danışmanlığın (Chang ve Cheung, 2001; Korunka ve Vitouch, 1999), gelişmekte olan bilgi teknolojileri 
konusunda çalışanların bilgilendirilmesinin (Griffith ve Northcraft, 1996), çalışanların iş memnuniyetini artırdığı 
görülmektedir (TUBISAD 6) 

İlgili rapor teknolojik ilerlemenin çalışanların iş tatminlerine yönelik olumlu bir etki yarattığını 
göstermektedir. Bu sayede teknolojinin bireylerin mutlu olması ve çalışma istekleri konusunda da olumlu 
etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilgili kurumlar tarafından benimsenen benzer yaklaşımlar azınlık 
grupları ile dezavantajlı grupları kapsamadığından daha çok çoğunlukçu bir anlayıştadır ve ayrımcılığın 
olmadığı bir ortam varsayımı mevcuttur. Bulgulardan anlaşılan bu durum, kurumsal çalışmaların eksikliğini 
göstermektedir.  

3. Tartışma ve Sonuç  

Sanayi devrimi süreçleri incelendiğinde Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a kadar ilerleyen aşamalarda kadınların 
iş gücüne katılımlarında düşüşler görülmektedir. Bunun en temel nedeni sanayi devrimlerinin emek yoğun 
bir yaklaşımdan teknoloji yoğun bir yaklaşıma evrilmesidir. Örneğin, Endüstri 1.0 kapsamında yüksek 
düzeyde iş gücüne ihtiyaç duyulduğundan kadınların da iş yaşamına dahil edilmesi sağlanmıştır. Ancak 
ilerleyen endüstri devrim süreçlerinde azalan işgücü ihtiyaçları nedeniyle kadın istihdamında bir azalma ve 
mavi yakalı kadın çalışanlarına yönelik işe alım süreçlerinde ya da iş hayatlarında ayrımcı davranışlar 
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sergilenebilmiştir. Çağımızın sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 bileşenleri irdelendiğinde ise mavi yakalı insan 
gücüne olan ihtiyacın büyük bir oranda azalacağı ve süreç içerisinde ortadan kalkacağına yönelik öngörülerde 
bulunulmaktadır. Dolayısıyla işgücü ihtiyacı açık mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanların iş yaşamında 
olmasıyla sonuç bulacaktır. Teknoloji alanında gerçekleşen ve farklılıklarla ilgili yapılan çalışmalar genel 
olarak yaş farklılığına odaklanarak genç neslin teknolojiye uyumunun daha hızlı olacağını vurgulamaktadır 
(Janz vd., 2012). Bunun yanı sıra bazı çalışmalar da (örn. Wesolowski, 2014) örgüt içerisindeki yaş 
farklılıklarının örgüt açısından avantajlı olabileceğini vurgulayarak deneyimlerin farklı yaş grupları 
arasındaki aktarımına odaklanmıştır.  

Endüstri 4.0 yazınında yapılan birçok çalışma cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve din gibi farklılıklara 
odaklanmamıştır. Üzerinde durulması gereken bu odakların aksine yapılan çalışmalar, ilgili endüstri 
devriminin nasıl bir teknolojik ortam yaratacağına, bu ortama uyum sağlayabilmek için teknolojik uyum ve 
hukuksal süreçlerin nasıl şekilleneceğine ve kadınların teknolojik alanlarda yer almalarına ilişkin mevcut 
durumun ne olacağına odaklanmıştır. Bu çalışmamız kapsamında Tablo 2’de sunulan temalar incelendiğinde 
akademik çalışmaların yanı sıra teknoloji ile ilgili olan kurumların çalışmalarının kapsamının ne olduğu ile 
ilgili kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır.  

Tablo 2: Çoklu Analiz Düzeyli Endüstri 4.0 üzerine Kavramsal Bir Çerçeve 

Analiz Düzeyi Temalar Bulgular 

 
 
 
 
Makro- Toplumsal Düzey 

Hukuksal/Yasal Zorluklar 
-Hukuksal Belirsizlikler 
-Dezavantajlı Grup Düzenlemeleri 
-Standartlaştırma 

Hükümet Politikaları 
-İstihdam  
-Teknolojik Kamu Örgütlenmeleri  
-Sektörlerin Dönüşümü 

Teknolojiye Uyum Şartları 
-Sanallaştırma 
-Veri Güvenliği 

 

 
 
Mezo- Örgütsel Düzey 

Hizmet Kalite Düzeyi 
-Kalite Artışı 
-Örgütsel Alt Yapı Yetersizliği 

Paydaşlarla Etkileşim 
-Paydaş Örgütlenme Yetersizliği 
-Paydaşlar Arası İletişim Yetersizliği 

 

 
Mikro- Bireysel Düzey 

Farklılık Yaklaşımı 
-İş Yaşamına Dahil Olma 
-İş Yaşamında Dışlanma 

Çalışan Psikolojisi -Çalışanların İş Tatmini 

 
Bu çalışmanın bulguları göz önüne alındığında mikro-bireysel, mezo-.örgütsel ve makro-toplumsal düzeylere 
ilişkin Endüstri 4.0’ın nasıl bir etkiye sahip olduğu irdelenmiştir. Bu etki ise iş gücü farklılıkları da dikkate 
alınarak Endüstri 4.0’ın oluşturduğu zorluklar ve faydalar kapsamında ele alınmıştır. Çalışma bulguları 
ışığında, Endüstri 4.0 kapsamında yapılan çalışmaların azınlıklar ve dezavantajlı grupları kapsamadığı 
görülmektedir. Bu durum ise teknolojik ilerlemenin ayrımcılığı nasıl şekillendirebileceğine ilişkin 
öngörülerde bulunmayı ve ayrımcılığa ilişkin politikaların oluşturulmasını engellemektedir. Bu yüzden 
gelecek süreçlerde yapılacak akademik ve teknolojik kurum çalışmalarının azınlık ve dezavantajlı grupları 
kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Aksi halde bu teknolojik dönüşüm yeni bir ayrımcılık 
türü olan dijital ayrımcılığı toplum içerisinde normalleştirecektir (Edelman ve Luca, 2014).  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Marka ve müşteri arasında sağlam ve güçlü iletişim köprüleri kurmak başarı için bir 
zorunluluktur. Müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmak isteyen markalar mesajlarını daha etkili bir 
şekilde hedef kitleye ulaştırmak için yeni yollar araştırmaktadırlar. Son yıllarda markalar farklı 
bir şekilde müşterileri ile iletişim kurmaya başlamışlardır. İşletmeler pazarlama faaliyetlerinde 
günlük hayatta iletişimde sıklıkla kullanılan emojileri kullanmaya yönelmişlerdir. Bu yönelme 
“emoji pazarlama” kavramını ortaya çıkarmıştır. Çalışma kapsamında emojilerin müşterilerde 
olan algısı ve pazarlama iletişimde emoji kullanımının tüketicilere yansıması ve tüketim 
kararlarına etkisinin gözlemlenmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem – Emojilerin tüketicilerde yarattığı algıyı ortaya çıkarmak ve tüketicilerin satın alma 
süreçlerinde emojinin etkisi gözlemlenmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca 
araştırma kapsamında araştırmanın örnekleminde tüketici tutumları bağlamında kadın-erkek 
karşılaştırılması yapılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucuna göre; bireylerin mobil iletişim süreçlerinde emojileri oldukça sık 
kullandıkları ve reklam kampanyalarında emoji kullanan markalara daha çok dikkat ettikleri 
gözlemlenmiştir. 

Tartışma – Emoji pazarlama ile ilgili  bundan sonra yapılacak olan farklı örneklemlerin 
kıyaslanması yapılabilir. Çalışmanın modeline yeni boyutlar eklenebilir. Bunlara ek olarak, 
sektörel ve mal ve hizmet bazlı farklılaşmalar emoji pazarlaması perspektifi ile 
değerlendirilebilir. 
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Purpose – Building strong and strong communication bridges between the brand and the 
customer is a must for success. Brands seeking to build strong relationships with their customers 
are looking for new ways to deliver their message to the target audience more effectively. In 
recent years, brands have started to communicate with their customers in a different way. 
Businesses tend to use emojis which are frequently used in communication in daily life in 
marketing activities. This trend led to the concept of o emoji marketing. Within the scope of the 
study, it is aimed to observe the perception of emojis on customers and the reflection of the use 
of emojis on consumers in marketing communication and their effects on consumption 
decisions. 

Design/methodology/approach – A questionnaire was applied to reveal the perception of 
emojis in consumers and to observe the effect of emojis in the purchasing process of consumers. 
In the scope of the research, female-male comparison was made in the context of consumer 
attitudes. 

Findings – According to the results of the research; It has been observed that individuals use 
emojis quite often in mobile communication processes and they pay more attention to brands 
that use emojis in their advertising campaigns. 

Discussion – Emoji marketing can be compared with different samples. New dimensions can be 
added to the study model. In addition to these, differentiation based on sectoral and goods and 
services can be evaluated with emoji marketing perspective. 
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GİRİŞ 

İnovasyonun ve esnekliğin son derece önem kazandığı günümüz rekabet ortamında pazarlama ve reklamcılık 
alanındaki uzmanlar zorlu bir yarış içindedirler. Günümüz pazarlarında çok miktarda mal ve hizmet 
alternatifi bulunmakta ve müşteriler bu kapsamda yürütülen reklam mesajlarına karşı bağışıklık 
kazanmaktadırlar. Bu, işletmelerin pazarlama alanında daha agresif ve yenilikçi yaklaşımlara yönelmesini 
gerektirmektedir. İletişim olanakları da çeşitlilik kazanmakta ve işletmeler esneklik, kişilik ve yaratıcılık 
yoluyla daha iyi pazarlama iletişimi oluşturmak için her zamankinden daha fazla gayret göstermektedirler. 

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, markalar ve tüketiciler arasındaki iletişim araçları da değişmeye 
başlamıştır. Özellikle dijital pazarlama ile işletmeler dijital pazarlama stratejileri oluşturmuş ve dijital 
platformlarda hedef pazarlarla etkileşim kurmuştur. Son dönemlerde emoji pazarlama adı verilen bir dijital 
pazarlama eğilimi ortaya çıkmıştır. Emoji pazarlamayla birlikte emojiler, markalar tarafından pazarlama 
mesajlarını tüketicilere aktarırken kullanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün teknolojiye ve özellikle akıllı 
telefonlara bağımlılığı artan bireyler, mesajlarında duygularını karşı tarafa daha iyi aktarabilmek ve 
anlaşılabilmek için sık sık emojilerden yararlanmaktadır. Emojiler, günümüzde yaştan ve farklı demografik 
özelliklerden bağımsız bir biçimde toplumun her kesiminin bir parçası haline gelmeye devam etmektedir. 

Emojiye karşı bireylerin ilgisi, marka yöneticilerinin ve reklamcıların da bu alana yönelmesini sağlamıştır. 
Emojiler son yıllarda markaların iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Reklamlarda 
farkındalık oluşturmak, kısa ve net bir şekilde hedef kitleye mesajı ulaştırmak, müşterilerin duygularına 
dokunabilmek için emojiler reklam stratejisi olarak kullanılmaktadır. Markaların bir kısmı kendi emojilerini 
oluşturarak pazarda farkındalık yaratmayı başarmaktadır. Her geçen gün daha çok reklam ve tanıtımla 
karşılaşan müşterilerin zihninde kalıcı olabilmek için kısa ve net mesajların verilmesi gerekmektedir. 
Günümüzde sosyal medya kanallarında, dijital alanlarda daha sık zaman harcayan müşterilere bu mecralarda 
ulaşabilmek önemli hale gelmiştir ve bunun için emoji pazarlama önemli bir araç olmaya başlamıştır. 
Müşterilerle iyi ilişkiler kurabilmenin yollarından biri olan müşterilerin hislerine dokunabilmek için de 
markaların emojilerden yararlanması gerekmektedir. 

1. EMOJİ KAVRAMI 

Emoji; duyguları aktarmaya yönelik insan yüz ifadeleri ile hayvan objeleri, hava durumu, kültürel objeler, 
yeme, içme gibi birtakım durumları ifade etmek için kullanılan küçük resimler veya şekiller olarak 
açıklanmaktadır (Kitamura ve Sato, 2009). Emoji kelimesi Japonca dilinden gelmektedir; 絵 (e ≅ resim) 文 (mo≅ 

yazma) 字 (ji≅ karakter) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır (Davis ve Edberg, 2016). Emoji, 
Shigetaka Kurita tarafında geliştirilen metin mesajlarındaki karakter kısıtlamalarını azaltmak için duygu ve 
düşünceleri ifade eden simgeler olarak tanımlanmaktadır (Eru ve Yakın, 2017). Emojinin tarihsel gelişimi 
incelendiğinde, çıkış noktası olarak emoticon kavramına kadar inilmelidir. Emoticon kelimesi, İngilizce 
emotion (duygu) ve icon (ikon) kelimelerinin biraraya gelmesiyle oluşmaktadır. (Toksöz ve Kahraman, 2017). 
Emojinin kökeni olarak ifade edilen emoticon kavramı, bir yüz ifadesinin kısaltılmış hali olarak açıklanmakta 
ve çoğunlukla noktalama işaretlerinden meydana gelmektedir. Emoticon örnekleri olarak “ :) ”, “ :( ” , “ ;) ”, 
“:@” gibi ifadeler verilebilmektedir (Novak vd., 2015). Emoticon; doğrudan yüz ifadeleri ile eşlenen duygusal 
olmayan anlamlara ilişkin birtakım göstergelerden oluşurken emojiler ise duyguları daha net anlatan yüz 
ifadeleri ve düşüncüleri aktaran birtakım simgelerden oluşur. Ayrıca ev, otomobil, yiyecek-içecek ve günlük 
hayatta kullandığımız birçok nesne de emojilerin içinde bulunmaktadır. 1982'de Profesör Scott E Fahlman, 
Carnegie Mellon Üniversitesi'nin bir programında gönderdiği bir mesajda ilk kez gülen yüz ifadesini 
kullanmıştır (Churches vd., 2009). Japon tasarımcı Shigetaka Kurita, Japon mobil internet sistemi olan i-
mode’u tanıtarak emojiyi ilk kez kullanıma sunmuştur (De Abreau, 2015). 2010 yılında Apple markasının 
iPhone ürünlerinde emojileri desteklemeye başlaması, emoji kullanımının artmasına ciddi manada katkı 
sağlayarak emojilerin küresel anlamda popüler bir iletişim aracı olmasını sağlamıştır. Duygusal simgeler, yazı 
karakterleriyle ifade edilen belirli yüz ifadelerinin özel bir düzenlemesi iken, emojiler çoğunlukla bir 
duyguyu, bir düşünceyi veya anlık bir durumun çeşitli simgeler veya küçük resimler vasıtasıyla karşı tarafa 
aktarılmasıdır. Japonca’da çeşitli resimleri aktarmak için kullanılan bir araç olan emoji, akıllı telefonlar ve 
dijital ortamlar kanalıyla metin mesajlarında, e-postalarda ve sosyal medya alanlarında kullanılan “dijital 
resimli simgeler” olarak tanımlanmaktadır (Stark ve Crawford, 2015). Genellikle günlük kullanılan 
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kelimelerin yerini almakla birlikte, metin mesajlarındaki duygusal boşluğu doldurmak suretiyle duygu 
durumunu aktarma aracılığını üstlenen emojiler, metinsel mesajları anlamsal olarak zenginleştiren, etkili 
iletişim ve empati kurulmasını sağlayabilen kişisel ifadelerle, metinsel mesajların duygusal olarak eksiğini 
tamamlayarak dijital ortamlardaki iletişimde önemli bir boşluğu doldurmaktadır (Evans, 2015). Emojilerin 
bireylerin kendisini ifade edebilmek için ve hızlı, küresel bir şekilde iletişim kurmak için anlamlı, etkili yeni 
yollar sunduğu son yıllarda açıkça ortaya çıkmaktadır (Kliegman, 2015). 

Kelly ve Watts’a (2015) göre duyguların ifadesiyle birlikte emojiler farklı amaçlara da hizmet edebilmektedir. 
Bunlar: 

1. Bir konuşma sürecinde konuşmanın devamının sağlanabilmesi, söyleyecek bir şey kalmayınca sohbeti 
devam ettirebilmek için emojiler kullanılmaktadır. 

2. Bireyler arasında eğlenceli etkileşim için emojilerden yararlanılmaktadır. 

3. İletişim halindeki taraflar, kendi ilişkileri içinde özel ifade biçimi oluşturmak için emojiler 
kullanmaktadırlar. 

 
Şekil 1: Günümüzde Kullanılan Emoji Örnekleri (www.emojimeanings.net, 2019) 

Türkiye’de 2015 yılında sosyal medya ortamında yapılan araştırmaya 79 ilden 7522 kişi katılmıştır. 
Araştırmaya katılanların %80’ini kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyet oranı noktasında bir 
dengesizlik olduğu söylenebilir, ancak sonuçlar dikkat çekicidir. Yapılan araştırma incelendiğinde, 
araştırmaya katılanlardan beş kişiden dördü yazılı iletişimlerinde emojileri kullanmaktadır. Her mesajında 
emoji kullanan kadınların oranı yüzde 81, erkeklerin ise yüzde 59’dur. Oranlardan anlaşılabileceği gibi 
cinsiyetler arasında emoji kullanım eğilimleri farklıdır. Yaş durumlarına göre yapılan karşılaştırmalarda, 
gençlerin emojiyi en sık kullanan grup olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Emojiler daha çok dijital mesajlaşma 
uygulamalarında (WhatsApp, Facebook Messenger vb.) kullanılmaktadır, bununla birlikte arkadaşlar 
arasında gerçekleşen yazışmalarda da sık kullanılmaktadır (Toksöz ve Kahraman, 2017). Emojiler, metinsel 
mesaja renk katmak için kullanılmamakla birlikte, metinle birlikte kullanıldığında ifadenin daha kolay 
anlaşılmasını sağlamakta ve bu açıdan bakıldığında konuşmaları tamamlayan veya destekleyen vücut diline 
benzemektedir (Cohn, 2015). Schnobelen (2012) yılında yapmış olduğu çalışmada Amerikan İngilizcesi’nde 
ve konum olarak Amerika’dan paylaşılan tweetleri ele almış ve emoticonlardaki burun simgesinin 
kullanımına odaklanmıştır. Araştırma sonucuna göre, burunsuz emoticonların burunlu emoticonlardan daha 
sık kullanıldığı görülmüştür. Emojiler artık o kadar benimsenmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır ki “17 Temmuz 
Dünya Emoji Günü” olarak ilan edilmiştir. 2018 yılı itibariyle 2700’den fazla resmi emoji bulunmakla birlikte, 
her işletim sistemi güncellemesinde bunlara yenileri eklenmektedir. 

2. EMOJİ PAZARLAMA VE MARKALARDA EMOJİ KULLANIMI 

http://www.emojimeanings.net/
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Emojilerin pazarlama iletişimi içindeki belki de en önemli katkısı kısalık ve netlik olmaktadır. Pazarlama 
iletişiminin bir parçası olarak reklamcılık, pazarlama iletişiminin en maliyetli şeklidir. Emoji pazarlama, 
özellikle resim ve işaretlerin pazarlamada önemli bir rol oynamaya başladığı alandır. İşaretlerin ve bunların 
anlamını kullanmak suretiyle hedef kitleyle iletişim kurulabilmektedir (Vangelov, 2017). 

Dijital pazarlamadaki en son yeniliklerden birisi emoji pazarlamadır. Emoji pazarlaması, dijital pazarlamada 
emojiler kullanarak pazarlama stratejileri oluşturmaktır. İşletmeler, emojilere bir pazarlama aracı olarak tüm 
dijital medya kanallarında, bültenler ve reklamlarında yer vermektedirler. Pazarlama kampanyalarında 
kullanılan emojiler, marka imajını ve tüketicinin markayı nasıl algıladığını da göstermektedir (Eru ve Yakın, 
2017). Emojinin pazarlama stratejilerinde kullanılmasıyla yeni bir pazarlama konsepti ortaya çıkmıştır ve 
benimsenmeye başlanmıştır. Bu yeni konsepte emoji pazarlama denilmektedir. Aslında, emoji pazarlama 
markalar ve tüketiciler arasındaki düşünce ve mesajları paylaşmanın en kısa yoludur (Sümer, 2017). 
Emojilerin reklam kampanyalarında kullanılmaya başlamasının en önemli nedeni tüm dünyada aynı şeyi 
ifade eden ve insanların duygularını aynı şekilde yansıtan ortak bir alfabe olmasıdır (Yakın ve Eru, 2016). 

Sosyal medya kullanım oranları günümüzde toplumum her kesiminde hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu durum 
markaların müşterileriyle daha iyi ve etkin bir iletişim kurabilmeleri için sosyal medya mecralarında yenilikçi 
iletişim taktikleri geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir. Emojiler, metinsel mesajların önüne geçerek 
müşterilerle birebir, basit ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmeyi mümkün hale getirmiştir. Emojilerin, tüm 
dünyada dijital ortamlarda kullanılan evrensel bir dil olmaya başlaması birçok küresel markanın, marka-
müşteri iletişimlerinde emojiye daha çok yer vermeye başlaması sonucunu doğurmuştur. Akıllı telefon ve 
sosyal medya kullanım oranlarındaki meydana gelmekte olan sürekli artış, emojilerin dijital iletişimde gün 
geçtikçe daha büyük bir rol almasına da katkı sağlamaktadır (Kurtoğlu ve Özbölük, 2016). 

Speier’a (2015) göre pazarlama alanı çalışanları, emojinin önemini ve popülaritesini fark ettiler ve emojileri; 
mobil uygulamalar, e-postalar ve sosyal medya platformları için pazarlama stratejilerinde dijital olarak 
birleştirerek kullanmaya başladılar. Pazarlama iletişiminde emoji kullanımı tüketicilerin duygusal 
durumlarını etkileyecek sonuçlar ortaya koyabilmektedir (Li, Chan ve Kim, 2019). 

Oleszkiewicz vd. (2017), yürüttükleri çalışmada Facebook kullanıcıları arasındaki emojilerin kullanımını 
incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda emojilerin, yaş ve cinsiyet gibi kullanıcıların demografik özelliklerini 
belirlemede önemli bir rolü olduğu sonucuna varılmıştır. Vidal v.d. (2016) yapmış oldukları çalışmada 
yiyecekler ile alakalı tweetlerde kullanılan emoticon ve emojilere yönelik bir inceleme yapmışlardır. Kahvaltı, 
öğle ve akşam yemeklerine yönelik 12.260 tweeti analiz etmişlerdir. Emoji ve emoticon karşılaştırıldığında 
emojilerin emoticonlara oranla daha fazla kullanıldığı, emoji ve emoticonların içeriğe kıyasla özel bir yere 
sahip olduğunu, bu ifadelerin yiyecekler ile ilgili duyguları daha kolay yansıttıkları sonucuna ulaşmışlardır. 
Wolf (2000), yaptığı çalışmada; emojileri kadınların erkeklerden daha fazla kullandıklarını ve kadınların 
erkeklerden üç kat daha fazla gülme emojisini kullandığını tespit etmiştir. Wang v.d. (2014)’nin yaptıkları 
çalışmada geri bildirim sağlayıcının sosyal ve duygusal göstergelerini iletmede kullandığı emojilerin geri 
bildirimin kabulüne etkisini, beğenmeye ve beğenmemeye yönelik iki çeşit emoji ile araştırmışlardır. Yapılan 
araştırma sonucunda beğenme emojilerinin algılanan iyi niyeti olumlu etkilediğini ve geri bildirimin 
olumsuzluğuna yönelik algıyı düşürdüğü, beğenmemeye yönelik emojilerinse hissedilen iyi niyeti düşürdüğü 
ve geri bildirimin olumsuz olmasını etkilediği görülmüştür. Bir arkadaştan son tatili hakkında olumlu ya da 
olumsuz bir emoji içeren e-posta almaya yönelik verilecek tepkileri ölçmek üzerine yapılan bir çalışma, mesajı 
olumsuz bir emoji ile almanın katılımcıların daha az sevinç ve daha fazla sıkıntı hissetmesine neden olduğu 
sonucunu ortaya koymuştur (Lohmann v.d., 2017).  

Gökaliler ve Saatcioğlu (2016), 13-59 yaş arasındaki 412 kişi üzerinde anket yöntemiyle yaptıkları araştırmada; 
emoji kullanımı, reklamlarda emoji kullanımı, emoji içerikli reklamlara yönelik tüketici davranışlarını 
araştırmışlardır. Araştırmaya katılanlar emoji kullanımının eğlenceli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Araştırmanın temel sonuçları; müşterilerin emoji kullanım düzeyleri arttıkça emojileri içeren reklamlara 
yönelik davranışlarının da pozitif yönde arttığı, emoji içerikli reklamlara daha fazla dikkat ettikleri yönünde 
çıkmıştır. Schouteten vd. (2019)’nin, 172 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçları; ürüne özgü bir emoji 
kullanımının çocukların duygusal ürün ayrımcılığını kolaylaştırabileceğini göstermektedir. Vidal v.d. (2016), 
gıda ürünleri ile ilişkili duygusal ifadeler hakkında yaptıkları araştırmada gıda ürünleri bağlamında emoji ve 
sembollerin duyguları ifade etmede uygun bir araç olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Emojileri içeren reklam 
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iletişimlerinin, en azından hedonik ürünler için olmayanlardan daha fazla olumlu etkiye ve daha olumlu satın 
alma niyetlerine yol açtığını görülmektedir. Bu alanda yapılan mevcut çalışmaların sonuçları çerçevesinde 
reklam verenler için pazarlama iletişimlerine emojiyi dahil etmenin potansiyel olarak verimli bir yön olduğu 
söylenebilir (Das vd., 2019). 

Markaların emoji kullanımları incelendiğinde, farklı sosyal medya pazarlamalarında emojilere yer verdikleri 
ya da markaya özel karakterlerle ortaya çıkan emoji klavyeleri oluşturdukları görülmektedir. Emoji temelli 
reklam kullanımının ilk örnekleri arasında sayılabilecek çalışmalardan birisi, Twitter’da emojiler aracılığıyla 
markanın müşterilerine dünya mutfağından çeşitli örnekler sunan Fooji markasıdır. Twitter vasıtasıyla 
#gofoojihashtag’i ile yiyecek dağıtımı yapan Fooji, kullanıcılarının o anki ruh haline göre gönderdiği emojiyi 
analiz etmek suretiyle ulaştığı sonuca uygun bir yemek gönderilmesine dayanan bir sistemle çalışmaktadır 
(Perkins, 2015). 

McDonald's, pazarlama mesajında emoji kullanarak Londra yakınlarındaki restoranlarını tanıtmak için bir 
bilboard oluşturmuştur. Reklam panosunda, karayolunda gecikmelerin nedenlerini gösteren trafik ve yol 
çalışmalarını gösteren emojiler yer almakta ve gecikmelerden dolayı ağlayan bir yüz gösterilmektedir. Bunu 
McDonalds'ın logosu ve restauranta kavuşmayı ifade eden gülen yüz emojisi izlemektedir (Speier, 2015). 

Özellikle akıllı telefonlar insan hayatının her alanına girdikten sonra, emojiler iletişim için mükemmel araçlar 
haline gelmiştir. Genç müşterilere ulaşmak arzusu nedeniyle şirketler emojileri iletişim aracı olarak giderek 
daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Bazı markalar, tüm mesajı emoji simgeleriyle oluşturmaya kadar 
gitmişlerdir. Böyle bir çalışmaya verilebilecek en güzel örnek Chevrolet’in Cruze modeli için 2016 yılında 
yapmış olduğu basın açıklamasıdır (Vangelov, 2017). Chevrolet, yeni otomobil modelini müşterilerine 
tanıtmak üzere Twitter’da #ChevyGoesEmoji etiketini açmış ve lansman için sadece emojilerden oluşan bir 
basın bülteni hazırlayarak medya ile paylaşmıştır. Markanın buradaki hedefi takipçilerinin emojilerle 
oluşturulmuş olan şifreyi tahmin etmesini sağlamak ve bu çalışmayla viral olmaktı. Bu amacında son derece 
başarılı olan Chevrolet markası ayrıca halkla ilişkiler tarihinde de bu uygulamayla bir ilke imza atmış oldu. 

PepsiCo, tüketicilerine farklı bir deneyim yaşatmak için ‘PepsiMoji’ kampanyasını başlatmıştır. Marka, kutu 
kolalarının üzerine emojiler yerleştirerek farklı bir pazarlama stratejisi uygulamıştır.  

Turkcell, reklam kampanyalarında emojileri yardımcı öge olmaktan öteye taşıyarak pazarlama stratejisinde 
emojileri başrole yerleştirmiştir. Emocan olarak adlandırılan bu karakterlerle Turkcell reklam kampanyalarını 
emojiler üzerinden yürütmektedir. 

Onur Air markası, 2016 yılında “Sevgiler Günü Kampanyası”nda emojilere yer vermiştir. Bu reklam 
çalışmasında marka, sevgi ve ilişkiyi ifade eden emojileri kullanmasının ardından dünyanın en yalnız emojisi 
(emojitracker.com verilerine göre emojiler arasında en az kullanılan emoji özelliğini taşımaktadır) yazısıyla 
bir bavul emojisi göstermek suretiyle mesajını müşterilerine aktarmıştır (Gökaliler ve Saatcioğlu, 2016). 

Dünya Emoji Günü olan 17 Temmuz’da birçok marka sosyal medya hesaplarından kendilerine özgü emojilerle 
takipçilerinin gününü kutlayarak emoji ile iletişime verdikleri önemi göstermişlerdir. Türk Hava Yolları sosyal 
medya hesabından verdiği hizmetleri ve tatil, gezi gibi aktiviteleri anımsatan emojilerle Dünya Emoji Günü’nü 
kutlamıştır. Balparmak markası da, doğal hayatı ifade eden ve tamamen emojilerle oluşan bir resimle ve 
#DünyaEmojiGünü etiketiyle Dünya Emoji Günü’nü resmi Twitter hesabından kutlayarak önemli bir 
farkındalık oluşturmuştur. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Dünya Emoji Günü’nde kullanıcıların hesaplarına 
giriş yaptığında ana sayfada kutlama görseli yayınlayarak emojilerin iletişime olan katkısını ortaya 
koymuştur. 

Google, 2017 yılında yaptığı güncellemesinde ilginç bir hataya imza atarak, kullanıma sunduğu 
hamburger emojisinde peyniri köftenin altına konumlandırdı. Bu durum sosyal medya platformlarında 
inanılmaz bir etkileşim alıp bir anda dünya gündemine yerleşti. Ayrıca konu Fox News’a haber oldu ve 
yaşanan bu gelişmeler karşısında Google Ceo’su Twitter üzerinden bir cevap yayınlayarak konuya dahil oldu. 
Google daha sonraki güncellemesinde hamburger emojisini değiştirerek hamburger peynirini köftenin üstüne 
koymuştur  (www.ntv.com.tr, 2019). Bu olay da emojilerin günlük hayatta ne kadar yer edindiğini ve 
kullanıcıları tarafından önemsendiğinin güzel bir örneği olmuştur.                         

https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/googleda-calismak-icin-tuyolar,sM-6iv5rO06OSTJmJ2Ec-w
http://www.ntv.com.tr/
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Emojilerin günlük hayattaki hakimiyetinin bir diğer örneği Avustralya’da 1 Mart 2019 itibariyle plaka üstünde 
resmi emoji kullanılmasına izin verilmesi olayıdır. Sürücüler kendilerine gözü yaşlı gülen emoji, göz kırpan 
emoji, güneş gözlüklü emoji, gözleri kalbe dönüşmüş emoji ve klasik gülen beş farklı emojiden birini seçerek 
plakalarında kullanabilecekler. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu bölümde; çalışmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, veri yorumları ve çözümlemeleri yer 
almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Deseni 

Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketicilerin tutumunu belirlemeyi amaçlayan bu 
araştırma,  nicel veriye dayalı genel ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Genel tarama modelleri, 
evren hakkında genel bir değerlendirme yapmak için, evrenden alınan birçok element, bir bütün ya da bir 
grup, örnek ya da örnek evreninden modelleri taramaktadır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha fazla 
değişken arasındaki birlikteliğin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir 
(Karasar, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırmanın Kurgulanan Kavramsal Modeli 
 
Araştırmanın temel amacı doğrultusunda kavramsal model dikkate alınarak araştırmaya ilişkin geliştirilen 
hipotezler aşağıda yer almaktadır. 
Ha1= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji kullanım durumları, emoji reklamlarına karşı genel tutum ve diğer 
reklamlarla emoji reklamları karşılaştırmasına ilişkin tüketici tutum ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır (p<,01). 
Ha2= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji kullanım durumlarının, emoji reklamlarına karşı genel tutum 
üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<,05). 
Ha3= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji kullanım durumlarının,  diğer reklamlarla emoji reklamlarının 
karşılaştırması üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<,05). 
Ha4= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji reklamlarına karşı genel tutumun,  diğer reklamlarla emoji 
reklamlarının karşılaştırması üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<,05). 
Ha5= Cinsiyet değişkenine göre, yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketici tutum 
evrenlerinin ortalamaları farklıdır (µ1-µ2≠0). 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın çalışma evreni Konya ili merkezde yaşayan bireyler içerisinde sosyal medya üzerinden emoji 
pazarlama tüketicileri olarak tespit edilmiştir. TÜİK 2018 yılı verilerine göre bu rakam; 2 205 609’ dur 
(www.tuik.gov.tr). Yapılan hesaplamalar sonucunda örneklem hacmi olarak minimum sayı olan 384 olarak 
belirlenmiştir. Kolayda örnekleme tekniğinde esas, ankete cevap veren herkesin örneğe dâhil edilmesidir 
(Altunışık ve diğerleri, 2010). Araştırma için toplamda 438 kişiye ait veriler üzerinden analizler 
yürütülmüştür. 

 

 

 

Emoji Kullanım Durumları 
Emoji Reklamlarına Karşı 

Genel Tutum 

Diğer Reklamlarla Emoji 
Reklamlarının Karşılaştırması 
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Tablo 1.Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 234 53,4 

Erkek 204 46,6 

Eğitim Durumu 

İlköğretim-Lise 16 3,6 

Ön Lisans 62 14,2 

Lisans 288 65,8 

Lisansüstü 72 16,4 

Yaş 

16-25 Yaş 300 68,5 

26-35 Yaş 72 16,4 

46 Yaş ve Üzeri 66 15,1 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %53,4’ü Kadın %46,6’sı Erkek deneklerden oluşmaktadır. 
Eğitim durumu dağılımlarının %3,6’sını İlköğretim-Lise, %14,2’sini Ön Lisans, % 65,8’ini Lisans, % 16,4’ünü 
Lisansüstü oluşturmaktadır. Yaş dağılımlarının % 68,5’ini 16-25 Yaş, %16,4’ünü 26-35 Yaş, % 15,1’ini 46 Yaş 
ve üzeri yaş dağılımı oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Gökaliler ve Saatçıoğlu (2016) tarafından derlenen ölçek kullanılmıştır. 
Araştırmacılar tarafından veri toplama aracı olan anket oluşturulurken Ducoffe (1996), Cheng v.d. (2009) ve 
Roux’un (2014) makalelerinde yer alan ölçeklerdeki ifadeler derlenmiştir. Derlenen maddeler açıklayıcı faktör 
analizine tabi tutulmuştur. Pilot uygulama olarak (21x5=105) deneğe ulaşılması hedeflenmiştir. Genel bir 
kurala göre, çalışma grubunu faktör analizi tekniğinin kullanımı için önerilen soru sayısının beş katı örneklem 
büyüklüğü olması gerektiği ifade edilmektedir (Yaşlıoğlu, 2017). Bu bağlamda n=105 denek üzerinden 
hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin faktör analizi uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO and Barlett’s 
Test’s) testi yapılmıştır. Ölçek veri seti (KMO=,837, sig=,000) KMO’nun ,80’den yüksek ve Barlett testinin 
sonucu anlamlı çıkmıştır. Faktör ortak varyansı (communalities) tabloları incelendiğinde bütün maddelerin 
faktör ortak varyanslarının 0,50 ve üzeri olduğu görülmüştür. Açıklanan toplam varyans oranı % 69,493 
çıkmıştır. Ölçek veri seti özdeğeri 1’den büyük üç faktör altında toplanmıştır. Emoji Kullanım Durumları 
faktörü ƛ=8,983; “Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum” faktörü ƛ=,335; “Diğer Reklamlarla Emoji 
Reklamları Karşılaştırılmas”ı ƛ=2,259 çıkmıştır. Dik döndürme yöntemi varimax’tan sonra faktör yük 
değerinin (rotated component matrix) “Emoji Kullanım Durumları” 0,697 ile 0,852; “Emoji Reklamlarına Karşı 
Genel Tutum” 0,705 ile 0,893; “Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırılması” 0,807 ile 0,892 arasında 
değişmektedir. Ölçek veri seti güvenirliği ölçek geneli için Crombach’s Alfa=0,921, “Emoji Kullanım 
Durumları” Crombach’s Alfa=0,862, “Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum” Crombach’s Alfa=0,917, “Diğer 
Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırılması” Crombach’s Alfa=0,878 çıkmıştır. Bu haliyle yapı ve kapsam 
geçerliliği ile güvenirlik sağlanmıştır. Tüm ölçeklerdeki maddelerin tepki kategorileri 5’li Likert (1:Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) 
derecelemesine tabi tutulmuştur. 

3.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Ölçüm verilerinin çarpıklık değeri -0,690, çarpıklık değerinin standart hatası 0,117, basıklık değeri 0,371, 
basıklık değeri standart hatası 0,233’dür. Çarpıklık ve basıklık değerlerine göre veriler için parametrik 
analizlerin yapılması Tip I ve Tip II hataya düşülmemesi açısından önemlidir. Freadman Testi, ikiden fazla 
ana kütle arasında farlılık olup olmadığını test eder (Karagöz, 2016). Korelasyon, değişkenler arasındaki 
ilişkinin yönünü, derecesini ve önemini ortaya koyan istatistiksel yöntemdir (Özdamar, 2015). Regresyon 
analizi bir bağımlı değişken ile bir bağımsız (basit regresyon) veya birden fazla bağımsız (çoklu regresyon) 
değişken arasındaki ilişkilerin bir matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecidir (Kalaycı, 2010). T testi, iki 
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örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır. T test 
analizlerinde gruplar arası farklılıkların anlamlılık düzeyleri incelenirken tek kuyruklu veya çift kuyruklu 
olmaları söz konusudur (Kalaycı, 2010).  

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde, ölçüm verileri önermeleri ve önermeler arasındaki ilişki-fark test bulguları ve iç yorumları yer 
almaktadır.  

Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlama tüketicilerin tutumuna ilişkin önermeler tüketicilere beşli 
Likert tarzında sorulmuştur. Tablo 2, Tablo3 ve Tablo 4’de önermelere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 2. Emoji Kullanım Durumları Önermeleri 
 Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Sosyal medya hesaplarımda arkadaşlarımla mesajlaşırken emoji kullanırım. 4,30 0,96 
Bence emoji kullanmak günümüzde duygularımızı ifade etme yoludur. 4,03 0,96 
Emoji kullanmak eğlencelidir. 4,23 0,85 
Emojilerin, emoji gönderen kişinin kişiliği hakkında bilgi verdiğini 
düşünüyorum. 

3,45 1,06 

Mesajlaşırken emoji içerikli bir mesaj geldiğinde, mesajlaştığım kişinin 
duygularını daha iyi anlayabiliyorum. 

4,05 0,87 

Toplam 4,01 0,94 

Notlar: (i) n=438 (ii) Cronbach’s Alfa=0,810 (iii) Ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle 
Katılıyorum anlamındadır (iv) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 370,604 df 4 p=,000 sonuçlar 
istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlama “Emoji Kullanım Durumları” alt boyutuna ilişkin Tablo 2 
incelendiğinde “Sosyal medya hesaplarımda arkadaşlarımla mesajlaşırken emoji kullanırım” ifadesi en 
yüksek ortalamayı oluşturmaktadır (4,30±0,96). Bu ifade aynı zamanda araştırma kapsamında en yüksek 
ortalamaya sahiptir. “Emojilerin, emoji gönderen kişinin kişiliği hakkında bilgi verdiğini düşünüyorum” 
ifadesi ise en düşük ortalamaya sahiptir (3,45±1,06). Önermelerin bütününde emoji kullanım durumları 
faktörü tüketici algı düzeyleri yüksektir. 

Tablo 3. Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum Önermeleri 
 Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Emoji içerikli reklamlar dikkatimi çekiyor. 3,01 1,13 
Gördüğüm Emoji içerikli reklamların markalarını hatırlıyorum. 2,84 1,06 
Emoji içerikli reklamlarda gördüğüm ürünü satın alırım. 2,26 0,93 
Yaratıcı içerikte bir emoji kullanılan reklam dikkatimi çeker. 3,53 1,05 
Emoji kullanılan reklamlar özgündür. 2,73 0,97 
Diğer kişilerle, gördüğüm emoji içerikli reklamlar hakkında konuşurum. 2,59 1,06 
Emoji içerikli reklamların reklamı yapılan ürünle ilgili pek çok bilgi 
vermektedir. 

2,74 1,04 

Emoji içerikli reklamların, reklamı yapılan ürünle ilgili güncel bilgileri 
verdiğini düşünüyorum. 

2,75 1,07 

Emoji içerikli reklamları eğlenceli buluyorum. 3,50 1,03 
Emoji içerikli reklam mesajlarından keyif alırım. 3,21 1,09 
Emoji içerikli reklamlar diğer reklam mesajlarından daha eğlencelidir. 3,25 1,10 
Emoji içerikli reklamlar beni rahatsız ediyor. 2,25 1,05 
Emoji içerikli reklamlar sıkıcıdır. 2,20 0,99 
Toplam 2,84 1,04 

Notlar: (i) n=438 (ii) Cronbach’s Alfa=0,859 (iii) Ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle 
Katılıyorum anlamındadır (iv) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 1329,090 df 12 p=,000 sonuçlar 
istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 
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Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlama Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutuma ilişkin Tablo 3 
incelendiğinde “Emoji içerikli reklamları eğlenceli buluyorum” ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir 
(3,50±1,03). Bu ifadeyi 3,21 ortalama ile “Emoji içerikli reklam mesajlarından keyif alırım” ifadesi takip 
etmektedir. “Emoji içerikli reklamlar sıkıcıdır” ifadesi ise en düşük ortalamaya sahiptir (2,20±0,99). Bu ifade 
aynı zamanda araştırma kapsamında en düşük ortalamadır. Önermelerinin bütününde rahatsız edici faktörü 
tüketici algı düzeyleri düşüktür. 

Tablo 4. Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması Önermeleri 
 Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Emoji içerikli reklamların reklam mesajlarını diğer reklamlara göre daha fazla 
okurum. 

2,78 1,07 

Emoji kullanılan reklama diğer reklamlardan daha fazla dikkat ederim. 2,89 1,10 
Emoji içerikli reklamları diğer reklamlardan daha fazla hatırlarım. 2,95 1,11 
Toplam 2,79 1,06 

Notlar: (i) n=438 (ii) Cronbach’s Alfa=0,902 (iii) Ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle 
Katılıyorum anlamındadır (iv) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 92,689 df 4 p=,000 sonuçlar 
istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması alt boyutuna ilişkin Tablo 4 incelendiğinde “Emoji içerikli 
reklamları diğer reklamlardan daha fazla hatırlarım” ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir (2,95±1,11). “Emoji 
içerikli reklamların reklam mesajlarını diğer reklamlara göre daha fazla okurum” ifadesi ise en düşük 
ortalamaya sahiptir (2,78±1,07).   Önermelerinin bütününde diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması 
faktörü tüketici algı düzeyleri yüksektir. 

Bu çalışmanın temel amacı “yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketicilerin tutumunun” 
belirlenmesidir. Bu nedenle ölçekte yer alan üç faktör arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayı ile Tablo 
5’de incelenmiştir (Ha1). Ardından anlamlı ilişkisi olan faktörler regresyon analizine Tablo 6’da yer verilmiştir 
(Ha2-Ha3-Ha4). Bu faktörler ile cinsiyet arasında karşılaştırma da Tablo 7’de yer almıştır. 

Tablo 5. Korelasyon Analiz Sonuçları 

 (Y1) (Y2) (Y3) 

Emoji Kullanım Durumları 1   

Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum 0,506** 1  

Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması 0,434** 0,784** 1 

Notlar: (i) n=438 (ii) Pearson Korelasyon Katsayısı (iii) ** İlişki 0,01 düzeyinde anlamlı 

Pearson korelasyon katsayısı ve anlamlılığına ilişkin korelasyon matrisi Tablo 5’de incelendiğinde; emoji 
kullanım durumları ile emoji reklamlarına karşı genel tutumları arasında [r=0,51, p<0,01] diğer reklamlarla 
emoji reklamları karşılaştırması arasında [r=0,43, p<0,01] anlamlı bir ilişki vardır. Emoji reklamlarına karşı 
genel tutumları ile diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması arasında [r=0,78, p<0,01] anlamlı bir ilişki 
vardır. Genel olarak Pearson korelasyon katsayısı anlamlılığı incelendiğinde; %95 güven aralığı içinde p iki 
yönlü anlamlılık değeri 0,01’ten küçük çıkmıştır. Dolayısıyla sıfır (null) hipotezi red edilerek, alternatif hipotez 
kabul edilmiştir. 
Ha1= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketici tutum ortalamaları arasında anlamlı 
bir ilişki vardır (p<,01). 
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Tablo 6. Regresyon Analiz Sonuçları 

Bağımsız Değişken R2 F P Bağımlı Değişken Beta t p 

Emoji Kullanım 
Durumları (Model I) 

,256 150,348 ,000 
Emoji Reklamlarına Karşı 
Genel Tutum 

,454 12.262 ,000* 

Emoji Kullanım 
Durumları (Model II) 

,188 101,170 ,000 
Diğer Reklamlarla Emoji 
Reklamları 
Karşılaştırması 

,607 10,058 ,000* 

Emoji Reklamlarına 
Karşı Genel Tutum 
(Model III) 

,613 694,249 ,000 
Diğer Reklamlarla Emoji 
Reklamları 
Karşılaştırması 

1,224 26,349 ,000* 

Notlar: (i) n=438 (ii) * İlişki 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 6 modeller incelendiğinde Model I [F(1-436)=150,348, p<0,05] Model II [F(1-436)=101,170, p<0,05] Model III 
[F(1-436)=694,249, p<0,05] istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Model I Determinasyon katsayısı R2 
değerine bakıldığında emoji reklamlarına karşı genel tutumun %25,6’sı emoji reklamlarına karşı genel tutum 
ile açıklanmaktadır (β=0,454). Model II Determinasyon katsayısı R2 değerine bakıldığında emoji reklamlarına 
karşı genel tutumun % 18,8’idiğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması ile açıklanmaktadır (β=0,607). 
Model III Determinasyon katsayısı R2 değerine bakıldığında emoji reklamlarına karşı genel tutumun %62,3’ü 
diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması ile açıklanmaktadır (β=1,224). Emoji Kullanım Durumları 
[t=12,262, p<0,05] Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum [t=10,058, p<0,05] Diğer Reklamlarla Emoji 
Reklamları Karşılaştırması [t=26,349, p<0,05] t değerleri istatistiki olarak anlamlıdır.  

Genel olarak Pearson korelasyon katsayısı anlamlılığı incelendiğinde; %95 güven aralığı içinde p iki yönlü 
anlamlılık değeri 0,01’ten küçük çıkmıştır. Dolayısıyla sıfır (null) hipotezi red edilerek, alternatif hipotez kabul 
edilmiştir (Ha2- Ha3- Ha4). 
Ha2= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji kullanım durumlarının, emoji reklamlarına karşı genel tutum 
üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<0,05). 
Ha3= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji kullanım durumlarının,  diğer reklamlarla emoji reklamlarının 
karşılaştırması üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<0,05). 
Ha4= Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji reklamlarına karşı genel tutumun,  diğer reklamlarla emoji 
reklamlarının karşılaştırması üzerinde anlamlı etkisi vardır (Ŷ=b0+b1X1+ε, p<0,05). 

Tablo 7.Emoji Pazarlama Faktörleri ile Cinsiyet Değişkeninin Karşılaştırılması 

 N 𝐗𝐗� S t p 

Emoji Kullanım Durumları 
Kadın 234 4,16 0,57 

4,491 ,000* 
Erkek 204 3,85 0,82 

Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum 
Kadın 234 2,92 0,52 

3,045 ,002* 
Erkek 204 2,73 0,74 

Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması 
Kadın 234 2,96 0,95 

1,922 ,055 
Erkek 204 2,77 1,04 

Notlar: (i) n=438 (ii) Bağımsız örneklemler t testi (iii)* İlişki 0,05 düzeyinde anlamlı 

Emoji pazarlama ortalamaları ile cinsiyet değişkeninin karşılaştırılmasında Emoji Kullanım Durumları 
boyutunda [t=4,491, p<0,05], Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutumları boyutunda [t=3,2045, p<0,05] kadın 
ve erkek tüketicilerin algı düzeyi ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık vardır. Ancak 
kadınların lehine bir artış söz konusudur. Diğer Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması boyutunda 
[t=2,493, p<0,05] boyutunda ise anlamlı farklılık yoktur. Genel olarak t testi anlamlılığı incelendiğinde; % 95 
güven aralığı içinde p iki yönlü anlamlılık değeri 0,05’ten küçük çıkmıştır. Dolayısıyla sıfır (null) hipotezi red 
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edilerek, alternatif hipotez kabul edilmiştir. Diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması boyutunda ise 
sıfır (null) hipotezi kabul edilerek, alternatif hipotez red edilmiştir. 
Hnull= Cinsiyet değişkenine göre, yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketici tutum 
evrenlerinin ortalamaları eşittir (µ1-µ2=0). 
Ha5= Cinsiyet değişkenine göre, yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketici tutum 
evrenlerinin ortalamaları farklıdır (µ1-µ2≠0). 

5. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yeni nesil pazarlama aracı olan emoji pazarlamaya ilişkin tüketicilerin tutumunu belirlemeyi amaçlayan bu 
araştırmada emoji pazarlama; emoji kullanım durumları, emoji reklamlarına karşı genel tutum, diğer 
reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması, alt boyutları altında incelenmiştir. Emoji pazarlamaya ilişkin 
tüketici algı düzeyleri yüksek çıkmıştır. En yüksek tüketici algı düzeyi emoji kullanım durumlarında çıkmıştır. 
Gökaliler ve Saatcıoğlu (2016) tarafından yapılan araştırmada da emoji pazarlama tüketici algı düzeyleri 
yüksek çıkmıştır. Bu yönüyle iki çalışma sonuçları bağlamında birbiriyle benzerlik göstermektedir. Tüm 
önermeler için yapılan Cronbach’s Alfa ve Friedman Çift Yönlü Anova testi değerleri anlamlı çıkmıştır. Bu da 
ankete cevap veren deneklerin cevaplarının kendi içeresinde tutarlı olduğunu göstermektedir. Mesajlarda 
emoticon kullanımının insanları eğlendirdiği sonucu (Hsieh ve Tseng, 2015), bu araştırmada elde edilen 
bulgularla örtüşmektedir. Özdemir ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan araştırmada üniversitede 
öğrencileri emojileri sosyal medyada sıklıkla kullandıklarını ve emojilerin düşüncelerini güçlendirdiğini ifade 
etmektedir. Bu araştırmada elde edilen bulgular da bu durumu desteklemektedir. 

Emoji pazarlama alt boyutları arasındaki korelasyonel ilişki incelendiğinde, bütün faktörlerin istatistiki olarak 
anlamlı, yüksek ve orta bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En yüksek ilişki düzeyi diğer 
reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması ile emoji reklamlarına karşı genel tutumları arasında çıkmıştır. 
Gökaliler ve Saatcıoğlu (2016) tarafından yapılan araştırmada da korelasyonel ilişki değerleri pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu yönüyle iki çalışmanın sonuçları birbirini destekler niteliktedir.  

Regresyon modelleri incelendiğinde Model I, Model II ve Model III [istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. 
Model I Determinasyon katsayısı R2 değerine bakıldığında emoji reklamlarına karşı genel tutumun %25,6’sı 
emoji reklamlarına karşı genel tutum ile açıklanmaktadır (β=,454). Model II Determinasyon katsayısı R2 
değerine bakıldığında emoji reklamlarına karşı genel tutumun %18,8’i diğer reklamlarla emoji reklamları 
karşılaştırması ile açıklanmaktadır (β=,607). Model III Determinasyon katsayısı R2 değerine bakıldığında emoji 
reklamlarına karşı genel tutumun %62,3’ü diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması ile 
açıklanmaktadır (β=1,224). Emoji Kullanım Durumları, Emoji Reklamlarına Karşı Genel Tutum, Diğer 
Reklamlarla Emoji Reklamları Karşılaştırması t değerleri istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. 

Emoji pazarlama alt boyutları ile cinsiyet değişkeni karşılaştırıldığında, bütün faktörlerde yüksek olan 
önermelerde kadın ve erkek tüketicilerin görüşlerinde diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması alt 
boyutu harici anlamlı bir farlılık vardır. Diğer reklamlarla emoji reklamları karşılaştırması alt boyutunda da 
kadın tüketicilerin lehine bir artış söz konusudur. Emoji kullanımı gerek günlük iletişimde gerekse pazarlama 
iletişiminde artık önemli bir araç haline gelmiştir. Yeni nesil pazarlama anlayışında müşterileriyle daha 
sağlıklı ve sıcak iletişim kuran markalar rekabette ön plana çıkacaktır. Bu kapsamda emoji pazarlama ilerleyen 
dönemlerde markalar tarafından daha sık kullanılacak ve daha özgün pazarlama uygulamaları sektörlere 
hakim olacaktır. Markalar için emojilerin günlük yaşamdaki rolünü ve pazarlama iletişiminde kendilerini 
nasıl ortaya koyduklarını anlamak, daha yaratıcı ve karlı iletişim için önemli bir araç haline gelmektedir. Hem 
tüketicilerin hem de markaların bu yeni dijital pazarlama trendinden ilerleyen dönemlerde daha çok fayda 
sağlayacakları ortadadır. Bu kapsamda marka yöneticilerinin ve reklamcıların bu yeni trendi yakalamaları ve 
hedef kitlelerinin duygularına dokunabilmek için yenilikçi ve özgün çalışmalarla emoji pazarlamayı 
süreçlerine dahil etmeleri gerekmektedir. Sosyal medya kanalları ve dijital platformlarda daha çok vakit 
geçiren müşterilerin genellikle emojileri çok sık kullandıkları göz önüne alındığında markaların emojilere 
pazarlama araçlarında daha fazla yer vermesi gerektiği görülmektedir. Tüketiciler, artık sunulan mal ve 
hizmetin yanında markaların kendilerine yakın olması, onların hislerine ve duygularına dokunabilmesini de 
istemektedir. Küresel rekabetle birlikte aynılaşan mal ve hizmetlerde ön plana çıkmanın yolu da markaların 
tüketicilerle duygusal bir bağ kurmasından geçmektedir. Hedef kitlesiyle daha çok duygusal bağ kurmak 
isteyen markaların bu amaca ulaşmasında emoji pazarlama daha etkin bir rol oynayacaktır. 
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Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar emoji pazarlama ile ilgili taraflardan seçilecek farklı örneklemlerin 
kıyaslanması üzerine kurulabilir. Çalışmanın modeline yeni boyutlar eklenebilir. Bunlara ek olarak, sektörel 
ve mal ve hizmet bazlı farklılaşmalar emoji pazarlaması perspektifi ile değerlendirilebilir. Pazarlama 
faaliyetlerinde emoji kullanımının marka sadakati, marka kişiliği ile ilişkisinin araştırılması litaratüre katkı 
sağlayacaktır.  
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Amaç – Günümüz bankacılığında ilerleyen teknolojik açılımlar ve hissedilen güçlü rekabet 
politikaları diğer yandan da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun beklentiler 
karşısında geliştirdiği regülasyonlar sebebi ile müşterilerin iletmiş oldukları şikayet, itiraz, talep 
ve öneriler bankacılıkta etkin müşteri deneyimi tasarlamak ve karlılığın sürdürülebilmesi için 
önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, şikayetvar.com platformu üzerinden Türkiye’de 
faaliyet gösteren beş büyük bankaya iletilen konuların şikayet ve itiraz olarak kategorilerinin 
belirlenerek ve ürün gruplarına yöneltilenlerin neler olduğunun saptanarak karşılaştırılması ve 
çözüm önerilerinin tartışılmasıdır. 

Yöntem – Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren şube sayılarına göre büyüklükleri belirlenen 
bankaların içinden ilk beş banka seçilmiştir. Araştırılmak istenen bankalara ait şikayetler 
incelenmiş ve yorumlanmıştır; araştırma nitel olarak kurgulanarak, veri toplama yöntemi olarak 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, sikayetvar.com web 
sitesinden konsolide edilmiştir. Araştırmada veriler elde edildikten sonra referans kodunun 
kaydedilmesi, türün belirlenmesi, ana konunun ve alt konunun belirlenmesi olarak 4 adımda 
analiz edilmiştir.  

Bulgular – In this research, it is seen that customers have the most complaints and objections 
about credit cards in all five major banks. In the lower fractures; there are significant objections 
to the üyelik card membership fee. In the second place, accounts is the subject and objections 
regarding account operation fees are prioritized. Another issue is the money jam in ATMs 
problem. 

Tartışma – Bütün bu işlemler sınıflandırılırken ve uygun çözüm önerileri üretilirken itiraz, 
şikayet, öneri ve teşekkür (İŞÖT) sınıflandırmaları doğru şekilde aktarılması gerektiği ve 
belirlenen bu ilk üç konu için bankaların köklü ve müşterileri ikna edici çözüm sürelerinin 
geliştirmesi, uzman müşteri deneyimi ekiplerinin basit, sade, anlaşılır süreçler tasarlayarak 
problemi önleyici ya da giderici çözümler sunmaları beklenmektedir. 
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Purpose – Due to the technological advances and the strong competition policies that are being 
developed in today's banking sector, the complaints, objections, requests and suggestions that 
the customers have communicated due to the regulations developed by the Banking Regulation 
and Supervision Agency against the expectations are important in order to design an effective 
customer experience in banking and to maintain profitability. The purpose of the study, the five 
largest banks operating in Turkey are subject transmitted through şikayetvar.com platform 
determining the categories of complaints and appeals and to discuss and find solutions and 
determined that compared to what those directed to product groups. 

Design/methodology/approach – According to the number of branches operating in Turkey in 
the first five banks through the designated bank size is selected. Complaints of banks were 
investigated and interpreted; The research was designed qualitatively and document analysis 
was used as a data collection method. The data obtained in the research was consolidated from 
sdmitvar.com website. After obtaining the data in the study, recording the reference code was 
analyzed in 4 steps as determining the species, determining the main subject and subtopic. 

Findings – In this research, it is seen that the customers have the most complaints and objections 
about the most credit cards in the five major banks. In sub-breaks; there are significant objections 
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to a lar card membership fee önemli. In the second place, the subject of yer accounts ler comes 
and the objections to the account operating fees are firstly included here. Another issue is money 
jamming at ATMs. 

Discussion – While all these processes are classified and appropriate solution proposals are 
produced, it is necessary that the classifications of complaints, suggestions and thanks (ISQA) 
should be transferred correctly and that the banks are deeply rooted for these first three issues 
and customers develop convincing solution times; they are expected to provide solutions to 
prevent or eliminate the problem by designing processes. 

1. GİRİŞ 

Ekonominin beklenen seviyede sürdürülmesi ve daha ileri noktalara taşınması için finansal piyasalarda görev 
yapan bankaların üstlendikleri rol büyüktür. Bankalar mevduat kabul ederek, mevduatı en yüksek verim ile 
kredi işlemlerinde kullanan ekonomik birimlerdir. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte müşteri beklentileri 
artmış bankalar da gerek ürün çeşitliliği gerekse hizmet yeterliliği sağlamaya çalışarak müşteri 
memnuniyetlerini ve karlılıklarını artırmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında müşterilerin çeşitli 
kanallar vasıtasıyla ilettikleri şikayet itiraz talep ve önerileri ((İŞÖT) yakından takip edilmeli ve gelişim ve 
değişim trendleri ile beklentiler karşılanmaya çalışılmalıdır.  

Bankaların müşteri beklentilerini karşılamaları, hem karlılıklarını sürdürebilmeleri hem de rekabet avantajı 
sağlamaları hem de yasal regülasyonlar açısından önemlidir. Bu bağlamda bankaların müşteri şikayet, itiraz 
ve taleplerini üstün nitelikler ile takip edip çözümlemeleri hem de süreç iyileştirme amaçlı değişikliklere 
gitmeleri gerekmektedir. Takipleri yapıp önlem derecesinde aksiyonlarını sürdürürken bankalar, bir yandan 
gelişmiş teknoloji desteğine bir yandan da üstün duygusal emek sergileyen çalışan ve yöneticilere ihtiyaç 
duymaktadırlar. Müşteri memnuniyetini sağlamak için ürün çeşitliliği sergileyen bankaların müşteriye 
ulaştıkları tüm kanallarda, ürün ve hizmetlerinde memnuniyet yaratması beklenmektedir.  

Bu çalışmada sektörde şube sayısı en yüksek olan beş büyük bankanın ikincil veri kaynakları üzerinden alınan 
veriler eşliğinde analiz, değerlendirme ve yorumlar ortaya konulmaktadır. Öncelikle bankaların en büyük ve 
en önemli paydaşı konumunda olan müşterilerin istek ve beklentilerinin tam olarak karşılanması ve müşteri 
tatmininin en mükemmel şekilde sağlanabilmesi açısından müşterileri iletmiş oldukları şikayet ve itirazlar 
incelenmiştir. Buna bağlı olarak yapılan değerlendirmelerde müşterilerin bankacılıkla ilgili işlevsel ve yapısal 
sistemlerin geliştirilmesi açısından yeni önerilerinin de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bütün bunları 
ortaya çıkartacak olan birim bankacılıkta müşteri ilişkileri, müşteri deneyimi ekipleri, müşteri şikayet 
yönetimi ekipleri olarak ele alınan birimlerin bilgilendirilmesi, becerilendirilmesi, geliştirilmesi, 
güçlendirilmesi, yetkilendirilmesi şiddetle gerekli olup bunun halihazırdaki insan kaynakları 
uygulamalarının daha ötesine geçirilerek yeni bir sisteme geçilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir.  

Aynı zamanda çalışmada her fırsatta yok olacak meslekler grubunda sayılarak çalışanların moral ve 
motivasyonların yok edildiği onların yerine robotik sistemlerin geliştirilmesi gerektiği anlayışının 
terkedilecek ileri bankacılık sisteminin yaratılmasında önemli yeri olan müşteri ilişkileri biriminin yeni bir 
anlayışla planlanması, tasarlanması ve hayata geçirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir. Çünkü yirmi birinci 
yüzyılın birinci çeyreği sona ererken artık bankacılık hayatın her alanına nüfuz etmişken tek taraflı bir 
bankacılık uygulaması yerine bankacılıkta “çoklu paydaşlar sisteminin” (ÇPS) uygulanmasına gerek olduğu 
görülmektedir.  

Bu uygulamada bankacılıkta en öncül unsurlar müşteri ilişkileri birimleri ve onların sürekli ilişkide 
bulundukları ve bulunacakları giderek bilgi ve bakış açıları gelişen ve sayıları giderek artan müşteriler 
gruplarıdır. İşte bu nedenle müşteri gruplarının düşünce fikir ve önerilerinin robotik sistemler yerine 
düşünen, duygularının kullanan, müşteriyi anlayan ve empati yapan müşteri ilişkileri uzmanlarına ihtiyaç 
olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın akışı içinde şikayetvar.com’ dan alınan veriler üzerinden elde edilen bilgiler tablolar halinde 
ortaya konularak müşterilerin ilettiği şikayet ve itirazlar betimlenmiştir. Buna göre en çok iletilen konular 
üzerinde öncelikli olmak kaydı ile bankaların çözüm süreçleri konusunda aksiyon almaları beklenmektedir. 
Bu çalışmanın ana teması ileri bankacılık sisteminin yaratılabilmesi için müşterilerle düzenlenecek olan 
periyodik toplantılar ile müşteri şikayet, itiraz ve önerilerinin banka dışında hiç sorumluluğu olmayan başka 



H. N. Güler – A. Marşap 11/3 (2019) 2004-2015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2006 

birimler yerine bankanın kendi iç organları vasıtasıyla sahiplenilerek ele alınması öngörülmektedir. 
Bankaların ikincil kaynaklar vasıtasıyla müşteri iletilerini değerlendirmeye devam etmelerinde bir sakınca 
olmamakla birlikte buradaki asıl paradigma değişikliği müşterilerle yakın yüz yüze ve sorumluluk içerisinde 
ilişkiler kurma gereğidir.  

Buradaki asıl mesele müşteri şikayet ve itirazlarını oluşturan kök neden analizlerinin banka uzmanları 
tarafından tam olarak yapılması ve müşteri deneyimlerine dayanan yenilikçi ve yaratıcı çözümlerin önerilmesi 
bankacılıkta toplam kalite yönetimin başarı ile uygulanması anlamına gelmektedir. Çünkü toplam kalite 
yönetimi (TKY) gerçek anlamda müşteri tatmini anlamına gelmektedir. Bu durum geleceğin bankacılığı için 
en temel unsurdur. Gelecekte TKY uygulamayan bankalar yok olacaklar, müşteriyi taçlandıran bankalar ise 
“banka oskarlarına” aday olacaklardır.  

2. Bankacılıkta Ürün/Hizmet Çeşitliliği ve Değişim Yönetimi 

Ekonominin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için finansal piyasalarda fon arz ve talebinde görev yapan aracı 
kuruluşlara büyük rol düşmektedir (Çağlar ve Uslu, 2012: 14).  Neredeyse tüm dünya dillerinde benzer 
kavramlarla isimlendirilen “banka” kelimesi, İtalyanca “banco” kelimesinden gelmekte, “masa, sıra ve 
tezgah” anlamını taşıdığı tahmin edilmekte daha sonra “banka” olarak ifade edildiği belirtilmektedir. 
Bankacılığın eski Sümerlere ve Babil’e kadar geriye dönük olduğu bilinmektedir.  

M.Ö. 3500’lü yıllarda Sümerlerde “maket” adı verilen bankanın rahipleri ilk borç verenlerdi. Borcun hangi 
şartlarda geri ödenmesi gerektiğine ve nasıl tahsil edilebileceği ile ilgili düzenlemelere Hamurabi 
Kanunlarında rastlanmaktadır (Yurttadur ve Bulut, 2015: 166). İlk bankaların tapınaklarda, ilk bankacılık 
işlemlerini yapanlarında din adamları olduğu dönemlerin ardından hükümdarlar bankacılık faaliyetlerini 
yapmışlardır. Ticareti gelişerek farklı bölgelerdeki alıcılardan satılan malların bedellerinin alınabilmesi, 
değerli madenlerin taşınması ve saklanması, vadeli ticari işlemlerin ihtiyacı bankacılığın doğması ve 
gelişmesine yol açmıştır (Yetiz, 2016: 107-108). 

Bankacılığın temel olarak ekonomik işlevi mali işlemlerdeki aracılık rolüdür. Bu şekilde piyasada ödünç 
verilebilecek şekilde fonun arz ve talebi artacak, finansal piyasalarda hacim genişleyecek bununla birlikte milli 
gelir ve istihdam da artacaktır. Aynı zamanda fonların ekonomik kalkınma sağlayacak şekilde ilgili alanlara 
aktarılması düzenlenecek, gelişmiş bir bankacılık yapısı ile etkin şekilde para politikası uygulanarak ülkenin 
iç ve dış ekonomik ilişkileri gelişecek ve dünya ile bütünleşmede etkinlik artırılacaktır (Arslan ve Yapraklı, 
2008: 89).  

Performans, belirli bir süreçte işletmenin ortaya çıkardığı sonuçlar ya da çıktılardır. Bu açıdan ele alındığında 
belirli bir dönemde işletmenin amaçlarına ne derece ulaştığının derecesidir.  Performans ölçümlerinde 
kullanılan kritik başarı faktörleri karlılık, piyasa değeri, satışlar gibi konuları kapsasa da değişen ve gelişen 
müşteri beklentileri sonrasında itibar, memnuniyet, kalite, insan kaynağı mutluluğu gibi finansal olmayan 
ölçütlerin de kullanılması gereklidir (Yıldız, 2010: 180-181).  

Bankaların performansları ölçülürken başarı ve verimlilikleri değişim karşısında sergiledikleri tutumla 
belirlenmektedir. Buna göre değişimin zorunlu hale gelmesi rekabet, tüketiciler, yeni yasal regülasyonlar ve 
değişimin kaçınılmazlığı olarak belirtilmektedir (Hussey, 1998: 10-11). Bankalar rekabet ortamında ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin yanı sıra müşteriye sundukları fayda ile de kendilerini güçlü kılmaktadırlar.  

Global ve teknolojik değişim ve ilerlemeler sonucunda güçlü ve etkin şekilde sosyal medya etkileşimi, talepler 
ve şikayetler karşısında hızlı ve etkili çözümlerle, uygun ve esnek fiyatlama politikası ile, etkin pazarlama 
stratejileri ile, gizliliğe önem vermeleri, güvenilirlik, imaj ve prestij, hız, etkin teknolojik yapı, müşteri odaklı 
olmak, sunulan hizmetteki kalite, ileri bankacılık ürünleri sunabilme, yatırımcı müşteri sayısı ve kredi verilen 
müşteri sayısı ile ayakta kalma çabası içindedirler. Müşteriler, şikayet için zamanları olmadığında, güçleri 
olmadığında, nereye nasıl şikayet iletebileceklerini bilmediklerinde ve şikayet ettikleri zaman sorunun 
çözüleceğine dair inançları olmadığında şikayette bulunmazlar (Kozak, 2007: 141). Müşteriler çeşitli sebepler 
ile çalıştıkları kurumları terk etmektedirler (https://www.superoffice.com): 

 Yeterli ilgiyi alamadıklarında (%68) 
 Hizmet kalitesinden memnun olmadıklarında (%14) 
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 Rakip firmaların etkisi (%9) 
 Hizmet sağlayacak bir tanıdık edindiklerinde (%5) 
 Taşınma (%3) 
 Ölüm (%1) 

Müşteriye sağlanacak çözüm önerilerinin önemi yukarıdaki sıralama ile görünmektedir. Müşteriyi elde tutma 
için yapılan çalışmalar çözüm önerilerinin yeterliliği ve müşteriyi tatmin etmesi açısından ele alınmalıdır. 
Ürünlerin çeşitliliğinin ve faydasının artırılması ile birlikte onları etkin ve doğru kanallar ile müşteriye 
ulaştırma yetisi de gerektirmektedir. Gün geçtikçe eşsiz müşteri deneyimlerinin tasarlanması bankalar için 
önemini artırmaktadır. Bankaların sundukları ürünlerin oldukça fazladır. Bankaların internet sitelerinde 
sundukları ürünler incelendiğinde bu ürünler krediler (İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, motosiklet 
kredisi, tekne kredisi, tekne kredisi, alışveriş kredisi, ek hesap), kartlar (kredi kartı, banka/hesap kartı, sanal 
kart), mevduat ürünleri (vadeli mevduat), yatırım ürünleri (yatırım fonları, döviz, altın birikim ürünleri, 
tahvil, bono, repo, türev ürünler, VİOP, varant, kaldıraçlı fx işlemleri), ödemeler ve hizmetler (fatura 
ödemeleri, düzenli ödemeler, kira ödemeleri, emekli maş ödemeleri, bağışlar, seyahat çeki tahsilatları, otoyol 
ve köprü ödemeleri, şans oyunları ödemeleri, kiralık kasa) gibi beş ana başlık altında toplanabildiği ifade 
edilebilir. 

Bankaların ürünleri müşterilere ulaştırmak için tercih edilen kanalların ise şube, telefon, mobil kanal, web 
sitesi, sosyal medya kanalları (twitter, instagram, facebook vb.), ATM (automatic teller machine) ve kiosklar, 
whats up ve diğer kanallar olduğu görülmektedir. Gelecekte ileri bankacılığın daha etkin şekilde 
uygulanabilmesi için hem ürün ve hizmetin müşteri yararına olması, hem kurum karlılığına yol açması ve 
sunulan ürün ve hizmetin doğru kanalla sergilenmesi için basit ve etkili süreçler tasarlanması gerekmektedir. 
Eşsiz müşteri deneyimleri yaratmak finansal piyasalarda bankaların ele alması gereken en önemli konulardan 
bir tanesidir.  

3. Müşteri Şikayet, İtiraz, Öneri ve Taleplerinin (İŞÖT) Değerlendirilmesi 

Değişen teknolojiler ve ilerleyen müşteri beklentileri nedeni ile bankacılıkta müşterilerin banka ile olan 
ilişkileri önemlidir. Rekabet şartlarında bankaların müşterilerini elde tutabilmeleri ve yeni müşteri 
kazanımları açısından müşterilerin bankalardan beklediklerinin karşılanması önemle ele alınması gereken 
konudur (Hakiri, 2012: 20).  

Bu açıdan bakıldığına her ileti değişim ve gelişim fırsatı olarak görülmelidir. Ürün ve hizmet çeşitliliği diğer 
yandan müşteriye ulaşım kanallarının fazlalığı avantaj gibi görünse de müşterileri tatmin etmekte bankalara 
oldukça önemli işlevler düştüğünü de göstermektedir. Müşteriler de günümüzde iletişim ağının genişlemesi 
ile birlikte istenilen her kanaldan beklentilerini kolaylıkla iletebilmektedirler.  Müşterilerin bankadan olan 
beklentilerinin yerine gelmemesi ya da eksik, kusurlu olarak gelmesi şikayetin doğmasına sebep olmaktadır 
(Chébat,  Davidow ve Codjovi, 2005: 1-15). Müşterilerin beklentileri yasal düzenlemeler eşliğinde çeşitlere 
ayrılmıştır (https://www.bddk.org.tr):  

Şikayet; bankaya intikal eden memnuniyetsizlik doğurmuş olup itiraz ya da talep olarak değerlendirilmeyen 
tüm müşteri başvurularıdır. 

İtiraz; bankaya intikal eden, mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak sunulan hizmetlerin faiz, ücret ya da 
komisyonu gibi tutarlarına ilişkin yapılan başvurulardır. 

Talep;  

 Bankaya intikal eden bankanın ana faaliyetleriyle ilgili olmayan başvuruları 
 Bankanın diğer müşterilerine sundukları hizmet ya da ürünlerden talep etme durumlarını,  
 Bankacılık hizmeti alınabilecek kanal, şube, ATM gibi araçlardan talep etme durumlarını, 
 Mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak sunulan hizmetlerin memnuniyetsizlikle ilgili olmadan 

kısmen ya da tamamen iptal edilmesi talebini içeren başvuruları, 
 Bankacılık işlemleri ile ilgili her türlü bilgi alma ve işlem talimatları 

Müşteriler, şikayet, itiraz ve taleplerinin yanı sıra değişim ve gelişimi destekleyici aynı zamanda kendi 
ihtiyaçlarının da karşılanması için öneriler de iletebilmektedirler. Öneriler, her türlü ürün ya da hizmetin 
sunulması süreci ile ilgili değişiklik ya da eklenmesine yönelik isteklerdir. 

https://www.bddk.org.tr/
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Müşterilerin iletmiş oldukları şikayet, itiraz ve taleplerin yanıtlanması için belirli sürelere göre aksiyon 
alınması gerekmektedir. Çözüm sürelerine yönelik konuya göre belirtilen düzenlemelere aşağıda yer 
verilmiştir (https://www.bddk.org.tr): 

 Kredi kartı iptali ve limit düşürülmesi; 7 gün 
 Kart ile ilgili diğer konular ve para transferleri/ödemeler; 20 gün 
 Diğer tüm konular; 30 gündür. 

Çözüm sürelerine yönelik konuya ve iletim kanalına göre belirtilen düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 1: Bankacılıkta Uygulanan Kanal Bazında Regülasyon Matrisi 

Başvuru Kanalı Yanıtlama Süresi 
TBB 20 gün 
TBB Diğer  Kredi kartı iptali ve limit düşürülmesi; 7 gün 

 Kart ile ilgili diğer konular ve para transferleri/ödemeler; 20 gün 
 Diğer tüm konular; 30 gündür. 

 
Yazılı BDDK 5464 BK KK Kanunu 20 gün 

Yazılı BDDK 5411 Bankacılık 
Kanunu 

15 gün 

BDDK Diğer  Kredi kartı iptali ve limit düşürülmesi; 7 gün 
 Kart ile ilgili diğer konular ve para transferleri/ödemeler; 20 gün 
 Diğer tüm konular; 30 gündür 

BDDK E-ŞİKAYET 20 gün 
BİMER  Kredi kartı iptali ve limit düşürülmesi; 7 gün 

 Kart ile ilgili diğer konular ve para transferleri/ödemeler; 20 gün 
 Diğer tüm konular; 30 gündür 

Gümrük Bakanlığı 7 gün 
Hazine Müşteşarlığı 7 gün 
Noter  Kredi kartı iptali ve limit düşürülmesi; 7 gün 

 Kart ile ilgili diğer konular ve para transferleri/ödemeler; 20 gün 
 Diğer tüm konular; 30 gündür 

Kamu Denetçiliği Kurumu 10 gün 
İstanbul Valiliği Ticaret İl 
Müdürlüğü 

15 gün 

Kaynak: Güncel mevzuat hükümlerinden oluşturulmuştur. 

Bankaların şikayet çözüm ekipleri ve müşteri deneyim ekiplerinin ortaklaşa çalışarak aşağıdaki adımları 
izleyerek müşterileri şikayetleri sonrasında memnun edecekleri ve elde tutmaya devam edecekleri 
öngörülmektedir. Buna göre ilk önce iletilen konunun ne olduğunun öğrenilmesi ve anlaşılması, gerekli ise 
özür dilenmesi, yaratıcı çözüm önerilerinin sunulmasının ardından müşterinin banka ile olan ilişkilerinin 
izlenmesi herhangi bir olumsuzluk ya da kesinti halinde iletişim kurulması ve beklentilerini aşacak hizmet 
uygulamaları geliştirilmesi sağlanmalıdır (https://www.superoffice.com). 

Şikayetlerden memnuniyete ulaşma yolculuğunda teşekkür etmek, geri bildirime neden değer verdiğinizi 
açıklamak, hata için özür dilemek, problemle ilgili sorumluluk alarak çözüm üretileceğine söz verilmesi, 
gerekli tüm bilgilerin sorulması, hatanın zaman kaybetmeden çözümlenmesi, müşterinin memnuniyetinin 
kontrol edilmesi ve  gelecekte oluşabilecek hataların önlenmesi esastır (Barlow ve Clause, 2008: 125). Şekil 1’ 
de kısaca çözüm süreci özetlenmeye çalışılmıştır. 

https://www.bddk.org.tr/
https://www.superoffice.com/
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Şekil: Müşteri şikayet ve problemleri çözümleme aşamaları 

Kaynak: Yazar tarafından tasarlanmıştır 

4. YÖNTEM 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bankacılık sektöründe giderek artan rekabet şartları ürün ve hizmetlerdeki ve aynı zamanda müşteriye 
ulaştırılan kanallardaki sayıyı artırmaktadır. Müşteri beklentilerinin ve yasal regülasyonların sınırlarını 
çizdiği hareket alanında bankaların sağladıkları memnuniyet önemli seviyeye gelmiştir. Günümüzde 
müşteriler, her kanaldan kolaylıkla şikayet, itiraz ve taleplerini iletebilir hale gelmişlerdir. İletilen beklentiler 
karşısında da hızlı ve tatmin edici şekilde cevap almak istemektedirler. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların şikayet konularının, amaçlarının ve düzeylerinin belirlenmesidir. Bu 
araştırmadan elde edilen sonuçların bankacılık sektöründe hizmet veren yönetici ve uzmanlara fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren şube sayılarına göre büyüklükleri belirlenen bankaların içinden ilk beş 
banka seçilmiştir. Araştırılmak istenen bankalara ait şikayetler incelenmiş ve yorumlanmıştır; araştırma nitel 
olarak kurgulanarak, veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır.  

Veriler, kitaplar, dergiler, makaleler, anketler, kayıtlar gibi yazılı kaynaklardan ya da resimler, fotoğraflar ve 
video kayıtları gibi kaynaklarda elde edilebilir. Dökümanlar, web sayfaları, haber grupları, elektronik posta, 
bloglar gibi elektronik formatta da elde edilebilir (Baş ve Akturan, 2008: 118). Araştırmada elde edilen veriler, 
sikayetvar.com web sitesinden konsolide edilmiştir. 

Araştırmada veriler elde edildikten sonra aşağıdaki akışa göre 4 adımda analiz edilmiştir. Elde edilen verilere 
ait sıklık ve yüzdeler Microsoft Office Excel ile hesaplanmıştır. 

 

 

 

      

 

Şekil 1: Veri Toplama ve Akış Diyagramı 

Kaynak: Yazar tarafından tasarlanmıştır 

Müşteri

Problemi 
Dinlenmesi ve 

Anlaşılması

Gerekli ise 
"Özür" 

Aşaması

Yaratıcı 
Çözümler 
Sunulması

İzlemenin 
Sürdürülmesi

Beklentilerin 
Aşılması

Sikayetvar.com 
tarafından belirlenen 

referans kodunun 
kaydedilmesi

Türün belirlenmesi Ana temanın 
belirlenmesi

Alt temanın 
belirlenmesi

1.Evre 2.Evre 3.Evre 4.Evre 

G e r i b e s l e m e 
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2.3. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Araştırmada şube sayıları dikkate alınarak Türkiye’deki özel ve yabancı sermayeli beş büyük bankanın 
şikayet sayıları incelenmiştir. İncelenen bankalar ve şube büyüklükleri  tablo 1’ deki gibidir. Şikayetvar.com’ 
a iletilen şikayet ve itirazların sayısının çok olması nedeni ile bir günlük iletiler incelemeye alınmıştır.  

Tablo 1: Bankalar ve Şube Sayıları 

Banka  Şube Sayısı 
Türkiye İş Bankası 1.357 
Garanti Bankası 930 
Yapı Kredi Bankası 867 
Akbank 782 
Denizbank 718 

Kaynak: ww.tbb.org.tr 

İncelemeye alınan beş bankanın yıllık olarak şikayet/itiraz adetleri sikayetvar.com sitesinden elde edilen 
bilgiler ışığında aşağıda tablo 2’ de belirtilmiştir. 

Tablo 2: Bankalar ve İleti adetleri (Yıllık) 

Banka Şikayet/İtiraz Adeti 
Garanti Bankası 17.716 
Akbank 13.137 
Yapı Kredi Bankası 9.512 
Denizbank 7.226 
Türkiye İş Bankası 6.870 

Kaynak: https://www.sikayetvar.com (31.12.2018) 

2. BULGULAR VE YORUM 

Sikayetvar.com sitesinden elde edilen bilgilere göre beş bankanın bir yıllık süreç içerisindeki şikayet ve itiraz 
adetleri aşağıdaki tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3: Bankalar ve İleti adetleri (Günlük) 

Kaynak: https://www.sikayetvar.com (31.12.2018) 

Bankaların şikayet ve itiraz adetlerinin bir günlük (31.12.2018) dağılımı aşağıdaki tablo 4’de gösterilmektedir. 
Buna göre iletilerin %57’si itiraz iken, %43’ü ise şikayetten oluşmaktadır. 

Banka bazında da bakıldığında Denizbank haricindeki tüm bankaların itiraz adetlerinin şikayet sayısından 
fazla olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

Banka Adı Adet % 
Garanti Bankası 42 31 
Akbank 36 26 
Yapı Kredi Bankası 29 21 
İş Bankası 19 14 
DenizBank 10 7 
Genel Toplam 136 100 

https://www.sikayetvar.com/
https://www.sikayetvar.com/
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Tablo 4: Bankalar ve Şikayet/İtiraz Dağılımına Göre Adetler (Günlük) 

Tür Akbank DenizBank Garanti 
Bankası 

İş 
Bankası 

Yapı Kredi 
Bankası 

Genel 
Toplam 

% 

İtiraz 20 3 22 16 16 77 57 
Şikayet 16 7 20 3 13 59 43 
Genel 

Toplam 
36 10 42 19 29 136 100 

İtiraz ve şikayet konu dağılımına göre bakıldığında en çok kredi kartları (%54), hesaplar (%12), ATM (%7), 
İnternet bankacılığı (%4) ve Müşteri hizmetleri (%4) başlıklarında iletiler girilmiştir.  İletilerin %57 si itiraz, 
%43’ü ise şikayet olarak değerlendirilmiştir.  

İncelenen her bankada en çok ön çıkan konu kredi kartları ile ilgili sorunlardır. Banka bazlı en çok iletilen 
konuların bütünü tablo 5’de görülebilmektedir. 

Tablo 5: Bankalar ve Konu Dağılımı 

Ana konu Akbank DenizBank Garanti 
Bankası 

İş 
Bankası 

Yapı Kredi 
Bankası 

Genel 
Toplam 

% 

Kredi kartı 21 3 24 9 17 74 54 
Hesaplar 5 1 4 6   16 12 
ATM 3 2 2   2 9 7 
İnternet 
bankacılığı 

4       1 5 4 

Müşteri 
hizmetleri 

2 1 1 1   5 4 

Dış arama/Satış 1   2   1 4 3 
Kredi     3   1 4 3 
Personel     2   2 4 3 
Şube   1 1   1 3 2 
Sigorta   1     2 3 2 
Para transferleri     1 1   2 1 
Banka kartı     2     2 1% 
Yatırım ürünleri         1 1 1% 
Üye işyeri       1   1 1% 
HGS/OGS       1   1 1% 
Mobil bankacılık   1       1 1% 
Ödemeler         1 1 1% 
Genel Toplam 36 10 42 19 29 136 100% 

İletilen ana konuların alt konuları incelendiğinde ise aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. Buna göre kredi kartı 
başlığında en çok rastlanan içerik kart üyelik ücreti (%88) dir.  
Daha sonra kredi kartı şikayetlerine ilişkin harcama itirazlarının sonuçlanmaması (%3) ve kurye süreci (%3) 
izlemektedir.  
Hesaplar konusunda ise alınan hesap işletim ücretine itiraz %88 oranındadır; ardından hesaba habersiz 
konulan blokeler (4), esnek (ek) hesabın kapatılması (%4) konuları gelmektedir.  
ATM konusunda ise para sıkışması (%78) ardından ATM arıza (%22) şikayetleri iletilmiştir.  
İnternet bankacılığı için iletilen incelendiğinde internet bankacılığının iptal edilmesi, bilgi güncelleme, sim 
kart blokesinin kaldırılamaması, dolandırıcılığa maruz kalınması ve giriş yapılamaması konularında eşit 
sayıda iletiye rastlanmıştır. 
 Müşteri hizmetleri konusunda iletilen şikayetlerde ise müşteri temsilcisine ulaşamama (%40) oranında ağırlık 
sergilemektedir. 
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Tablo 5: Ana konu ve Alt Konu Dağılımları (I) 

Anakonu/Alt konu Adet % Anakonu/Alt konu Adet % 
Kredi kartı     ATM     

Kart üyelik ücreti 65 88 Para sıkışması 7 78 
Harcama itirazının 

sonuçlanmaması 
2 3 ATM arızası 2 22 

Kurye süreci 2 3 Genel Toplam 9 100 
Puan kullanılamaması 1 1 İnternet bankacılığı 5   

Habersiz kredi çıkarılması 1 1 İptal edilmesi 1 20 
Yurtdışı harcama USD kuru 1 1 Bilgi güncelleme 

yapılmaması 
1 20 

Kampanya puanı yüklenmemesi 1 1 Sim kart bloke 
kaldırılamaması 

1 20 

Limit artırılmaması 1 1 Dolandırıcılık 1 20 
Genel Toplam 74 100 Giriş yapılamaması 1 20 

Hesaplar     Genel Toplam 5 100 
Hesap işletim ücreti 6 88 Müşteri hizmetleri 5 100 
Bloke konulması 3 4 Müşteri temsilcisine 

ulaşamama 
2 40 

Esnek hesabın kapatılması 3 4 Yurtdışından ulaşılamama 1 20 
Bloke kaldırılmaması 1 1 Bilgi güncelleme 

yapılmaması 
1 20 

Hesaptan kredi kartı borcunun 
ödenmesi 

1 1 Hesap kapatılamaması 1 20 

Maaş hesabı promosyon 
yatmaması 

1 1 Genel Toplam 5 100 

Hesap açılamaması 1 1    

Genel Toplam 74 100    

Tablo 6’da 4 adet ve altındaki sayılardaki şikayet ve itirazlara yer verilmiştir.  

Tablo 6: Ana konu ve Alt Konu Dağılımları (II) 

Anakonu/Alt konu Adet Anakonu/Alt konu Adet 
Kredi 4 Dış arama/Satış 4 

Taksitlendirme ücreti 1 Sıklıkla aranma 2 
Masraf 1 Tahsilat araması  1 
Engelli olduğu için kredi verilmemesi 1 Olumsuz sicil bildirimi 1 
Kredi skor puanı yükselmemesi 1 Şube 3 

Personel 4 Sıra bekleme 3 
Kampanya hakkında yeterli bilgi 

vermeme 
1 Sigorta 3 

İlgisizlik 1 Dijital kasko yapılamaması 1 
Bilgi güncelleme yapılmaması 1 Sigorta iptali sonrası prim iadesi 

yapılmaması 
1 

İletişim/tavır 1 Poliçe iptali yapılamaması 1 
Banka kartı 2 Para transferleri 2 

Kurye süreci 1 Yanlış gönderilen havalenin geri 
alınamaması 

1 

Kampanya puanı yüklenmemesi 1 EFT ücreti 1 
Yatırım ürünleri 1 HGS/OGS 1 
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Fon alım talimatı iptali yapılmaması 1 Aparat temini 1 
Üye işyeri 1 Ödemeler 1 

POS masraf kesintisi 1 Şans oyunları işlem masrafı 1 
Mobil bankacılık 1   

Giriş yapılamaması 1   

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bankalar hem yoğun rekabet şartları hem de müşteri beklentileri ile uğraşmaktadır.  Bu uğraşları sırasında 
eşsiz müşteri deneyimi tasarlanması beklenmekte bunun için hem değişen ve gelecekte sürdürülebilir olma 
gücünü tetikleyen teknolojiden yararlanmakta hem de uzman işgücü ile birlikte çalışmaktadırlar.  

Değişen ve gelişen teknoloji bir yandan müşteri beklentilerine yanıt verirken bir yandan da duygu yönetim 
süreci konusuna dikkat çekmektedir. Müşterileri sadece teknoloji ile çözüme kavuşturmak yeterli olmamakta 
müşteriler kendilerine üstün empati yeteneği gelişmiş samimi duygusal emek sunulmasını da 
beklemektedirler.  Samimi duygusal emek gösterimi çalışanların yansıtmaları gereken duyguları, içten bir 
şekilde hissediyor olarak davrandıklarında ortaya çıkmaktadır. Samimi davranış gösteriminin hizmet 
alanların olumlu tepkilerine neden olduğu bilinmektedir (Güler, 2018; 34). Bir yanda rekabet, bir yanda 
teknoloji, bir yanda duygu yönetimi derken diğer taraftan da yasal regülasyonlar bankalar için önemli bir 
döngüyü yönetmeleri gerektiğini göstermektedir. Bankaların etkili çözümleri belirlenen çözüm süreleri ile 
sunmaları gerekmektedir.  

Yapılan bu araştırmada müşterilerin beş büyük bankada da en çok kredi kartları konusunda şikayet ve 
itirazlarının olduğunu göstermektedir. Alt kırılımlarında ise önemli ölçüde “kart üyelik ücretine” yönelik 
itirazlar bulunmaktadır. Bunu harcama itirazlarının sonuçlanmaması ve kart teslim süreçlerinde yaşanan 
sıkıntılar takip etmektedir. 

İkinci sırada ise “hesaplar” konusu gelmekte ve burada da hesap işletim ücretlerine yönelik itirazlar öncelikle 
yer almaktadır. Bu konuyu hesaplara konulan blokelerin sebeplerinin anlaşılır şekilde müşteriye iletilmemesi, 
blokenin kaldırılmaması ve bloke tutarı takip etmektedir. Diğer bir konu da esnek hesabın (ek hesabın) 
müşteriye haber verilmeden kapatılmasıdır. Diğer bir konu ise “ATM’lerde meydana gelen para sıkışmasına” 
yönelik problemlerdir. Bunu ATM’l erde yaşanan arızalar takip etmektedir. İnternet bankacılığının iptal 
edilmesi ve internet bankacılığında bilgi güncelleme yapılamaması ve dolandırıcılık işlemleri internet 
bankacılığı şikayetleri arasındadır. Müşteri hizmetleri cephesinde ise müşteri temsilcisine ulaşılamama, bilgi 
güncelleme yapılamaması ve hesap kapatılamaması takip edilen konulardır. 

Bütün bu işlemler sınıflandırılırken ve uygun çözüm önerileri üretilirken itiraz, şikayet, öneri ve teşekkür 
(İŞÖT) sınıflandırmaları doğru şekilde kanallar vasıtasıyla aktarılmalıdır. Belirlenen konular için bankaların 
köklü ve müşterileri ikna edici çözüm sürelerinin geliştirmesi, uzman müşteri deneyimi ekiplerinin basit, sade, 
anlaşılır süreçler tasarlayarak problemi önleyici ya da giderici çözümler sunmaları beklenmektedir. Örneğin 
kredi kartı üyelik ücretine yönelik itirazlarda alınan kart üyelik bedelinin sebepleri, banka için maliyeti 
şeffaflıkla ilan edilebilmeli, müşteriye hangi tarihte yansıyacağı ve hangi şartlarda iade edilebileceği gibi 
bilgiler öncelikle ifade edilmelidir. Sözleşmelerde ilan edilen bilgilerin müşteriler tarafından daha anlaşılabilir 
şekilde ifade edilmesi ya da memnuniyet yaratılması açısından satış sürecinde ve sonrasında birden fazla kez 
müşteri bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.  Hesap işletim ücreti kesintileri için de aynı şekilde maliyet şeffaflıkla 
ifade edilebilir hale gelmelidir. Sözleşmelerde ilan edilen bilgilerin müşteriler tarafından daha anlaşılabilir 
şekilde ifade edilmesi ya da memnuniyet yaratılması açısından satış sürecinde birden fazla kez müşteri 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Harcama itirazı sürecinde yaşanan uzun bekleme süreci kapsamında 
müşteriye ara bilgilendirmelerle sürecin hangi aşamada olduğu bilgisi müşteri ile paylaşılmalıdır. 
Hesaplardaki blokeler için müşterilere sebepleri açıklanmalı blokenin kaldırılabilmesi için izlenecek süreçler 
müşteriye iletilebilmelidir. Özellikle hafta sonu ve tatil günlerine denk gelen süreçler iyi şekilde 
yönetilmelidir. Esnek (Ek) hesabın sonlandırılmadan önce müşteri telefon, e-posta- kısa telefon mesajı vb. 
kanallar ile bilgilendirme yapılması sağlanmalıdır. 

ATM’lerde yaşanan para sıkışmalarında kasa sayım ekipleri sıklıkla ATM sahasına gönderilebilmeli özellikle 
hafta sonu bayram vb. uzun dönemli erişimin kısıtlı olacağı günler için aksiyon alınmalıdır. ATM’lerde 
meydana gelen para sıkışmaları konusunda şikayet içeriklerinde çözüm süresi ve sıkışan paranın 
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bulunamaması iletilen konular arasındadır. Müşterinin sözüne istinaden belirli bir meblağa kadar hesaba 
sonradan kredilendirilebilecek bir meblağ yatırılması teklif edilebilmelidir. ATM arızaları için önlemler 
artırılmalıdır. Özellikle lokasyon olarak çalışma alanı içinde olan ATM’ ler için aksiyonlar artırılmalıdır. 

İnternet bankacılığı iptallerinde müşteri bilgilendirmesi telefon, e-posta- kısa telefon mesajı vb. kanallar ile 
yapılabilmelidir. İnternet dolandırıcılığının önlenebilmesi için müşteri bilgilendirmeleri sıklıkla yapılmalı bu 
konuda e-learning şeklinde müşteri eğitimleri verilebilir hale gelmelidir. 

Kart teslim süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi sağlanmalı anlaşmalı firma denetimleri yapılmalı 
müşteri memnuniyeti yaratılmalıdır. Özellikli ve öncelikli kart teslim süreçleri yaratılmalı örneğin yurtdışına 
çıkacak kartına ihtiyacı olan müşteri için acil teslim süreçleri geliştirilmelidir. Müşteri iletişim merkezleri sesli 
yanıtlama sistemi müşteri sorularına kolaylıkla yanıt verebilir şekilde tasarlanmalıdır. Müşterilerin müşteri 
temsilcisine bağlanma istekleri yok sayılmamalıdır. Rahatlıkla müşteri temsilcisi ile görüşmeleri 
sağlanmalıdır. Gerek teknik alt yapı yeterliliği gerekse derinlemesine duygusal emek sergileyebilen müşteri 
temsilcisi eğitimleri tam ve zamanında verilebilmelidir. 

Müşteriler, müşteri iletişim merkezi aracılığı ile şubeye gitmeden bilgi güncelleme yapabilir hale gelmek 
istemektedirler. Bu kapsamda teknik alt yapı ve güvenlik süreçleri geliştirilerek aksiyon alınabilir hale 
gelinmelidir. Hesap kapatma taleplerinin de müşteri hizmetleri kanalı ile kapatabilmesi için güncel alacak 
borç bilgileri müşteri ile paylaşılabilir hale gelmesi sağlanmalı ve hesap kapatma işlemi yapılabilmelidir. 

Bankaların sundukları çözüm önerileri, sade, anlaşılır ve müşterinin kendisini değerli hissetmesi ve ihtiyacına 
uygun olarak tasarlanmalıdır. Örneğin; kredi kartı harcamalarında herhangi bir ürün ya da hizmete (alkol, 
eğlence, oyun vb.) bağımlılıkları sebebi ile kısıt konulmasını isteyen müşteri için sektörel bazda limitasyon 
uygulamasına (SLU) izin verilebilen bilişim desteği sunulabilmeli ihtiyaca hatta ihtiyaçtan daha da fazlasına 
çözüm sunulabilmelidir. Savunmasız müşteriler (vulnerable customer) olarak belirtilebilecek engelli, yaşlı 
müşteri grubu için beklentilere yanıt verecek hizmet çeşitliliği her bankada sağlanmalı örneğin işitme engelli 
müşteriler için görüntülü konuşma teknolojisi ve personel eğitimleri verilerek desteklenmelidir. Bankacılığın 
günümüz teknolojileri ile harmanlanması bununla beraber duygusal açıdan desteklenmesine yönelik inovatif 
müşteri deneyimleri tasarlanmalıdır. 

Diğer yandan elde edilen bu çalışma şikayetvar.com platformuna iletilen şikayet ve itirazlardan elde edilen 
verilerle analiz edilmiştir. Bankaların bu süreçte şeffaflık ilkesi neticesinde kendi sitelerinde en çok iletilen 
şikayet konularını ve çözüm yollarını müşteri bilgilerini saklı tutarak bazı kısıtlamalar eşliğinde belirtmeleri 
araştırmacılar ve ürün kullanıcıları açısından memnuniyet yaratacak çözüm yollarının yaratılması için esas 
teşkil edecektir. 

Bir bankanın müşterileri ile en çok anlaşmazlığa düştüğü konuyu kendi sitesinde ilan etmesi ve çözüm 
önerilerini de sitesi üzerinden yayınlaması kurum imajı açısından müşteri gözünde daha ekili bir yöntem 
olacaktır. Müşteri ilgili bankanın en çok şikayet edilen ürünü için farklı platformlardan bilgi edinmek 
durumunda kalmayacaktır.   

Özellikle bankacılıkta artan global rekabet ortamında ulusal ve yerel bankaların artık kendi kabuğundan 
çıkarak global ve küresel rekabet pazarlarında yer alması ve varlığını sürdürebilmesi için “yenilikçi ve yaratıcı 
müşteri deneyimleri” ni tasarlaması ve bunları müşterilerin hizmetine sunması gerekmektedir. Hatta alışveriş 
merkezlerinde ya da sitelerinde bankanın ürün ve hizmetlerinin kullanıldığı her platformda “bankaya gerek 
olmaksızın” müşterinin deneyimlerini paylaşabileceği dijital kanalların erişilebilirliği gereklidir. Bunu 
yaparken global dünyanın en iyi bankaları (ABD, AB ve Çin bankaları gibi) ile başa baş konumda 
benchmarking (kıyaslama) yaparak onların yer almış olduğu ürün ve hizmetleri bankanın dışına da çıkararak 
bankacılıkta silikon vadisi araştırmaları ile birebir desteklenen yaklaşımlarını sergileyerek en büyük paydaşı 
olan müşterilerden elde edebileceği İŞÖT’ ü en ince detayına kadar ele almak ve ivedilikle uygulamak 
durumundadır.  

Böylece bankacılık sektörü geleceğin ileri bankacılığının yaratılmasında öncü girişimci yenilikçi ve yaratıcı 
müşteri deneyimlerini en yüksek düzeyde uygulamanın getireceği avantajlardan da yararlanmış olacaktır. Bu 
iş için gerekli olan bankacılık inovasyon merkezlerinin planlanması tasarımı geliştirilmesi ve burada araştırma 
yaparak çalışacak olan personelin eğitim ve gelişimi İK departmanlarınca desteklenmelidir. 
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Bu çalışmada elde edilen verilerin hem banka yönetici ve çalışanları açısından hem de ürün ve hizmet 
kullanıcıları açısından yararlı olması beklenmektedir. Gelecek araştırmacılar için finans sektöründe 
bankacılığın etkili müşteri deneyim tasarımlarına ihtiyacı olduğu özellikle alınan ücret ve komisyonlar 
açısından müşteri beklentilerine yönelik aksiyonlar konusunda müşteriyi memnun ve elde tutmaya yönelik 
ikna için süreç tasarımları çalışılmasının yararlı olacağı söylenebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı büyüme stratejisi olarak birleşme ve satın alma faaliyetleri 
gerçekleştiren firmaların bu faaliyetleri sonucunda finansal performanslarının nasıl 
etkilendiğinin ortaya konulmasıdır.  

Yöntem – Hesaplamalarda her hangi bir ekonometrik model kullanılmamış yalnızca oran analizi 
ile karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada BİST’e kayıtlı firmaların 2013-2015 yılları arasında 
gerçekleştirdikleri birleşme ve satın alma faaliyetlerinin finansal oranları gösteren  aktif karlılık 
(AK), öz sermaye karlılığı (ÖSK), net kar marjı (NKM), brüt kar marjı (BKM), esas faaliyet kar 
marjı (EKM), ve büyüme oranlarını gösteren net satışların büyüme oranı (NSB), öz sermaye 
büyüme oranı (ÖSB) ve aktif büyüme oranlarına (AB)  etkisi incelenmiştir. 

Bulgular – Firma karlılık oranlarında hesaplanan toplam 70 oranda, 36 oranda azalış, 34 oranda 
artış, büyüme oranlarında ise 42 büyüme oranının 30’unda azalış, 12’sinde artış tespit edilmiştir. 
Yine firmaların yatay, dikey ve karma birleşme/satın alma türlerinden ikisinde karma kalan 
onikisinde yatay birleşme tercih edildiği görülmüştür. Aynı zamanda satın alan firmaların hedef 
firmaları aynı ülkeden olmasını tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

Tartışma – Elde edilen sonuçlar beklentilerin aksine birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 
firmaların karlılıklarında her zaman artışla sonuçlanmadıklarını göstermektedir. Karlılığı 
arttırılamayan firmaların birleşme satın alma sebeplerini ortaya koyabilmek için borçlanma 
oranlarını arttırmak amacıyla mı birleşme/satın alma faaliyeti gerçekleştirdikleri ortaya 
konulmalıdır. 
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Purpose – The aim of this study is to show how the financial performance of the firms that perform 
merger and acquisition activities as growth strategy is affected by these activities. 

Design/methodology/approach – In the calculations, no econometric model is used and only the 
ratio analysis is used. In this research, the effect of the merger and acquisition activities between 
the years 20013 and 2015 of the firms registered in the İstanbul Stock Exchange on return on assets 
(ROA), return on equity (ROE), return on sales (ROS), gross profit margin (EKM), growth rate of 
net sales (NSB) which shows growth rates,  equity growth rate (OSB) and asset growth rates (AB) 
is analyzed. 

Findings – A total of 70 ratios were calculated in the company's profitability. İt’s seen that 36 of 
thm has decreased and 34 of them has increased. İn growth rates, a decrease was observed in 30 
of the 42 and an increase in 12 of them. it was observed that two of the merger / acquitions types 
of firms were mixed, and horizontal merger / acquitions was preferred in the twelfth. At the same 
time, it is observed that the firms prefer to acquire target firms that are from the same country.  

Discussion – The results show that, unlike expectations, mergers and acquisitions do not always 
result in an increase in the profitability of firms. it should be investigated that firms that do not 
increase their profitability perform mergers / acquisitions in order to increase their borrowing 
rate  or not. 

Discussion – While all these processes are classified and appropriate solution proposals are 
produced, it is necessary that the classifications of complaints, suggestions and thanks (ISQA) 
should be transferred correctly and that the banks are deeply rooted for these first three issues 
and customers develop convincing solution times; they are expected to provide solutions to 
prevent or eliminate the problem by designing processes. 
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1. Giriş 

Rekabet koşullarının değişmesi ve teknoloji gelişim hızının artmasıyla birlikte firmalar iş yapış şekillerini 
değiştirmek zorunda kalmışlardır. Büyüme amacı taşıyan firmalar giriş engellerinin yüksek olduğu ve  uzman 
olmadıkları alanlara çok fazla yatırım yapmamak için başka firmalarla birleşme yoluna gitmeye 
başlamışlardır.  

Büyüme, satışlardaki artışı; istikrar öngörülemeyen belirsizliklere karşı korunmayı ve esneklik amacı ise bu 
öngörülemeyen belirsizliklere karşı firmayı güçlendirmeyi ifade etmektedir (Ansoff, 1957:119). Günümüz 
rekabet ortamında firmalar ayakta kalabilmek için büyüme stratejileri uygulamak zorundadır. 1954 yılında 
yayınlanan ve 1909-1948 yılları arasında 100 büyük ABD firması üzerine yapılan bir araştırmaya göre 
geleneksel ürün ve üretim metodlarına bağlı kalmış çok az sayıda firmanın büyüyebildikleri gözlemlenmiştir 
(Kaplan, 1954:1398). Büyüme stratejisi uygulayan firmaların genellikle ilk adımları ithalat-ihracat ve 
sonrasında ise iş ortaklıkları, şirket birleşme ve satın almalarıdır. (Radebourg vd, 2006:16).  

Dünyada firma birleşmeleri sanayi devriminden sonra başlamasına rağmen Türkiye’de özellikle yabancı 
yatırımcıların ilgisiyle 2000’li yıllardan sonra görülmeye başlanmıştır (Çakır ve Gülcan, 2012: 80). Her yıl 
Türkiye’deki birleşme ve satın almalarla ilgili rapor yayınlayan denetim ve danışmanlık firması 
Ersnt&Young’ın  2015 Raporu’na göre tüm dünyada birleşme ve satın alma ile ilgili işlemlerde artış olmasına 
rağmen Türkiye’de işlem sayısı bazında  2014 ile aynı seyir, işlem hacminde ise düşüş gerçekleşmiştir.  2015 
yılında işlem değeri açıklanan 140 işlemle toplam 10,7 milyar ABD doları tutarında işlem hacmi 
gerçekleşmiştir.   

Birleşme ve satın alma faaliyetleri firmaların sinerji arttırmak, vergi avantajlarından yararlanmak, yurtdışı 
pazarlarına açılmak, pazara giriş engellerini azaltmak ve karlılığı arttırmak amacıyla uyguladıkları bir 
büyüme stratejisidir. Ancak birleşme ve satın alma literatürü incelendiğinde her birleşme ve satın alma 
faaliyetinin finansal performansta artışa neden olmadığı görülmektedir (Zhao ve Huang, 2016; Agrawal vd., 
1992; Boetang vd., 2017; Eyüboğlu ve Sevim, 2017).  

Bu stratejileri geliştirmenin ve uygulamanın amacı kârlılığı ve finansal performansı arttırmak olduğuna göre 
bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının da kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı büyüme 
stratejisi olarak birleşme ve satın alma faaliyetleri gerçekleştiren firmaların bu faaliyetleri sonucunda finansal 
performanslarının nasıl etkilendiğinin ortaya konulmasıdır.  

Araştırmanın ikinci bölümünde birleşme ve satın alma kavramı açıklanacak ve literatürde birleşme ve satın 
alma faaliyetlerinin finansal performansa olan etkilerini açıklayan araştırmalar özetlenecektir. Üçüncü 
bölümde araştırma yöntemi ve kullanılan oranlar  açıklanacaktır. Dördüncü bölümde yapılan analizler sonucu 
elde edilen bulgular ortaya konulacak ve beşinci bölümde elde edilen araştırma bulguları literatürle 
karşılaştırılarak tartışılacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Birleşme ve Satın Alma Kavramı 

Finans ve strateji alanında birleşme ve satın almalara (M&A) ilişkin artan bir ilgi mevcuttur. Günümüzde 
küresel işletme çevresi, katılımcılarından sürekli büyüme fırsatlarının peşinde koşmasını istemektedir 
(Zaremba ve Plotnicki, 2016:251). Stratejik ortaklıklar, ortak girişim ve birleşme ve satın alma  faaliyetleri dışsal 
genişleme stratejileridir. Bunlar arasında birleşme/satın almalar küresel iş birimleri tarafından en çok tercih 
edilendir ve firmanın büyümesi ve genişlemesi için birincil stratejilerden biri haline gelmiştir (Shi, Liu, Yang, 
Yao, ve Liu, 2017:40).  

Son yıllarda dünya genelinde birleşme/satın almaların sayısı artmıştır. Uluslararasılaşma stratejileri gereği 
birçok gelişmekte olan ekonomi firması sınır ötesi birleşme/satın alma kullanmaya başlamıştır (Tao, 2017:190; 
Shah ve Khan, 2017:32). Birleşme/satın alma iki veya daha fazla firmanın rakiplere karşı piyasadaki payını ve 
pozisyonunu kuvvetlendirmek ve kaynaklarını birleştirme yoluyla etkinliklerini arttırmak amacıyla tek bir 
kuruluş olarak birleşmeleri sürecidir. Kumar ve Paneerselvam (2009:223), birleşme/satın almayı satın alan 
firmanın hedef firmanın kontrolünü güvence altına alma ve her iki şirketinde değerini arttırma etkisine sahip 
bir operasyonel strateji uygulama çabası olarak tanımlamaktadırlar.  



İ. Öztürk – S. Yeşilyurt 11/3 (2019) 2016-2026 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2018 

Birleşme/satın almalar öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama hedefin 
seçilmesini, durum tespitini ve anlaşma neticelendirilmesini içerir. İkinci aşama hissedarlardan ve diğer 
düzenleyici makamlardan onay alınmasını içerir. Üçüncü aşama ise bütünleşme aşamasıdır. Tüm bu 
aşamalardan sonra, firmanın, birleşme/satın almanın gerçekleştirilme amacı doğrultusunda sinerji kurup 
kuramayacağına dair bir analiz yapması gerekmektedir. Eğer sinerji yaratılmışsa bu tür sinerjilerden elde 
edilen faydaların derhal bir etki mi yaratacağı yoksa firmaların finansal performanslarının aynısını 
yansıtmasının zaman mı alacağı incelenmelidir (Lakhwani, 2017:946). 

Teorik olarak bir firmanın performansını arttırmak için birleşme/satın alma tercih etmesinin sebepleri sinerji 
oluşturmak, kapsam ve ölçek ekonomilerinden yararlanma ve daha fazla pazar tekeli elde etmektir. Ancak 
birleşme/satın alma her zaman performansta artış ile sonuçlanmamaktadır. Aslında birçok firma 
karşılaştıkları engeller nedeni ile performanslarında düşüş yaşamaktadırlar bu engeller insan, kültürel 
farklılıklar ve süreçlerden kaynaklanabilir. Örneğin kaynak tahsisi ve diğer yönetim karar alanlarında 
resmiyetin arttırılması performansı olumsuz etkileyebilir (Rao-Nicholson, Salaber, ve Cao, 2016:375). Yine 
satın alan ve alınan firmaların kültürleri arasındaki farkın da birleşme/satın alma çıktıları ve süreçleri üzerinde 
önemli etkiye sahip olduğu öne sürülmektedir (Shi vd, 2017:41). 

Literatürde ilan tarihinden sonra hisse senedi getirileri ile ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak 
çalışmaların çoğu ABD veya Batı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş pazarlara odaklanırken Orta ve Doğu Avrupa 
gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır (Zaremba ve Plotnicki, 2016:252). 

Ma vd’e göre (2009), gelişmekte olan piyasalardaki birleşme/satın alma firmalarına ilişkin kapsamlı veri 
tabanlarının eksikliği ve gelişmekte olan piyasalardaki nispeten küçük ölçek ve kapsam ekonomileri bu 
sınırlamaların nedeni olabilir.  

2.2. Literatür Taraması 

Birçok araştırmada birleşme/satın alma sürecinde satın alınan firmanın hissedarlarının kayda değer bir fazla 
getiri elde ettiğini ve satın alan firmanın geri dönüş oranının kesin olmadığı bulunmuştur. Araştırmacılar 
ayrıca satın alanın birleşme/satın almaya çok fazla para harcadığını ve genellikle düşük performansa yol 
açtığını veya hatta hissedarın varlığını zarara uğrattığını bulmuşlardır (Zhao, Qu, ve Huang, 2016:43).  

Mülkiyet yapısı ile firma performansı elde etme arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmanın sonuçlarına göre 
kontrol ve mülkiyet ayrılmasının birleşme/satın alma değerinin bozulmasına yol açmadığı bulunmuştur (Ben 
Amar ve  Andre, 2006). Bae vd’ye göre(2002), Kore iş gruplarına ait firmaların yaptıkları satın alımlardan 
fayda sağlayıp sağlamadığını ya da bu satın alımların diğer grup firmalarının değerini arttırarak hissedarların 
servetlerini arttırmalarını sağlayıp sağlayamadığını incelemiş; satın alma işlemi yapan firmanın hisse senedi 
fiyatının ortalama olarak düşüşe geçtiğini ancak satın alma, gruptaki diğer firmaların değerini arttırdığından 
firmanın kontrol hissedarının fayda elde ettiğini öne sürmüştür. Agrawal vd, (1992); birleşme sonrası 5 yıl 
boyunca satın alan firmaların hissedarlarının istatistiki olarak önemli derecede yaklaşık %10’luk bir kayıp 
yaşadığını tespit etmiştir. Chao ve Zhen (2017), Çin Kamu ve özel kuruluşlarının yaptıkları sınır ötesi 
birleşme/satın alma neticesindeki performans farklılıklarını incelemiş ve Çin özel firmalarının kamu 
firmalarına göre sınır ötesi birleşme/satın alma performanslarının önemli derecede pozitif olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Aynı zamanda Lan vd. (2015) ise Çin firmalarının sınır ötesi birleşme/satın almalardan uzun 
dönem değer yaratmasını incelediği araştırmasında uzun dönemde değer yaratmada Çin kamu firmalarının 
daha başarılı olduklarını tespit etmiştir. 

2000-2011 yıllarında Çin’de 32 birleşme/satın alma vaka seti ile yapılan bir araştırmada Jin vd., (2015) 
birleşme/satın almanın satın alan firmanın ekonomik performansına kısa ve orta dönem etkilerinin olumlu 
olduğunu bulmuştur. Arvanitis ve Stucki’s (2015), birleşme/satın alma neticesinde satın alma sonrası 
performans etkisini incelediği araştırmasında birleşme/satın alma yapan firmaların satış oranlarının önemli 
derecede arttığı, satış oranları ve çalışan başına katma değer oranlarının önemli derecede arttığı ancak yatırım 
ve çalışan sayısında çok büyük bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşmıştır. Boateng vd, 2017, 2004-2011 
dönemimde Çin’deki 340 birleşme/satın alma performansına ilişkin çalışma neticesinde 12-36 aylık satın alma 
sonrası dönemde satın alan firmanın faaliyet performansının önemli derecede bozulduğunu bağımsız 
yöneticilerin yönetimsel ortakların ve sahiplik yoğunluğunun satın alan firmanın performansı üzerinde 
önemli ve olumlu etkisi bulunmuştur. Eyüboğlu ve Sevim (2017)’in 2008-2010 yıllarında BİST’e kayıtlı firmalar 
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üzerinde yaptıkları araştırmada birleşme ve satın alma öncesi ve sonrası performans karşılaştırmasında 
birleşmenin firmaların likidite, aktivite ve finansal yapı oranları üzerinde olumlu, kârlılık ve büyüme oranları 
üzerinde ise olumsuz etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. İlarslan ve Aşıkoğlu (2012), 2004-2005 yılları 
arasında İMKB’de kayıtlı imalat firmaları üzerinde yaptıkları araştırmada birleşme ve satın alma faaliyetleri 
sonrasında finansal performansın arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Genç ve Coşkun (2013), BİST’te işlem gören 
firmaların birleşme ve satın alma işlemleri duyurusundan önce ve sonra hisse senetlerinin değerindeki artışı 
tespit ettikleri araştırmalarında, duyurudan önce hedef şirket hisselerinin pozitif artış sağladığı, satın alan 
firma hisselerinin ise hedef firmaya göre daha az getiri sağladığı tespit edilmiştir. 

Firma performans göstergesi olarak ROE (Return on Equity-öz sermaye kârlılık oranı)  finansta, firma 
değerinin arttırılması hissedarlar açısından en önemli amaç olduğundan firmanın 1 birimlik öz 
sermayesindeki artışın kârlılıkta yüzde kaç artış getirdiği önemli bir göstergedir. ROA (Return on Assets-Aktif 
Karlılığı), varlıktaki 1 birimlik artışın kârlılıkta yüzde kaç kâr getirdiğini ifade etmektedir. ROS (Return on 
Sales-satışların dönüşü), ki ROS’un yüksek olması bir firmanın kârlılığı için olumlu anlam teşkil eder. Faaliyet 
kâr marjı olarak da nitelendirilmektedir. Bunlar muhasebe ve finans tabanlı ölçümlerdir (Akgüç, 1985:41-69). 

3. Yöntem 
Bu araştırmada birleşme ve satın alma faaliyetlerinin firmaların karlılığını ve büyüme oranlarını arttırıp 
arttırmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Hesaplamalarda her hangi bir ekonometrik model kullanılmamış 
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan oran analizi yapılmıştır. 

Ülkemizde özellikle son yıllarda birçok birleşme ve satın alma faaliyeti gerçekleşmesine rağmen araştırmada 
incelenen firmalar belirli kısıtlar sonucunda elde edilmiştir. Bu kısıtlar; satın alan ya da hedef firmanın finansal 
verilerine ulaşabilmek için sadece Borsa İstanbul’da işlem gören firmalar seçilmiştir. İkinci kısıt, birleşme satın 
alma faaliyeti gösteren firmalar arasından farklı amaç ve oranlar kullanılan ve analizde uyumsuzluk yaratacak 
olan finans sektörü ve holding yapısına sahip firmalar araştırma kapsamına alınmamıştır. Üçüncü kısıt olarak 
birleşme ve satın alma faaliyeti sonrasındaki 3 yıllık veri inceleneceği için en son 2015 yılındaki faaliyetler 
dikkate alınmıştır. Satın alma verilerinde dikkate alınan kriterler ise satın alan şirketin hedef şirketin en az 
%50 sini satın almış olması ve satın alan şirketin aynı yıl başka herhangi bir birleşme/satınalma faaliyetinde 
bulunmamış olmasıdır. 

Böylece araştırmada örneklem olarak literatürde yer alan araştırmalar baz alınarak (Eyüboğlu ve Sevim, 2017; 
İlarslan ve Aşıkoğlu, 2012) tam sayım yöntemiyle 2013-2015 yıllarında gerçekleşen birleşme ve satın alma 
faaliyetlerinin, birleşme ve satın almadan önceki 3 yıllık ortalama ve birleşme ve satın almadan sonraki 3 yıllık 
ortalama verileri karşılaştırmak amacıyla 12 firmaya ait toplam 14 birleşme ve satın alma faaliyeti elde 
edilmiştir. Birleşme ve satın alma faaliyetinin gerçekleştiği yıldaki veriler dikkate alınmamıştır. Firmalara ait 
veriler firmaların bağımsız denetim raporlarından, firma internet sitelerinden, kamuyu aydınlatma 
platformu’ndan (kap.gov.tr) ve Bloomberg finansal analiz veri tabanından elde edilmiştir. Tablo 1’de analize 
dâhil edilen firmalar ve birleşme /satın alma yılları gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada İncelenen Firmalar, Birleşme ve Satın Alma Yılları 

Satın Alan Firma BİST Kodu Hedef Firma Birleşme /Satın 
Alma Yılı 

Aksa Enerji Uretim AŞ AKSA   Kapidag Ruzgar Enerji  
Elektrik Uretim AŞ 

2013 

Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret 
A.Ş. 

BMEKS  Electroworld Ic ve Dis Ticaret 
AŞ 

2013 

Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

DGKLB  Dog-Tas Doganlar Mobilya 
Imalat Enerji Uretim Sanayi 

2013 

Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AŞ LOGO  Netsis Yazilim Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

2013 
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Turkcell Iletisim Hizmetleri AŞ TCELL  Deksarnet 
Telekomunikasyon AŞ 

2013 

Tat Gida Sanayi AŞ TATGD  Moova Gida Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

2014 

DO & CO AG DOCO  Hediard 2014 

Ulker Biskuvi Sanayi AŞ ULKER  Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve 
Ticaret AŞ 

2014 

Altinyag Kombinalari AŞ ALYAG  Gurtas Tarim Enerji 
Yatirimlari Sanayi Ve Ticaret 

2014 

Celebi Hava Servisi AS CLEBI  Celebi GmbH 2014 

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TCELL  Metronet Iletisim Teknoloji 
AŞ 

2014 

CarrefourSA Carrefour Sabanci 
Ticaret Merkezi AS 

CARFA  Kiler Alisveris Hizmetleri 
Gida Sanayi ve Ticaret 

2015 

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TCELL  Euroasia Telecomm. 
Holdings BV 

2015 

Turk Telekomunikasyon AS TTKOM  Avea Iletisim Hizmetleri AŞ 2015 

Tablo 2’de araştırmaya dâhil edilen firmaların ait olduğu sektörler ve birleşme/satın alma türleri gösterilmiştir. 

Tablo 2. Firmaların Ait Olduğu Sektörler ve Birleşme/Satın Alma Türleri 

Satın Alan 
Firma 

Sektör Hedef Firma Sektör Birleşme 
/Satın 
Alma 
Yılı 

Birleşme/   
Türü 

Aksa  Elektrik Gaz Ve Su / 
Elektrik Gaz Ve Buhar 

Kapidag  Elektrik Gaz Ve Su / 
Elektrik Gaz Ve Buhar 

2013 Yatay 

Bimeks  Toptan Ve Perakende 
Ticaret, Otel Ve 
Lokantalar / Perakende 
Ticaret 

Electroworld  Toptan Ve Perakende 
Ticaret, Otel Ve 
Lokantalar / 
Perakende Ticaret 

2013 Yatay 

Dogtas  İmalat Sanayi Orman 
Ürünleri ve Mobilya  

Dog-Tas 
Doganlar  

İmalat Sanayi Orman 
Ürünleri ve Mobilya 

2013 Yatay 

Logo  Teknoloji/Bilişim Netsis  Teknoloji/Bilişim 2013 Yatay 
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Turkcell  Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Deksarnet  Ulaştırma Haberleşme 
ve 
Depolama/Haberleşme 

2013 Yatay 

Tat  İmalat Sanayii Gıda İçki ve 
Tütün 

Moova  Yiyecek İçecek 2014 Yatay 

DO & CO 
AG 

Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Hediard Perakende Gıda 2014 Karma 

Ulker  İmalat Sanayii Gıda İçki ve 
Tütün 

Biskot  Yiyecek İçecek 2014 Yatay 

Altinyag  İmalat Sanayii Gıda İçki ve 
Tütün 

Gurtas  Tarım/ Enerji 2014 Karma 

Celebi  Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Celebi 
GmbH 

Ulaştırma Haberleşme 
ve 
Depolama/Haberleşme 

2014 Yatay 

Turkcell  Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Metronet  Ulaştırma Haberleşme 
ve 
Depolama/Haberleşme 

2014 Yatay 

CarrefourS
A  

Toptan Ve Perakende 
Ticaret, Otel Ve 
Lokantalar / Perakende 
Ticaret 

Kiler  Perakende 2015 Yatay 

Turkcell  Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Euroasia 
Telecommun
ications 
Holdings BV 

Ulaştırma Haberleşme 
ve 
Depolama/Haberleşme 

2015 Yatay 

Turk 
Telekomun
ikasyon  

Ulaştırma Haberleşme ve 
Depolama/Haberleşme 

Avea  Telekominikasyon 2015 Yatay 

Araştırmada kullanılan finansal oranlar ve hesaplama şekilleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Karlılık oranları 
olarak aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı, net kar marjı ve brüt kar marjı kullanılmıştır. Büyüme oranı olarak 
net satışların büyüme oranı, öz sermaye büyüme oranı ve aktif büyüme oranı kullanılmıştır. Performans 
ölçümlerinden olan ROA, ROE ve ROS ölçümleri aşağıda açıklanmıştır;  

• ROE-Return on Equity (Öz sermaye kârlılık oranı);  

Finansta, firma değerinin arttırılması hissedarlar açısından en önemli amaç olduğundan firmanın 1 birimlik 
öz sermayesindeki artışın kârlılıkta yüzde kaç artış getirdiği önemli bir göstergedir. Öz sermaye kârlılık oranı 
aşağıda eşitlikteki gibi hesaplanır;  

Öz Sermaye Kârlılık Oranı = Net Kâr / Öz Sermaye  

•ROA-Return on Assets (Aktif Karlılığı);  

Firmanın net kârının yine firmanın toplam varlıklarına bölünmesi ile elde edilmektedir. Varlıktaki 1 birimlik 
artışın kârlılıkta yüzde kaç kâr getirdiğini ifade etmektedir. Bu oran aktiflerin işletmece etkin olarak 



İ. Öztürk – S. Yeşilyurt 11/3 (2019) 2016-2026 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2022 

kullanılma başarısını ifade ettiğinden çoğu çalışmada performans ölçümü olarak kullanılmıştır. Aktif Karlılığı 
aşağıdaki gibi hesaplanır;  

Aktif Kârlılığı Oranı= Net Kâr / Toplam Aktif  

•ROS- Return on Sales (Satış dönüşümü);  

Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi net kârının net satışlara bölünmesi ile bulunur. Bu kârlılıkta 
olağanüstü gelir ve giderler hariç tutulur. ROS’un yüksek olması bir firmanın kârlılığı için olumlu anlam teşkil 
eder. Faaliyet kâr marjı olarak da nitelendirilmektedir. Aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır:  

Satış Dönüşümü Oranı= Net kâr / Net Satışlar (Akgüç, 1985, s, 62-75). 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Finansal Oranlar 

Satın Alan Firma Finansal Oranlar Hesaplama Kısaltma 

Karlılık Oranları Aktif Karlılığı (ROA) Net Kar/Toplam Aktif AK 

Öz Sermaye Karlılığı 
(ROE) 

Net Kar/Özsermaye ÖSK 

Net Kar Marjı  (ROS) Net Kar/Net Satışlar NKM 

Brüt Kar Marjı  Vergi Öncesi Net Kar/Toplam Satışlar BKM 

Esas Faaliyet Kar Marjı Esas Faaliyet Karı *100/Net Satışlar EKM 

Büyüme Oranları Net Satışların Büyüme 
Oranı 

Cari Dönem Net Satışlar – Önceki Dönem 
Net Satışlar) / Önceki Dönem Net 
Satışlar)*100 

NSB 

Öz Sermaye Büyüme 
Oranı 

Cari Dönem Özsermaye Tutarı – Önceki 
Dönem Özsermaye Tutarı) / Önceki 
Dönem Özsermaye Tutarı)*100 

ÖSB 

Aktif Büyüme Oranı (Dönem Sonu Aktifler – Dönem Başı 
Aktifler) / Dönem Başı Aktifler)*100 

AB 

4. Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında 12 firmaya ait toplam 14 birleşme ve satın alma faaliyetinin 8 finansal orana 
etkilerine ilişkin bulgular belirlenecektir. Tablo 4’te birleşme ve satın almanın satın alan firmanın karlılık 
oranlarına etkisi ile ilgili sonuçlar belirlenmiştir. Buna göre birleşme ve satın alma sonrasında 7 firmanın aktif 
karlılığının (AK) azaldığı, 7 firmanın ise arttığı gözlemlenmiştir. Aynı firmaların Öz sermaye karlılığının 
(ÖSK) ise 8 firmanın azaldığı, 6 firmanın arttığı belirlenmiştir. Aynı zamanda 8 firmanın brüt kar marjının 
(BKM) azaldığı, 6 firmanın arttığı, net kar marjı (NKM) açısından, 6 firmada azalış, 8 firmada artış tespit 
edilmiştir. Esas faaliyet kar marjlarında (EKM) ise 7 firmada azalış, 7 firmada artış gözlenmemiştir. Genel 
değişim oranlarını inceleyecek olursak hesaplanan toplam 70 oranda, 36 oranda azalış, 34 oranda artış tespit 
edilmiştir.  
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Tablo 4. Birleşme ve Satın Almanın Karlılık Oranlarına Etkisi 

 
Tablo 5’te firmaların birleşme ve satın alma faaliyetleri öncesi ve sonrasındaki büyüme oranları 
karşılaştırılarak birleşme ve satın alma faaliyetlerinin büyüme oranlarına etkisi incelenmiştir. 

Tablo 5. Birleşme ve Satın Almanın Büyüme Oranlarına Etkisi 

 
Buna göre birleşme ve satın alma sonrasında net satışların büyüme oranında 11 firmada azalış, 3 firmada artış 
gözlenmiştir. Öz sermaye büyüme oranında 9 firmada azalış, 5 firmada artış gözlenmiştir. Aynı zamanda aktif 
büyüme oranında 10 firmada azalış, 4 firmada artış olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 42 büyüme oranının 
30’unda azalış, 12’sinde artış tespit edilmiştir. 

Satın 
Alan 

Firma Yıl Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

1 AKSA 2013 6,34 8,73 Artış 11,51 16,04 Artış 0,13 0,19 Artış 4,27 12,97 Artış 0,06 0,11 Artış

2 BMEKS 2013 1,12 1,59 Artış 4,69 6,83 Artış 0,23 0,22 Azalış 6,36 4,08 Azalış 0,03 0,03 Azalış

3 DGKLB 2013 8,21 -5,18 Azalış 15,53 -41,7 Azalış 0,51 0,35 Azalış 16,01 -3,07 Azalış 0,34 0,06 Azalış

4 LOGO 2013 5,29 24,6 Artış 7,74 41,94 Artış 0,96 0,98 Artış 6,2 31,28 Azalış 0,88 0,35 Azalış

5 TCELL 2013 10,54 8,8 Azalış 16,17 13,38 Azalış 0,42 0,39 Azalış 15,99 11,93 Artış 0,13 0,08 Azalış

6 TATGT 2014 1,22 12,68 Artış 3,78 22,86 Artış 0,18 0,25 Artış -2,53 4,73 Azalış 0,03 0,07 Artış

7 DOCO 2014 7,11 4,4 Azalış 14,98 13,36 Azalış 0,32 0,35 Artış 6,7 8,82 Artış 0,04 0,05 Artış

8 ULKER 2014 12,42 6,68 Azalış 29,88 21,68 Azalış 0,25 0,29 Artış 8,31 11,95 Artış 0,06 0,1 Artış

9 ALYAG 2014 -7,51 -3,91 Artış -24,5 -11,06 Artış -0,83 0,16 Artış -95,31 6,64 Artış -0,02 0 Artış

10 CLEBİ 2014 3,12 9,1 Artış 17,94 64,22 Artış 0,28 0,28 Aynı 7,52 9,42 Artış -0,01 0,09 Artış

11 TCELL 2014 10,45 7,32 Azalış 15,58 12,52 Azalış 0,4 0,39 Azalış 15,98 13,48 Azalış 0,13 0,07 Azalış

12 CAFRA 2015 -2,06 -9,42 Artış -3,44 -63,6 Azalış 0,26 0,24 Azalış 1,83 -9,91 Azalış -0,02 -0,05 Azalış

13 TCELL 2015 10,74 6,2 Azalış 15,53 12,38 Azalış 0,39 0,38 Azalış 16,07 17,6 Artış 0,16 0,16 Artış

14 TTKOM 2015 11,61 0,26 Azalış 34,95 0,29 Azalış 0,51 0,46 Azalış 22,31 18,47 Azalış 0,17 0,12 Azalış

AK ÖSK BKM NKM EKM

Satın Alan 
Firma Yıl Ö

nc
es

i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

Ö
nc

es
i

So
nr

as
ı

D
eğ

er

1 AKSA 2013 0,22 0,08 Azalış 0,19 0,01 Azalış 0,19 0,01 Azalış

2 BMEKS 2013 0,12 0,11 Azalış 0,75 -0,09 Azalış 0,4 -0,12 Azalış

3 DGKLB 2013 0,15 -0,01 Azalış 0,05 6,36 Artış 0,05 6,9 Artış

4 LOGO 2013 0,01 0 Azalış -1,21 0,01 Artış -1,18 0,02 Artış

5 TCELL 2013 0,02 -0,01 Azalış 0,01 -0,02 Azalış 0,01 -0,03 Azalış

6 TATGT 2014 -0,48 0,29 Artış 0,05 -0,08 Azalış 0,07 -0,06 Azalış

7 DOCO 2014 -0,07 -0,01 Artış 0,01 -0,06 Azalış -0,01 -0,08 Azalış

8 ULKER 2014 0,23 0,12 Azalış 0,33 0,01 Azalış 0,25 -0,01 Azalış

9 ALYAG 2014 1,20 -0,02 Azalış 4,22 0,3 Azalış 4,29 0,18 Azalış

10 CLEBİ 2014 0,47 0,29 Azalış -0,03 0,1 Artış -0,06 0,06 Artış

11 TCELL 2014 0,12 0,05 Azalış 0,01 0,03 Artış 0,01 0,00 Azalış

12 CAFRA 2015 0,01 0,04 Artış -0,3 0,8 Artış -0,33 0,57 Artış

13 TCELL 2015 0,03 0,02 Azalış -0,01 -0,02 Azalış 0,01 -0,06 Azalış

14 TTKOM 2015 -0,01 -0,02 Azalış 0,03 -0,87 Azalış -0,01 -0,71 Azalış

NSB ÖSB AB
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5. Sonuç ve Tartışma 

Küresel rekabette başarılı olmak ve bazı avantajlardan yararlanmak isteyen firmalar, birleşme ve satın alma 
faaliyetleri sonucunda her zaman başarıya ulaşamamaktadırlar. Birleşme ve satın alma sonrası istenilen 
performansa ulaşılıp ulaşılamadığı ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği, stratejik 
kararların doğruluğunu tespit etmek açısından araştırma konusu olmuştur. 

Bu araştırmada BİST’te kayıtlı firmalar arasında 2013-2015 yılları arasında birleşme/satın alma faaliyeti 
gerçekleştiren 12 firmanın 14 farklı birleşme ve satın alma faaliyeti incelenmiştir. Araştırmada 2013, 2014 ve 
2015 yılı finansal oranları kullanılmıştır.  Büyüme stratejilerinden biri olan birleşme/satın alma faaliyetlerinin 
karlılık ve büyümeye etkisi analiz edilmiştir. Bu çerçevede finansal oran hesaplamaları yapılmıştır. 
Hesaplamalarda karlılık oranları olarak aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı, net kar marjı, brüt kar marjı ve esas 
faaliyet kar marjları kullanılmış, büyüme oranları hesaplarında ise net satışların büyüme oranı, öz sermaye 
büyüme oranı ve aktif büyüme oranı kullanılmıştır. Hesaplamalarda her hangi bir ekonometrik model 
kullanılmamış yalnızca oran analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Yapılan oran analizlerindeki genel değişim oranları incelenirse hesaplanan karlılık oranlarında toplam 70 
oranın, 36’sında azalış, 34’ünde artış yine büyüme oranlarında ise hesaplanan toplam 42 büyüme oranının 
30’unda azalış, 12’sinde artış tespit edilmiştir. Hesaplamalar sonucu elde edilen verilere göre dışsal büyüme 
sağlamak ve karlılıklarını artırmak amacıyla birleşme/satın alma faaliyeti gerçekleştiren firmaların (Shi, vd., 
2017), kültürel farklılıklar, süreçlerin iyi yönetilememesi ya da uyum sorunları gibi birçok sebepten dolayı 
karlılıklarını arttıramadıkları görülmektedir. Bu sonuç birçok araştırma tarafından desteklenmiştir (Rao-
Nicholson, vd., 2016; Zhao, vd., 2016; Chao, vd., 2017; Ama, vd., 2006). Ancak bazı araştırmalar genel oranların 
artış sağladığı yönünde sonuçlar elde etmiştir (Eyüpoğlu ve Sevim, 2017). 

Yine firmaların yatay, dikey ve karma birleşme/satın alma türlerinden ikisinde karma kalan onikisinde yatay 
birleşme tercih edildiği görülmüştür. Aynı zamanda satın alan firmaların hedef firmaların aynı ülkeden 
olmasını tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

Bu araştırmada bulunan sonuçlar birleşme ve satın alma faaliyetlerinin beklentilerin aksine firmaların 
karlılıklarında her zaman artışla sonuçlanmadıklarını göstermektedir. Ulaşım ve imalat sektörü ağırlıkta olan 
örneklemde karlılık ve büyüme oranlarında nisbi oranda artış sağlanmıştır. Özellikle öz sermaye 
oranlarındaki düşüş, firmanın faaliyetlerinden elde edemediği nakdi kendi iç kaynaklarından karşılamak 
zorunda olduğunu göstermektedir (İlarslan, 2012). Literatürde birleşme ve satın alma faaliyetinin 
performansa etkisi ile ilgili kesin bir sonuç olmamakla birlikte bu bulgular ilgili literatürü desteklemiştir 
(Selçuk, Köksal ve Yılmaz, 2016). Gelecek araştırmalarda karlılığı artmayan firmaların birleşme satınalma 
sebepleri nitel çalışmalarla desteklenerek özellikle borçlanma oranlarını arttırmak amacıyla mı birleşme/satın 
alma faaliyeti gerçekleştirdikleri ortaya konulabilir. 
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Amaç - Araştırmanın amacı; sosyal medya iletişimi ile tüketici temelli marka değeri arasında bir 
ilişkinin bulunup bulunmadığının tespitidir.    

Yöntem - Araştırmanın evrenini, GSM markası Turkcell kullanıcıları oluşturmaktadır. Ancak, araştırma 
kapsamında Turkcell marka GSM operatörü kullanıcılarının tamamına ulaşmak zaman kısıtı, maliyet 
ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı, araştırma “Olasılığa Dayalı Olmayan Örnekleme” 
türlerinden “Kolayda Örnekleme Yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz kapsamında; 
tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiş, sosyal medya iletişimi ve tüketici temelli marka değeri ölçekleri 
için faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak sosyal medya iletişimi ve marka değeri alt boyutları 
korelasyon analizi yapılarak çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.  

Bulgular – Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda sosyal medya iletişiminin alt boyutları ile 
tüketici temelli marka değeri arasında orta kuvvette ve anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma - Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanmaktadır ve sosyal medya 
kullanım oranı %45’lere ulaşmıştır. Buna bağlı gelişen sosyal medya iletişimi hem pazarlama içeriğinin 
hem de şirket ile müşteriler arasındaki etkileşimin önemli değişimlere uğramasına yol açmıştır. 
Müşterilerin kendi aralarında ve müşterilerle şirketler arasında interaktif etkileşim kanallarının 
oluşması da bu trendin bir neticesidir. Bu kanallar geleneksel kanallardan daha büyük etkinliğe sahiptir. 
Çünkü etkileşimin, paylaşımın ve geri bildirimin esas olduğu bu iletişim platformları, düşüncelerin 
daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşımını sağlamaktadır. Markanın pazardaki gücünü yansıtan marka 
değeri de doğal olarak bu etkileşim türünden etkilenmektedir.  Sosyal medya platformlarında kurgusu 
doğru şekilde oluşturulmuş etkin bir interaktif iletişim, tüketicilere ait marka değer algılarını olumlu 
yönde etkileyecektir. 
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Objective - The aim of the study is to determine whether there is a relationship between social media 
communication and consumer-based brand equity. 
Design/methodology/approach – GSM brand Turkcell users constitute the universe of the study. 
However, it is not possible to reach all Turkcell brand GSM operator users due to some limitations (time 
constraint, cost and sampling difficulties) and the research has been carried out by means of purposive 
sampling method which is among the improbable (non-probability) sampling types. Within the scope 
of the analysis, descriptive statistics were presented and factor analyzes were conducted for social 
media communication and consumer-based brand equity scales. Finally, social media communication 
and brand equity sub-dimensions correlation analysis were performed and the results were interpreted. 
Findings - As a result of the correlation analysis, it was found that there was a moderate and significant 
relationship between the sub-dimensions of social media communication and consumer-based brand 
equity. 

Discussion - Today, more than half of the world's population is using the Internet and the rate of social 
media use has reached 45%. Social media communication has led to significant changes in both 
marketing content and interaction between the company and customers. The formation of interactive 
interaction channels between customers and between customers and companies is a result of this trend. 
These channels have greater efficiency than conventional channels. Because these communication 
platforms, where interaction, sharing and feedback are essential, make the ideas easier and faster to 
share. The brand equity that reflects the strength of the brand in the market is naturally affected by this 
type of interaction. An effective interactive communication, whose fictions are correctly constructed on 
social media platforms, will positively affect the brand equity perceptions of consumers. 
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1. Giriş 

Geleneksel olarak; okumak, izlemek, ürün ve hizmet satın almak vb. amaçlarla kullanılan internetin 
günümüzde kullanım amacı oldukça farklılaşmıştır. Yukarıdaki amaçlarla interneti kullanan tüketiciler 
günümüzde içerik paylaşım siteleri, blog’lar, sosyal ağlar ve wiki’ler gibi platformları da sıklıkla kullanmaya 
başlamışlardır. Tüm bu platformlar bir şirketin itibarını, satışını ve hatta hayatta kalmasını önemli ölçüde 
etkileyebilen sosyal medya araçlarıdır (Kietzmann vd., 2011: 241). 
Müşterilere ürün ve hizmet pazarlamak için sunulan teklifler ve benzer iletişim yaklaşımlarıyla 
karşılaştırıldığında, sosyal medya kullanımı şirketlerin müşterilerine değer katmak için kullanabileceği yeni 
ve etkili bir yaklaşım haline gelmiştir (Zauner vd., 2012: 688). 

İnternet iletişimi sayesinde bireyler günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları tüm sorunları yakınlarıyla 
paylaşabildikleri gibi alışveriş deneyimlerini de üçüncü kişilerle paylaşabilmektedirler (Jeong ve Jang, 2011: 
356). 

Markanın pazardaki rekabet gücünü yansıtan önemli belirleyicilerden biri de marka değeridir. Çünkü bir 
şirketin ürün ve hizmetleri vasıtasıyla müşterilerine sağladığı değer, ilgili markanın ismiyle, logosuyla ya da 
sembolleriyle birlikte algılanmaktadır (Koçak ve Özer, 2004: 192). Marka değeri bir başka bakış açısına göre 
ise tüketicilerin markaya atfettikleri değere bağlıdır ve rakip markalar karşısında markanın mali gücünü 
gösteren sayısal bir değer olarak kabul edilmektedir. Nihayetinde marka değerinin, tüketici eksenli bir kavram 
olduğunu söylemek mümkündür (Fırat ve Badem, 2008: 211). 

Marka değeri, bir markanın adı ve sembolleri ile ilişkili aktif ve pasiflerin bir toplamıdır. Markanın sunduğu 
ürün ve hizmetlerin, bu değerin artmasında ya da eksilmesinde belirleyicidir (Aaker, 1992: 125). Bir markanın 
önemi, pozitif ilişkilerin şirket ve müşteriler için değer yaratmasından gelmektedir. Yüksek marka değerine 
sahip kurumlar, ürünlerini/hizmetlerini öngördükleri fiyattan satabilirler, esnek olmayan fiyat hassasiyetine 
sahip müşterilere sahip olabilirler, yüksek pazar paylarına erişebilirler ve yeni ürün kategorileri sunmaları 
durumunda başarı elde edebilirler (Nigam, 2012: 82). Bu itibarla markalar, sahiplerine ekonomik ve stratejik 
değer katmaları nedeniyle müşterilerin ardından, bir şirketin sahip olabileceği en önemli ikinci varlıkları 
konumundadır (Alhaddad, 2015: 74). 

Yapılan çalışmada temel amaç sosyal medya iletişimi ve tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkinin bir 
GSM markası üzerinden incelenmesidir. Bu kapsamda önceki dönemde bazı sosyal medya kanalları 
(Facebook vb.) ile marka değeri arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar bulunmakta ise de Türkiye özelinde tüm 
sosyal medya platformları ile tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiye yönelik akademik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  Yapılan çalışma da bu boşluğu gidermeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 
hem sosyal medya kullanımının hem de tüketiciler üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı, yapılan pek çok 
araştırma ile ortaya konulmuştur (Colicev vd., 2018: 1). Yine sosyal medyanın marka değeri ile etkileşiminin 
genel olarak pozitif yönlü olduğu da sonuç bölümünde paylaşılan araştırma örnekleri ile ortaya konulmuştur. 
Dolayısıyla yapılan araştırmanın hem pazarlama profesyonelleri hem de konuya ilişkin çalışmalarda bulunan 
akademisyenler için katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Şirketlerin sosyal medya iletişimlerini güçlendirme 
adına daha fazla yatırım yapmaları ve bu yönde gayret sarf etmeleri durumunda marka değerlerinde de 
pozitif yönlü bir yükseliş söz konusu olacaktır. Bunun sağlanması durumunda, tüketicilerin marka 
farkındalığı ve markaya duydukları güven artacak bu da beraberinde marka sadakatini getirecektir. Gelişen 
marka sadakati de fiyata karşı duyarlılığı azaltarak şirket karlılığını artıracaktır.  

Aşağıdaki bölümde, konuya ilişkin literatür incelenecek ve sosyal medya pazarlaması bağlamında interaktif 
iletişimin marka değeriyle ilişkisine dair kavramsal bir çerçeve paylaşılacaktır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1.Sosyal Medya Bağlamında İnteraktif İletişim 

Reklam yapımcıları ve marka yöneticileri, bir iletişim aracı olarak online platformlara dikkat çekmektedirler. 
Çünkü bu platformlarda etkileşim daha fazladır. Nitekim konuya ilişkin bir çalışmada reklam etkileşiminin; 
online reklamlara, web sitesine ve reklamda yer alan ürüne yönelik tüketici tutumlarını önemli ölçüde 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Campbell ve Wright, 2008: 62). Ek olarak, çevrimiçi reklamcılık, geleneksel 
reklamlardan daha bilgilendirici ve güvenilir olarak kabul edilir (Tsang vd., 2004: 67). Bu yeni teknoloji 
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çağında, online medya platformlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Kullanıcılara ulaşmak ve 
etkileşimde bulunmak için en büyük potansiyele sahip iletişim ortamlarından biri de sosyal medya 
platformlarıdır (Hanna vd., 2011: 272).  

Özetle kurumun, markanın ya da ürünün tanıtımında sosyal medya araçlarının kullanımı (Barefoot ve Szabo, 
2010: 13) olarak tanımlanabilecek olan sosyal medya pazarlamasına dair literatürde çeşitli tanımlar 
yapılmıştır. Sosyal medya pazarlamasına ait en kapsayıcı tanımlardan biri Tuten’e (2008: 19) aittir. Tuten, 
sosyal medya pazarlamasını iletişim amaçlarını gerçekleştirmek ve markalaşmayı sağlamak maksadıyla 
sosyal ağları, sanal dünyaları, sosyal haber sitelerini ve sosyal fikir paylaşım sitelerini içine alan sosyal 
toplulukların kültürel bağlamda kullanıldığı bir çevrimiçi reklam ortamı olarak tanımlamıştır. Ürün, hizmet 
ve markanın çevrimiçi ortamda bilinilirliği ve görünürlüğünün artırılmasına olanak sağlayan sosyal medya 
pazarlaması, aynı zamanda interaktif pazarlamanın ve dolayısıyla interaktif iletişimin de tamamlayıcısı 
konumundadır (Kelly, 2007: 148-149). 

Sosyal medyada gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinin boyutları aşağıda sıralanmıştır: 

• Online Topluluklar: Bir şirket, sosyal medyayı ürün ve hizmetleri etrafında bir topluluk oluşturmak için 
kullanabilir. Hareketli topluluklar sadakat yaratır ve iş geliştirmeye katkıda bulunabilecek tartışmaları 
teşvik eder (Taprial ve Kanwar, 2012). 

• Etkileşim: Bir Facebook sayfası veya Twitter hesabı, belirli bir konunun takipçilerine hızlı ve eşzamanlı 
olarak haber verebilir (As'ad ve Alhadid, 2014: 317). Diğer bir ifadeyle sosyal ağ siteleri, güncel ve 
tüketiciyle ilgili bilgileri yayınlayarak online toplulukla daha fazla etkileşim kurmayı sağlar (Fischer ve 
Reuber, 2011: 2). 

• İçeriğin Paylaşılması: Paylaşma boyutu, bir bireyin bir sosyal medya ortamında içeriği değiştirme, dağıtma 
ve alma derecesiyle ilgilidir (As'ad ve Alhadid, 2014: 317). 

• Erişilebilirlik: Sosyal medyaya kolayca erişilebilir ve kullanımı çok düşük bir maliyet gerektirir ya da hiç 
maliyet gerektirmez. Sosyal medya kullanımı kolaydır ve herhangi bir özel beceri ya da kullanım bilgisi de 
gerektirmez (Taprial ve Kanwar, 2012). 

• Güvenilirlik: Mesajınızı insanlara açık bir şekilde iletmek, söylediklerinizin veya yaptığınız şeylerin 
güvenilirliğini sağlamak, hedef kitlenize duygusal bir şekilde bağlanmak, alıcıyı motive etmek ve sadık 
müşteriler üretmekle ilgilidir. Sosyal medya, tüm işletmelere (büyük veya küçük) ağ kurmaları ve hedef 
kitlelerine ulaşmaları, doğrudan bağlantı kurmaları ve söyleyeceklerini dinleyerek güven oluşturmaları 
için çok iyi bir platform sağlar (Taprial ve Kanwar, 2012). Tüketiciler, diğer tüketiciler üzerinde, 
pazarlamacılardan 22 kat daha güçlü bir ikna edici etki sağlayabilirler (Coursaris vd., 2016: 3547). Markalar, 
sosyal medya üzerinden oluşturacakları platformlar sayesinde tüketicilerin konuşmalarını teşvik 
edebilirler.  

2.2. Marka Değeri 

Marka değeri kavramı pazarlama literatürüne ilk kez 1980'lerde girmiş, 90'lı yıllarda ise bu hem bilim adamları 
hem de pazarlama uygulamacılarından büyük ilgi görmüştür. Daha sonra konuya ilişkin çok sayıda makale 
ve kitap üretilmiştir. Ve üretilmeye devam edilmektedir (Alhaddad, 2015: 74).  

Marka değerini ele alış biçimindeki farklılıklar nedeniyle, yazarlara göre marka değeri tanımları farklılıklar 
göstermektedir. Buna vurgu yapan Ukkwatte ve Abeysekera, (2015: 154) pazarlama literatüründe marka 
değeri tanımı konusunda bir anlaşma olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte literatürde kabul görmüş 
tanımlardan biri Aaker (1992: 125) e aittir. Aaker, bir markaya bağlı varlıkların tespitini düşünerek marka 
değeri için bir tanım geliştirmiştir. Aaker (2001: 165) marka değerini; bir işletmeyle veya işletmenin 
müşterileriyle ilintili olarak tanımlamıştır. Buna göre marka değeri, mal ve hizmetlerle sağlanan değere 
eklenen veya o değerden çıkarılan, markayla, marka ismiyle veya sembollerle ilişkili varlık ve 
yükümlülüklerdir. 

Marka değeri kavramına gösterilen bu ilginin en önemli nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır; güçlü bir 
marka değerine sahip markalar pazardan daha fazla pay alabilmekte, marka bilinirliklerini ve pazarlama 
iletişimi etkinliklerini arttırabilmekte ve daha yüksek bir marka sadakati tesis edebilmektedirler. Buna ek 
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olarak, yüksek marka değerine sahip olmak yüksek tüketici tercihine ve satın alma niyetine imkân 
tanımaktadır (Alhaddad, 2015: 74). 

Başka bir yazar tarafından marka değeri; algılanan kalite, marka sadakati ve marka imajından oluşan çok 
boyutlu bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Algılanan kalite, marka değerinin temel bir boyutu ve merkezi bir 
unsurdur. Çünkü bir marka ile ilişkili fonksiyonel faydaları belirler ve bu da marka değerini arttırır. Marka 
sadakati ise marka değerinin temel bir boyutudur. Marka sadakati, marka ile ilgili olumlu inanç ve tutumları 
besler. Marka ile ilgili satın alma davranışını tetikler ve marka ile olumlu ve özgün ilişkiler kurulmasını sağlar 
(Yoo ve Donthu, 2001: 2). Marka değerinin bir başka boyutu marka imajıdır. Tüketicilerin kafasında olumlu 
ve güçlü bir marka imajı oluşturmak marka değerini güçlendirecektir. Dolayısıyla pozitif bir marka imajı 
marka seçim olasılığını arttırdığı gibi markayı rekabetçi tehditlerden de koruyacaktır. 

Simon ve Sulivan'a (1993: 28) göre, kuruluşların marka değeri kavramını incelemeleri için iki önemli sebep 
vardır. Bunlardan ilki muhasebe temellidir. Diğer bir ifadeyle kurumun, muhasebe hesaplarında takip etmek 
istediği bir marka değeri bedeli vardır. Birleşmelerde veya satın alma operasyonlarında bu değer üzerinden 
işlem yapılır. Dolayısıyla muhasebecilerin marka değerine bakış açıları pazarlama perspektifinden oldukça 
farklıdır. Marka değerini incelemenin bir diğer nedeni ise pazarlama temellidir. Bu yaklaşım ise marka 
farkındalığı, marka sadakati, algılanan kalite vb. tüketiciler üzerinde etki oluşturması nedeniyle önemlidir. 

Tüm bu çalışmalar göstermektedir ki; güçlü marka değeri, şirketin kendisini pazarda kabul ettirmesine 
yardımcı olur. Bu da yüksek kar marjlarına ve daha fazla kurumsal iş birliği projelerinin kurulmasına yol 
açacaktır. Marka değerinin sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla doğru biçimde kullanılması da üreticilere, 
perakendecilere ve markanın tüketicilerine önemli değer katabilmektedir (Nigam, 2012: 85). 

Marka değeri tanımına ilişkin bu farklı yaklaşımlar, marka değerini oluşturan boyutlar için de geçerlidir. 
Farklı yazarlarca belirlenen farklı boyutlar söz konusu ise de marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka 
sadakati genel kabul görmüş boyutlar olarak değerlendirilebilir. 

• Marka Farkındalığı; marka isminin akla gelmesi ve bunun kolaylığı ile ilgilidir. Hem markayı tanıma hem 
de hatırlama üzerine kuruludur (Zahoor ve Qureshi, 2017: 51). İşletmelerdeki marka yönetimleri 
incelendiğinde öncelikli hedefin marka farkındalığını arttırmak olduğu görülecektir. Marka hem 
tanınabilir olmalı hem de rakibin sunmadığı ek değerleri müşteriye sunabilmelidir. Bunun nedeni 
tanınırlığın tek başına yeterli olmamasıdır. Elektronik ortamda marka bilinirliği de online marka 
iletişimine dahil kullanıcıların markayı hatırlamasını ve marka bilinirliğini açıklamasını ifade etmektedir 
(Brogi vd., 2013: 4). 

• Algılanan Kalite; müşterilerin mal ve hizmete biçtikleri değeri ifade eder ve en önemli satın alma 
nedenlerinden bir tanesidir (Samsunlu ve Baş, 2016: 344). Online marka iletişimi bağlamında ise algılanan 
kalite, üyelerin bir markanın beklentilerini yerine getirme kabiliyetinin göstergesidir (Brogi vd., 2013: 4). 

• Marka Sadakati; tüketicinin tercih bakımından bir marka için sergilediği olumlu tutumdur. Marka 
sadakatine bağlı bir müşteri topluluğu, kurumun satış potansiyelinin ve karlılığının öngörülebilirliğine 
olanak tanır. Ayrıca sadık müşteri grubu kurumun pazarlama maliyetlerini de olumlu yönde 
etkileyecektir. Şöyle ki; eldeki sadık müşterileri tutmak, yenileri çekebilmekten çok daha az maliyetlidir. 
Buna ilave olarak rakiplerin piyasaya girmelerinin önündeki en büyük engellerden biri de sadık 
müşterilerin çokluğudur (Gümüş vd., 2013: 95). Online ağızdan ağıza iletişim bağlamında ise marka 
sadakati, üyelerinin markayı tekrar alma ya da başka bir şekilde kullanmaya devam etme konusundaki 
taahhüdü olarak tanımlanmaktadır ki bu da ağızdan ağıza iletişimin doğuracağı olumlu davranışlarla 
ilişkilidir (Brogi vd., 2013:4). 

2.3. Sosyal Medya Bağlamında İnteraktif İletişim & Marka Değeri Etkileşimi  

Şirketlerin sosyal medya platformlarını kullanmaları onlara interaktif iletişimde, interaktif ürün 
sunumlarında ve müşteri üzerinde sağlam bir etki yaratarak önemli katkılar sağlar. Ayrıca sosyal medya 
ağları, sanal alışveriş deneyimi ve etkileşimli pazarlama imkânları sunarak umut verici özellikler ortaya 
koyabilir (Nair ve Subramaniam, 2012: 8). Nitekim yapılan bir çalışmada; (1) sosyal medya iletişimi ile marka 
değerinin güvenilirlik ve değer boyutları arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğu, (2) Facebook paylaşımları 
ile marka değerinin boyutlarından biri olan marka imajı arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğu, (3) marka 
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değerinin güvenilirlik ve değer boyutlarının satın alma niyeti ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu ve son olarak 
(4) potansiyel fitness kulübü müşterileri ile sosyal medya yoluyla iletişim kurulması durumunda müşterilerin, 
pazarlama karmasının bazı unsurlarına kayıtsız kalabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır (Wright, 2015: 97).  

Şirket tarafından sosyal medya üzerinden oluşturulan içerik marka imajını önemli ölçüde etkilemektedir. 
Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ise hem marka farkındalığını ve hem de hedonik marka imajını önemli 
ölçüde etkiler. Ayrıca, marka farkındalığı ve hedonik marka imajı, satın alma niyetini etkileyen marka 
tutumuna da yol açmaktadır (Alam ve Khan, 2019: 54). Marka değeri ile hem satın alma niyeti hem de marka 
sosyal medyasına katılım niyeti arasında da tam ve doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Diğer yandan doğru 
oluşturulmuş bir marka içeriğinin tüketici tabanlı marka değeri üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır 
(Coursaris vd., 2016: 3546). Sosyal medya kullanımının marka farkındalığı üzerinde de olumlu bir etkisi 
bulunmaktadır. Nitekim marka farkındalığı marka değerinin diğer boyutlarını da etkiler. Etkileyici bir imaj 
oluşturmada ağızdan ağıza iletişim de etkileyici bir unsurdur (Stojanovic vd., 2018: 83).  

Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinde sponsor firmalar, müşterilerin değer 
algıları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Zauner vd. 2012: 689). Nitekim sosyal medyada, marka değeri 
üzerindeki reklam bilinirliğinin etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmada; reklam bilinirliğinin hem marka 
bilinirliği hem de marka imajı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Alhaddad, 2015: 73). 

Trend takibi de en önemli sosyal medya pazarlaması aktivitelerinden birisidir. Tüketicilerin nelere ihtiyaç 
duyduklarını, nelerden etkilendiklerini, nelere tepki verdiklerini bilmeden ya da sosyal medya platformlarına 
ait yeniliklerden haberdar olmadan başarıya ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Nitekim yapılan bir 
çalışma havayolu tüketicileri için oluşturulacak sosyal medya pazarlaması aktivitelerinin, marka bilinirliği ve 
marka imajı üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Diğer bir sonuç da marka bilinirliğinin 
sadakati önemli ölçüde etkilemesidir. Aynı çalışmada marka imajının online ağızdan ağıza iletişimden de 
etkilendiği vurgulanmıştır (Seo ve Park, 2018: 36). 

Sosyal medyayı kullanarak interaktif iletişimin kontrolünün ne şekilde yapılması gerektiğine yönelik bir 
çalışma; bireysel kullanıcıların, kontrol için artan bir koruma sağlamaya çalışmasına karşın şirketlerin, işlevsel 
etkileşimde bulunmaya çalıştıklarını ortaya koymuştur (Zhang, 2015: 670). 

3. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın amacı, sosyal medya iletişimi ile tüketici temelli marka değerinin alt boyutları olan marka 
sadakati, algılanan kalite, marka bilinirliği/çağırışımı ve genel marka değeri arasında pozitif yönde ve anlamlı 
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, GSM markası Turkcell 
kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninin Turkcell Markası’na ait GSM operatörü kullanıcıları ile 
sınırlandırılmasının nedeni; Türkiye sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 2017 Eylül verilerine göre 
GSM operatörleri içerisinde Turkcell markasının sosyal medyayı en iyi kullanan marka olmasındandır 
(www.boomsocial.com/social-brands, 2017). Ancak, araştırma kapsamında Turkcell marka GSM operatörü 
kullanıcılarının tümüne ulaşılabilmesi; süre kısıtı içermesi, maliyetinin yüksekliği ve örnekleme ulaşımdaki 
zorluk nedeniyle araştırma, kolayda örnekleme yöntemi ile Ekim 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Araştırmada 431 katılımcıya anket soruları yöneltilmiştir. Buna karşın 14 anket formunda 
eksikliklerin ve hatalı verilerin bulunması nedeniyle yapılan analizlerde 417 anket formundan 
yararlanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılması nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır.  

Araştırmada birincil verilerin elde edilmesi amacıyla en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri olan anket 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Kim 
vd. (2010), Mangold ve Faulds (2009), Laroche vd. (2012)’nin çalışmalarından derlenerek geliştirilmiş olan “sosyal 
medya iletişimi” ölçeği ile Yoo ve Donthu (2001) ve Taşkın ve Akat (2010)’ın çalışmalarından uyarlanan “marka 
değeri” ölçeğinden faydalanılmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerini tespite yönelik 
sorular bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmada ölçek ifadeleri Turkcell markası üzerinden kurgulanmıştır.  

GSM operatörü markası Turkcell kullanıcılarının, sosyal medya iletişimi ile ilgili algı ve düşüncelerinin, marka 
değeri ve alt boyutları üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla ölçeklerdeki ifadelerin tümü beşli Likert 
ölçeği kullanılarak ölçeklendirilmiştir (1-Kesinlikle Katılmıyorum; 2-Katılmıyorum; 3-Kararsızım; 4-
Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum). Araştırmaya ait analizler için istatistik paket programları 
kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma sonucunda elde edilen verileri değerlendirmek için tanımlayıcı 
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istatistikler, faktör analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu analiz yöntemleri ile ölçülen ve 
sosyal medya iletişimi ile marka değeri alt boyutları arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla belirlenen 
araştırma soruları aşağıdaki gibidir:   

• Araştırma Sorusu 1: Sosyal Medya İletişimi ile Marka Sadakati arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

• Araştırma Sorusu 2: Sosyal Medya İletişimi ile Algılanan Kalite arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

• Araştırma Sorusu 3: Sosyal Medya İletişimi ile Marka Bilinirliği arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

• Araştırma Sorusu 4: Sosyal Medya İletişimi ile Genel Marka Değeri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir 
ilişki var mıdır? 

Araştırma, Konya sınırları içerisinde yaşayan ve Turkcell markasını kullanan tüketiciler üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın Konya’da gerçekleştirilme nedeni örnekleme ulaşım kolaylığıdır. Bu nedenle 
araştırma sonuçlarının genellenebilirliğinin ve dışsal geçerliliğinin sınırlı olduğu söylenebilir. Bir diğer 
sınırlılık ise, araştırmanın sadece sosyal medya iletişimiyle tüketici temelli marka değeri bileşenlerinin alt 
boyutlarının korelasyonunun tespit edilmesine yönelik yapılmış olmasıdır. Araştırmada sadece Turkcell 
Markası kullanıcılarından veri toplanmış olması ve ölçek ifadelerinin sadece bu markaya yönelik 
oluşturulması da bir diğer sınırlılıktır. Yukarıda da değinildiği üzere araştırma sonuçları sadece verilerin 
toplandığı Ekim 2017-Kasım 2017 ile sınırlıdır. 

3.1. Bulgular ve Yorumlar 

3.1.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Tablo 1’de katılımcıların sosyo-demografik verileri yer almaktadır.  

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri (n=417) 

Demografik 
Değişkenler 

Değer Frekans Yüzde 
Demografik 
Değişkenler 

Değer Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 290 69,5 
Eğitim  

Durumu 

Ortaöğretim 38 9,1 
Lise 111 26,6 

Kadın 127 30,5 
Üniversite 245 58,8 
Lisansüstü 23 5,5 

Toplam 417 100,0 Toplam 417 100,0 
  

Yaş 

17–21 90 21,6 

Meslek 
 

Serbest Meslek 35 8,4 
22–26 145 34,8 Memur 86 20,6 
27–31 74 17,7 İşçi 29 7,0 
32–36 50 12,0 Özel Sektör 74 17,7 
37–41 28 6,7 Öğrenci 171 41,0 

42+ 30 7,2 Diğer 22 5,3 
Toplam 417 100,0 Toplam 417 100,0 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere katılımcıların %69,5’i erkek, %30,5’i ise kadındır. Katılımcıların yaş aralıkları 
incelendiğinde 22–26 yaş aralığındaki katılımcıların oranının %34,8, 17–21 yaş aralığındaki katılımcıların 
oranının %21,6 ve 27–31 yaş aralığındaki katılımcıların oranının %17,7 olduğu görülmektedir. Öte yandan 
katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun %58,8 ile üniversite 
mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların meslek bilgileri incelendiğinde ise %41,0 ‘inin öğrenci, 
%20,6’sının memur ve %17,7’sinin özel sektör kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların %41 gibi 
büyük bir yüzdesini üniversite öğrencilerinin oluşturmasının temel nedenleri; nüfus ortalamaları içerisindeki 
genç nüfusun yüksekliği, Konya merkezinde eğitim gören üniversite öğrenci sayısının fazlalığı ve üniversite 
öğrencileri arasında sosyal medya kullanımının yüksekliğidir. Bununla birlikte Konya nüfusuna oranla 
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üniversite öğrenci sayısının %6.07 (www.drdatastats.com) olması nedeniyle bulunan sonuçların 
genellenebilirliğinin sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. 

3.1.2.Sosyal Medya İletişimi Ölçeği Faktör Analizi 

Sosyal Medya İletişimi ölçeğinin müşterilerce kaç alt boyutta algılandığı, faktör analizi kullanılarak 
bulunmuştur. Araştırmada kullanılan verilerin faktör analizi için uygunluğunu tespit etmek amacıyla KMO 
ve Barlett testlerinden faydalanılmıştır.   

Tablo 2. Sosyal Medya İletişimi Faktör Yapısı 

Faktör Madde 
Faktör Yükleri Cronbach 

Alpha  Std. S 
1 

SMİ 

S26 ,870 

,941 

3,50 1,25 
S25 ,864 3,30 1,21 
S21 ,862 3,48 1,19 
S20 ,850 3,51 1,13 
S24 ,832 3,33 1,17 
S22 ,831 3,32 1,19 
S23 ,824 3,35 1,17 
S19 ,794 3,46 1,19 

Özdeğer 5,661 
 

  
Açıklanan Varyans 70,766   

Toplam Açıklanan Varyans 70,766    
KMO ,924    
Barlett 2704,230 (sd.28; p=0,000)   

SMİ (Sosyal Medya İletişimi) 
Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde (KMO=0,924) soru grubunun tamamının faktör analizine uygun 
olduğu görülmüştür. Diğer yandan münferit olarak her soru da faktör analizine uygundur. Bu ölçüm 
yapılırken Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü (MSA) yöntemi kullanılmış ve değişkenlerin anti-image 
korelasyon matrisi gözden geçirilmiştir. MSA değerleri incelendiğinde (Anti-image korelasyon matrisinde yer 
alan) tüm değişkenlere ait değerlerin 0,50’nin üzerinde olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen faktör analizine 
göre sosyal medya iletişimi ölçeği katılımcılarca tek boyutta algılanmıştır. Faktör boyutu Sosyal Medya 
İletişimi (SMİ) olarak adlandırılmıştır. Sosyal medya iletişimi ölçeği boyutu ölçeğin toplam varyansının 
%70,766’sını açıklamaktadır. Bulunan her bir faktörün kendi içindeki uyumu Cronbach Alpha katsayısı ile 
ölçülmüştür. Bu katsayı sorular arası korelasyona bağlı uyum değerlerini göstermektedir. Sosyal medya 
iletişimi ölçeğinin Cronbach Alpha değeri %60’ın üstünde yer aldığı için faktör yapısının oldukça güvenilir 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

3.1.3. Marka Değeri Ölçeği Faktör Analizi 

Marka Değeri ölçeğinin kaç alt boyutta algılandığını bulabilmek için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör 
analizine uygun olup olmadığı KMO ve Barlett testleri ile test edilmiştir.  
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Tablo 3. Marka Değeri Faktör Yapısı 

Faktör Madde 
Faktör Yükleri Cronbach  

Alpha=,934  Std. S. 
1 2 3 4 

MBÇ 

S11 ,789    

,909 

3,27 1,11 
S12 ,785    3,32 1,05 
S13 ,748    3,41 1,06 
S9 ,737    3,50 1,12 

S10 ,734    3,41 1,11 

GMD 

S16  ,757   

,868 

3,60 1,04 
S15  ,736   3,44 1,06 
S17  ,721   3,47 1,05 
S18  ,715   3,43 1,00 
S14  ,661   3,53 1,08 

MS 

S1   ,858  

,854 

3,96 1,07 
S3   ,797  3,89 1,00 
S2   ,733  3,72 0,97 
S4   ,582  3,61 1,03 

AK 

S7    ,786 

,804 

3,93 0,93 
S6    ,727 3,73 0,99 
S8    ,663 3,84 1,02 
S5    ,656 3,58 1,02 

Özdeğer 8,500 1,507 1,335 1,152 

 

 
Açıklanan Varyans 20,359 19,136 15,363 14,554 
Toplam Açıklanan 

Varyans  
69,412 

KMO ,928 
Barlett 4542,853 (sd.153;p=,000) 

(MBÇ) Marka Bilinirliği/Çağrışımı, (GMD) Genel Marka Değeri, (MS) Marka Sadakati, (AK) Algılanan Kalite 

Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde (KMO=0,928) soru grubunun tamamının faktör analizine uygun 
olduğu görülmüştür. Diğer yandan münferit olarak her soru da faktör analizine uygundur. Bu ölçüm 
yapılırken Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü (MSA) yöntemi kullanılmış ve değişkenlerin anti-image 
korelasyon matrisi gözden geçirilmiştir. MSA değerleri incelendiğinde (Anti-image korelasyon matrisinde yer 
alan) tüm değişkenlere ait değerlerin 0,50’nin üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca, faktör analizi neticesinde 
birden fazla faktör altında birbirine yakın faktör ağırlığına sahip herhangi bir değişkene rastlanmadığı için 
analize bu şekliyle devam edilmiştir. Faktör analizine göre marka değeri ölçeği katılımcılarca dört alt boyutta 
algılanmıştır. Faktörler, Marka Bilinirliği/Çağrışımı (1-MBÇ), Genel Marka Değeri (2-GMD), Marka Sadakati 
(3-MS), Algılanan Kalite (4-AK) olarak adlandırılmıştır. MBÇ faktörü %20,359, GMD faktörü %19,136, MS 
faktörü %15,363, AK faktörü %14,554 oranında katkıda bulunarak faktörler ölçeğin toplam %69,412’sini 
açıklamışlardır. Bulunan her bir faktörün kendi içindeki uyumu Cronbach Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Bu 
katsayı sorular arası korelasyona bağlı uyum değerlerini göstermektedir. Sosyal medya iletişimi ölçeğinin 
Cronbach Alpha değeri %60’ın üstünde yer aldığı için faktör yapısının oldukça güvenilir olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

3.1.4. Sosyal Medya İletişimi ve Marka Değeri Alt Boyutları Korelasyon Analizi  

Bu bölümde araştırma kapsamında Sosyal Medya İletişimi ve Marka Değeri alt boyutları arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Araştırma sorunsalı doğrultusunda oluşturulan araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla 
Pearson Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 4. Sosyal Medya İletişimi ile Marka Değeri Alt Boyutları İlişkisi Korelasyon Analizi 

 
Marka 

Sadakati 
Algılanan 

Kalite 

Marka 
Bilinirliliği 
Çağrışımı 

Genel 
Marka 
Değeri 

Sosyal 
Medya 

İletişimi 

Marka 
Sadakati 

r 1     
p      
N 417     

Algılanan 
Kalite 

r ,571** 1    
p ,000     
N 417 417    

Marka 
Bilinirliliği/ 
Çağrışımı 

r ,569** ,594** 1   
p ,000 ,000    
N 417 417 417   

Genel 
Marka 
Değeri 

r ,552** ,562** ,642** 1  
p ,000 ,000 ,000   
N 417 417 417 417  

Sosyal Medya İletişimi 
r ,554** ,539** ,609** ,639** 1 
p ,000 ,000 ,000 ,000  
N 417 417 417 417 417 

**Korelasyon 0,001 düzeyinde anlamlıdır. 

Gerçekleştirilen korelasyon analizi doğrultusunda bulunan sonuçlar incelendiğinde; sosyal medya 
iletişiminin marka değeri alt boyutları ile arasında orta kuvvette ve anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. 
Bu doğrultuda sosyal medya iletişiminin marka değeri alt boyutlarından marka sadakati ile (r=0,554; p<0,001) 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal medya iletişiminin, marka değeri alt boyutlarından 
algılanan kalite değişkeni ile de pozitif yönde (r=0,539; p<0,001), anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca, sosyal medya iletişiminin, bir diğer marka değeri alt boyutlarından olan marka bilinirliği/çağırışımı 
ile (r=0,609; p<0,001) pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya iletişiminin 
marka değeri alt boyutlarının sonuncusu olan genel marka değeri ile (r=0,639; p<0,001), pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda, markaların online platformlar üzerinde gerçekleştirmiş oldukları sosyal medya 
iletişiminin, marka değerinin tüm alt boyutları üzerinde orta kuvvetin üzerinde pozitif yönde ve anlamlı 
ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda araştırma sorunsalı doğrultusunda 
belirlenen araştırma sorularına pozitif yönde cevaplar alınmıştır.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Şirketlerin tüketicilerle kurdukları iletişim, aşamalı olarak dijital kanallara geçmektedir. Bu nedenle dijital 
kanalların en önemli platformlarından biri olan sosyal medyanın, marka değeri üzerindeki etkilerini anlamak 
hayati bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerin dijital kanalları her geçen gün daha fazla kullanmaları 
yönündeki bu eğilimin artarak devam edeceği beklendiğinden sosyal medya faaliyetlerinin önemi ve etkisi de 
her geçen gün artmaktadır (Colicev vd., 2018: 1). 

Sosyal medya iletişimi ile marka değeri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalarda her iki değişken 
arasındaki ilişkinin genellikle pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle sosyal medya pazarlaması 
faaliyetleri marka değerini olumlu yönde etkilemektedir. Şirketler, sosyal medya sayesinde ürün ve hizmetleri 
ile ilgili olarak çok sayıda takipçi ile iletişim kurulabilmekte, bu da şirketlerin marka değerlerinin artmasına 
katkı sağlamaktadır (Wright, 2015: 18). Nitekim yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış ve araştırma 
konusu olan GSM şirketinin online platformlar üzerinde gerçekleştirmiş olduğu sosyal medya iletişiminin, 
marka değerinin tüm alt boyutları üzerinde orta kuvvetin üzerinde pozitif yönde ve anlamlı ilişkisinin olduğu 
tespit edilmiştir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda araştırma sorunsalı doğrultusunda belirlenen araştırma 
sorularına pozitif yönde cevaplar alınmıştır. Bu da göstermektedir ki bir GSM şirketinin sosyal medya iletişimi 
uygulamalarına yönelik başarısı ile tüketici temelli marka değer algısı arasında bir ilişki söz konusudur. Orta 
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düzeyde olduğu sonucuna varılan bu ilişki, tüketici temelli marka değerinin tüm boyutları için de geçerlidir. 
Buradan hareketle tüketici temelli marka değerini artırmayı hedefleyen GSM şirketlerinin, her iki değişken 
arasındaki ilişki nedeniyle sosyal medya iletişimi için de gerekli yatırımları yapmaları ve etkin şekilde 
kullanmaları önem arz etmektedir. Çünkü aşağıda da sıralandığı üzere sosyal medya iletişimi ile tüketici 
temelli marka değeri arasındaki bu ilişki, diğer pek çok sektörde gözlemlendiği gibi GSM sektörü için de 
geçerlidir. Literatürde yer alan ve benzer sonuçlara ulaşılan bazı önemli çalışmalar aşağıda sunulmuştur:  

Lüks markalar üzerine yapılan ve sosyal medya pazarlama çabalarının marka değerine ve tüketici davranışına 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmanın sonucunda; sosyal medya pazarlama çabaları ve sonuçları (marka tercihi, 
fiyat primi ve sadakat) arasında pozitif bir ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır (Godey vd., 2016: 5833).  Bir 
otele ait marka değerinin ölçümünde sosyal medya pazarlamasından faydalanılan bir çalışmanın sonucunda 
ise marka değeri alt boyutlarından biri olan marka farkındalığının, diğer tüm boyutlara ait ilişkilerin 
merkezinde yer aldığı görülmüştür (Callarisa vd., 2012: 77). Gümüş vd. (2013: 87) yaptıkları çalışmada 
Facebook uygulamalarının marka değeri üzerindeki etkisini araştırmışlar ve çalışmanın neticesinde; GSM 
Operatörünün Facebook sayfasında gerçekleştirdiği bilgilendirici ve eğlendirici ağızdan ağza iletişim ve 
müşteri ilişkileri uygulamalarının marka değeri boyutları (algılanan kalite, marka farkındalığı ve çağrışımları 
ile marka sadakati) üzerinde etkilerinin olduğunu belirlemişlerdir. Hanaysha (2016: 46) sosyal medya 
reklamlarının, marka değerinin tüm boyutları üzerinde belirgin bir pozitif etkisi olduğunu belirlemiştir. E-
Ticaret şirketlerinin marka değerlerinin arttırılmasında sosyal medya pazarlamasının öneminin araştırıldığı 
deneysel bir çalışmada; online şirketlerin marka değerleri ile sosyal medya pazarlaması arasında önemli bir 
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Kavisekera ve Abeysekera, 2016: 201). Marka iletişiminin marka değerine 
etkisini Facebook bağlamında değerlendiren bir çalışmanın sonuçları ise hem firma hem de kullanıcılar 
tarafından üretilen sosyal medya marka iletişiminin marka farkındalığını etkilediğini göstermiştir. Ayrıca 
kullanıcı tarafından üretilen sosyal medya marka iletişiminin marka sadakati ve algılanan marka kalitesi 
üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmüştür (Schivinski ve Dabrowski, 2015: 31). As' ad ve 
Alhadid (2014: 315) yaptıkları çalışmada; Ürdünlü mobil servis sağlayıcıları için sosyal medya pazarlamasının 
boyutlarının marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Sosyal medya pazarlamasının, marka değerinin boyutlarından biri olan marka sadakati üzerindeki etkisi 
dikkat çekicidir. Daha geniş bir ifadeyle marka bilinci ve değer bilinci, sosyal medya pazarlaması ile marka 
sadakati arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir (Ismail, 2017: 129). Can ve Çetin (2016: 885) sosyal medya 
pazarlamasından elde edilen faydaların, marka sadakatine etkisini araştırmışlar ve sonuçta; sosyal medya 
pazarlamasının fonksiyonel, sosyal ve maddi faydalarının bulunmasına karşın hedonik ve psikolojik fayda 
oluşturmadığı sonuçlarına ulaşmışlardır. Erdoğmuş ve Çiçek (2012: 1353) müşterilere ait marka sadakatinin; 
avantajlı kampanyalar düzenlendiğinde, uygun ve popüler içerikler sunulduğunda, markanın çeşitli 
platformlarda göründüğünde ve son olarak sosyal medya üzerinden uygulamalar gerçekleştirdiğinde olumlu 
yönde etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu da marka değerinin boyutlarından biri olan marka sadakatinin 
oluşumunda sosyal medyanın etkisini göstermesi bakımından dikkat çekmektedir. 

Şirketler tarafından düzenlenen sosyal medya faaliyetlerinin başarısı, tüketicilerin dikkatlerini çekebilmek ve 
onları bu faaliyetlere dahil edebilmekten geçmektedir. Bununla birlikte sosyal medya faaliyetlerine katılım 
toplumlar arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Nitekim ABD’li ve Çin’li müşteriler üzerinde yapılan bir 
çalışmada sosyal medyaya katılım noktasında davranışsal olarak önemli farklılıkların bulunduğu 
görülmüştür (Jiao vd., 2018: 18). Çalışmada kollektivist ve dışa dönük tüketicilerin, sosyal medya katılımı 
yoluyla sosyal değeri tecrübe ettikleri, buna karşın bireysel ve içe dönük tüketicilerin ise içerik değerini 
önemsedikleri tespit edilmiştir. Çinli tüketicilerin daha fazla sosyal değere önem verdikleri, ABD li 
tüketicilerin ise içerik değerine daha fazla önem verdikleri bulunan sonuçlar arasındadır. Buna göre, sosyal 
değerin marka değeri üzerindeki etkisinin Çinli tüketiciler için daha güçlü olduğu söylenebilir.   

Yapılan çalışmalarda büyük ölçüde sosyal medya pazarlaması bağlamında interaktif iletişimin marka değeri 
üzerindeki rolünün pozitif yönlü olduğu sonucuna ulaşılmışsa da olumsuz sonuçların bulunduğu istisnai 
çalışmalar da söz konusudur. Örneğin; Facebook üzerinden hızlı tüketim maddelerine yönelik yapılan bir 
çalışmada; firmanın ürettiği sosyal medya marka iletişiminin yalnızca 4 marka değeri boyutu (marka bilinci, 
marka algılamalı kalite, marka bilinirliği ve marka güvenliği) üzerinde doğrudan etkili olduğunu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bir diğer sonuç ise kullanıcılar tarafından üretilen sosyal medya iletişiminin algılanan kalite, 
marka sadakati ve marka güveninde belirgin bir etkisinin olmadığıdır. Buna ek olarak, kullanıcı tarafından 
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üretilen sosyal medya iletişiminin marka bilinirliği ve marka çağrışımı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu da 
bulunan sonuçlar arasındadır (Sadek vd., 2017: 237). Bir diğer çalışmada Colicev vd., (2018: 1) sosyal 
medyanın, müşteri tabanlı marka değeri üzerindeki etkilerini genel olarak güçlü bulmuşlarsa da hedonik ve 
yüksek katılımlı ürünlerin ticaretini yapan perakendecilerde sosyal medyanın müşteri tabanlı marka değerine 
zarar verdiğini tespit etmişlerdir.  

Yapılmış olan araştırmalarda sosyal medya platformuna ait birçok farklı değişken ile marka değerine etki eden 
unsurlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmadaki bulgular ile yapılmış olan birçok benzer 
araştırmanın sonuçları birbirine yakındır. Bu araştırmanın bulgularının, literatürde daha önce sosyal medya 
iletişiminin, marka değeri üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik çalışmaların sonuçlarını destekleyici 
nitelikte olması ve bu iki değişken arasındaki ilişkiye yönelik Türkiye özelinde akademik bir çalışmanın 
yapılmamış olması, çalışmayı literatüre sağlayacağı katkılar nedeniyle önemli kılmaktadır. Yapılan 
çalışmanın, özellikle sosyal medya pazarlaması faaliyetlerine yönelik çalışan pazarlama profesyonelleri, 
konuya ilişkin akademik çalışmalarda bulunan akademisyenler ve şirketlerin marka değeri oluşumunda aktif 
rol oynayan yöneticiler başta olmak üzere çok sayıda kesime katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

Yapılan çalışmada sosyal medya iletişimi ile tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişki bir GSM şirketi 
özelinde ele alınmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda ise; sosyal medya iletişimi ile diğer marka unsurları 
(finans temelli marka değeri vb.) arasındaki ilişki incelenebilir. Diğer yandan örneklem grupları referans 
alınarak çalışma farklı jenerasyonlar ya da farklı coğrafyalarda yaşayan tüketiciler üzerinde 
gerçekleştirilebilir.   
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Amaç – Araştırmanın temel amacı, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici 
tutumlarının ölçülmesidir. Araştırmanın bir diğer amacı ise; söz konusu tüketici tutumlarının 
araştırmaya dahil edilen aile geliri, cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve yaş gibi demografik 
faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. 

Yöntem – Çalışmaya literatür taraması yapılarak keşifsel araştırma ile başlanmıştır. Araştırmada 
mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarını ölçmek için; MacKenzie 
ve Lutz (1989), Ducoffe (1996), Tsang vd., (2004) ve Ma vd., (2009) tarafından geliştirilen 
ölçeklerden ve Şahin ve Aytekin (2012)’nin çalışmasından yararlanılmış olup; boyutlar ve ifadeler 
bildirimlere uyarlanarak oluşturulmuştur.  Ölçek maddeleri önce faktör analizine tabi tutulmuş, 
sonrasında ortaya çıkan faktör boyutlarının demografik faktörlere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını analiz etmek için de T-Test ve korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Bulgular – Analiz sonucunda beş faktör boyutu ortaya çıkmış olup, eğlendirme, sinirlendirme, 
bilgilendirme, kişiselleştirme ve güvenilirlik olarak isimlendirilmiştir. Faktör analizi sonrası 
faktör boyutlarının aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında; mobil alışveriş uygulamaları 
bildirimlerine karşı tüketici tutumlarını en çok açıklayan faktör boyutunun  ‘Bilgilendirme’ 
boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada, eğlendirme, bilgilendirme ve güvenilirlik 
faktörleri ile medeni durum değişkeni, eğlendirme faktörü ile yaş ve meslek değişkenleri, 
sinirlendirme faktörü ile de aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu; diğer 
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Tüketiciler, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerinin en çok bilgilendirme 
özelliği ile ilgilenmektedirler. Bu bakımdan, mesajların bilgilendirme ağırlıklı olması üstelik bir 
de kişiselleştirilmesi ilgiyi daha fazla çekecektir. Gün içinde çok fazla maruz kaldıklarında bu 
durum onların sinirlenmelerine hatta uygulamayı silmeleri sonucuna kadar yol açabilir. 
İşletmelerin bildirim mesajı gönderme konusunda aşırıya kaçmaması gerekir. Araştırma 
sonucunda ayrıca bildirim mesajlarını tüketiciler eğlendirici ve güvenilir bulmadıkları için, 
işletmeler bildirim mesajlarında güven ve iddia konusunda abartılı mesajlar atmaktan 
kaçınmalıdırlar. 
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Purpose – The aim of the study is to measure consumer attitudes against notifications of mobile 
shopping applications. Another aim of the study is; The aim of this study is to investigate whether 
these consumer attitudes differ according to demographic factors such as family income, gender, 
educational status, occupation and age. 

Design/methodology/approach – The study was started with a literature review and exploratory 
research. In order to measure consumer attitudes against notifications of mobile shopping 
applications; Ma et al., (2009), Tsang et al., (2004), Ducoffe (1996), MacKenzie and Lutz (1989) 
developed by the scales and Sahin and Aytekin (2012) 's work was used; dimensions and 
expressions are created by adapting to notifications. Scale items were subjected to factor analysis 
first, and T-Test and correlation analysis were applied to analyze whether the resulting factor 
dimensions differ according to demographic factors. 

Findings – As a result of the analysis, five factor dimensions emerged and it was named as 
amusement, annoying, informing, personalization and reliability. After the factor analysis, when 
the arithmetic mean values of the factor dimensions are examined; It has been revealed that the 
factor dimension that most explains consumer attitudes towards mobile shopping applications 
notifications is the information dimension. In addition, there was a significant difference between 
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 the variables of entertainment, information and reliability, marital status variable, amusement 
factor, age and occupational variables, limitation factor and monthly income variable. There was 
no significant difference between the other variables. 

Discussion – Consumers are interested in the most informative feature of notifications of mobile 
shopping applications. In this regard, the messages will be weighted with information and 
personalization will attract more attention. If they are exposed too much during the day, this may 
cause them to get upset or even to eradicate the practice. Businesses should not overdo it in 
sending a notification message. As a result of the research, they should also avoid exaggerated 
messages about trust and claim in the notification messages because consumers do not find 
notification messages as entertaining and reliable. 

1. Giriş 

Günümüzde tüketici odaklı post-modern pazarlama anlayışının gelişmesiyle, müşterinin yakından takip 
edilmesi ve onlarla sürekli iletişimde kalınması rekabet üstünlüğünün en önemli gereklerinden biri haline 
gelmiştir. Mobil iletişime yönelik teknolojinin gelişme göstermesi, işletmeleri geleneksel iletişim kanallarının 
ötesinde yeni iletişim kanallarına taşımakta ve bu yeni kanal, ‘mobil pazarlama’ olarak adlandırılmaktadır. 
Mobil pazarlama; ürün, hizmet ve fikirlerin tutundurma işlevinin mobil iletişim tekniklerinin kullanılarak 
gerçekleştirilmesine dayanmaktadır (Pousttchi ve Wiedemann, 2007). Pazarlama faaliyetlerinin ‘yer-temelli’ 
olmaktan çıkması, mobil pazarlamayı doğurmuştur ve mobil pazarlama; mobil ürünler yardımıyla mobil 
mecra üzerinden yürütülen faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015: 217).  

Mobil pazarlama; özellikle SMS reklamlarının müşteri tepkilerinin harekete geçirilmesinde etkili olduğunu ve 
bir marka aracı olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır (Barwise ve Strong, 2002). Bu avantajları dolayısıyla 
mobil pazarlama, tüketicinin dikkatini çeken mesajların arttırılması ile daha yoğun bir rekabet ortamını 
doğurmuştur (Heinonen ve Strandvik, 2003). Geleneksel kitle iletişimi ile karşılaştırıldığında; mobil 
pazarlama, müşterilerle karşılıklı etkileşimi, kişiye özel mesaj içeriği imkanı, müşterilere hızlı yönelme ve geri 
dönüş oranı, yer ve zaman rahatlığı, kampanyanın etkinliğini hızlı ölçme imkanı gibi birçok avantaj sunmakta 
ve en etkili pazarlama yöntemleri arasında yerini almaktadır (Kaya, 2015 :217; Bauer ve diğ. 2005; Leppaniemi, 
2008). Bu bağlamda avantajları doğrultusunda mobil pazarlamanın özelliklerini kategorize etmek 
mümkündür. 

*Kişiselleştirme: Marka kullanıcılarının kişisel özelliklerinin farklılığı mobil reklamlarda kişiye özel mesaj 
içeriği oluşturulması gereksinimini doğurmaktadır (Barnes ve Scornavacca, 2004). 

*Her yerde ulaşılabilir olma: Alıcı ve satıcıların zaman ve mekan olarak ayrı olduğu varsayımına dayanan 
geleneksel pazarlamadan farklı olarak mobil araçlar işletmeye, potansiyel müşterisi ile her yer ve zamanda 
iletişim kurabilme imkanı sağlamaktadır (Scharl ve diğ., 2005). 

*Etkileşim: Mobil iletişim ile birlikte geleneksel pazarlamadaki tek yönlü iletişim ortadan kalkmakta ve düşük 
maliyetler sayesinde tüketicilerle kişisel diyaloglar gerçekleştirilmektedir (Godin, 2001). 

*Lokalizasyon: Mobil teknolojiler sayesinde potansiyel müşterinin konumu kolaylıkla belirlenebilmekte ve yeni 
ürün ve hizmet hakkında satış noktasında bilgilendirilebilmektedirler. Ayrıca, kullanıcının yerini servis 
sağlayıcısına bildirmesiyle de en yakınlardaki (market, benzin istasyonu, ATM vb.) ürün ve hizmet sağlayıcıya 
ulaşabilmektedir (Bauer vd., 2005). 

Mobil pazarlama, pazarlamanın SMS ile yapılanı olarak görülse de mobil mecra üzerinden gerçekleştirilen 
yaz yolla uygulamaları, oylamalar, testler, logo-melodi-video gibi mobil içerikler, mobil oyunlar, MMS 
uygulamaları, barkod uygulamaları, lokasyon bazlı servisler, WAP, mobil internet, java magazinleri, mobil 
aramalar, mobbloging ve bluetooth gibi başka kurgular da vardır (Kaya, 2015: 218-222). Türkiye’de mobil 
pazarlama kampanyası kapsamında ilk fikir Mobilera firmasından Tolga Alıcı’ya aittir. Mobilera tarafından 
ilk olarak Lipton firması ile “Lipton Ice Tea Evo” adlı kampanya tasarlanarak hayata geçirilmiştir.  

Mobil pazarlamada ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’ (CMR) son derece önemlidir. Mobil mecrada iletişim, ‘opt-in’ 
ve ‘opt-out’  yani müşterinin kendi arzusu ile katıldığı ve ayrıldığı şeklinde iki yönlüdür. Müşteriden izni 
alınmadan yapılan bir hareket müşteri algısında olumsuz bir yargıya yol açabilir. Müşteri ‘spam’ mailler ile 
baş edebilse de mobilitede bu durum mümkün değildir. Spam algısını yönetmek için izinli olma durumu 
önemlidir. Fakat burada önemli olan iznin gizli gizli alınması değil; müşteriye açıkça sorulmasıdır.  Örneğin 
bazı mağazalarda müşterilerin doldurması için verilen bilgi formlarında yer alan ‘duyurular hakkında bilgi 



P. Kayıkçı – K. Armağan – N. E. Dal 11/3 (2019) 2040-2058 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2042 

almayı kabul ediyorum’ yazısı izinli pazarlama değil; müşterinin başvurabileceği hukuksal yaptırımları 
önlemek için bir oyundur (Kaya, 215 :219). 

Mobil pazarlama en geniş kapsamıyla, mobil telefonların kullanılarak mal, hizmet ve fikirlerin 
tutundurulması (Pousttchi ve Wiedemann, 2007) ya da hedef müşterilerle pazarlama iletişiminin kurulması 
için mobil telefonlar yoluyla tutundurma içerikli mesajların gönderilmesi (Tek ve Özgül, 2005) şeklinde 
tanımlanabilir. Bu tanımlardan yola çıkarak mobil pazarlama iletişiminin kilit noktasının mobil reklamlar 
olduğu yargısına varılabilir. Günümüzde geleneksel medya araçları kullanılarak hedef müşterilere 
ulaşabilmek zorlaşmaktadır. Mobil reklamcılık temel olarak; bir yerden diğerine taşınan (toplu taşıma 
araçlarındaki) ve mobil telefonlarımıza gönderilen mesajlardır (Dickinger vd., 2005). 

Mobil reklamın literatürde çeşitli şekillerde tanımı yapılmıştır. Cleef (2007: 226) mobil reklamı, mobil cihazları 
yanlarında bulunduran tüketicilere elektronik olarak reklamlar gönderme olarak tanımlarken; Barutçu ve 
Öztürk (2009:26-27)’ya göre mobil reklam, hedef tüketicilerin bulunduğu konuma göre bilgilendirici, ikna 
edici ve özellikle kişiselleştirilmiş mesajların cep telefonlarına iletilmesidir. Mobil reklam,  hedef kitleye 
doğrudan ve kişisel olarak ulaşması özelliğinden dolayı televizyon ve internet reklamları ile 
karşılaştırıldığında büyük önem taşımaktadır. Mobil reklam, hedef kitlenin bulundukları yer ve o anki 
ihtiyaçlarına göre isteğe bağlı olarak pazarlama kampanyaları hakkında bilgilendirme yapılmasına olanak 
sağlar (Karaca ve Ateşoğlu, 2006). 

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ile mobil pazarlama ve mobil reklamların yapıldığı platformlar da 
genişleyerek mobil alışveriş döneminden bahsedilmeye başlanmıştır. Mobil alışveriş, akıllı telefonlar 
aracılığıyla perakendecilere ödeme yaparak onlardan ürünü ya da hizmeti satın alabilmeyi mümkün kılan bir 
kanaldır (Pantano ve Priporas, 2016:549). Mobil alışveriş, Pc üzerinden yapılan online alışverişten daha farklı 
bir kavramdır. Çünkü mobil alışverişte kişinin akıllı telefonunu yeni yazılımlar ve uygulamalarla kullanması 
söz konusudur (Huang vd. ,2015 :276). 

Günümüzde İngiltere, ABD, Fransa, İspanya, Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkeler ve Çin, Polonya, 
Hindistan, Brezilya, Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye’de de mobil mecralar, 
tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarında gittikçe güçlü bir yer almakta ve önde gelen alışveriş 
platformlarının hemen hemen hepsi mobil uygulamalarıyla hizmet sunmaktadırlar.  

Tablo 1. Dünya’da E-Ticaret Karşılaştırması 

Ülke                  Online Alışveriş          Mobil Alışveriş               Nüfus(Mn) 

                                Yapanlar                      Yapanlar   

İngiltere                 %81                                  %45                                   66,4 

ABD                          77                                     44                                  328,1 

Almanya                  81                                     29                                    82,7 

Fransa                      71                                      26                                   65,0 

Japonya                   68                                      34                                 126,4 

İspanya                    72                                     40                                   46,2 

Çin                           82                                      74                              1.396,9 

Polonya                   76                                      36                                  37,9 

Hindistan                74                                     60                              1.334,2 

Brezilya                   68                                     45                                 209,2 

Rusya                       58                                    32                                 143,9      

Türkiye 2017          43                                    30                                   80,8 

Türkiye 2018          67                                    50                                   82,0 

Kaynak: TÜBİSAD, Nisan 2019, E-Ticaret/Pazar Büyüklüğü 2018 Yılı Raporu 

Tablo 1 ‘de 2019 Nisan ayında TÜBİSAD 2018 E-Ticaret/Pazar Büyüklüğü Raporunda görüldüğü gibi;  
Türkiye’de 2017 yılında mobil alışveriş yapanlar 80,8 milyon nüfusun %30’u iken; 2018 yılında 82 milyon 
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nüfusun %50’sini oluşturmaktadır. Son bir yılda %20’lik bir artış söz konusu olmuştur. Bu konuda, mobil 
alışveriş uygulamalarının sayısının gün geçtikçe artması ve dolayısıyla tüketicilere sunduğu kolaylıklar artışta 
önem taşımaktadır. Görüldüğü gibi; Türkiye’de mobil alışveriş yapanların yüzdesi İngiltere, ABD, Almanya, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelerin tüketicilerinden daha fazladır. Rapora göre; online alışveriş yapanlar, mobil 
alışveriş yapanlardan ayrı kategorize edilmiş olup %67’lik oldukça yüksek bir dilimi oluşturmaktadır 
(TÜBİSAD, 2019). 

Türkiye’de mobil alışveriş uygulamaları ile gerçekleştirilen satın alma oranının hangi kategorilerde ve hangi 
uygulamalarda yüksek olduğu TWENTIFY’nin 2018 Eylül ayı Türkiye’de E-Ticaret, ‘Çevrimiçi Alışverişte 
Tüketici Davranışları Araştırması ve Marka Karşılaştırması’ üzerine sunduğu raporda verilmiştir. Bu rapora 
göre; en yüksek satın alma oranı %59,02 ile giyim kategorisindedir. İkinci sırada %46,85 ile elektronik, üçüncü 
sırada ise %42,28 ile yemek siparişi kategorileri yer almaktadır. Kategori bazlı mobil alışveriş uygulamaları 
ayrıldığında ise; satın alma oranında giyim kategorisinde %48,52 ile Trendyol, hızlı tüketim kategorisinde 
%51,20 ile Migros Sanal Market, kitap kategorisinde %53,19 ile Kitapyurdu, müzik/video kategorisinde 54,54 
ile D&R, kozmetik/kişisel bakım kategorisinde %33,52 ile Hepsiburada, elektronik kategorisinde % 57,61 ile 
Hepsiburada, anne/bebek/oyuncak kategorisinde %48,31 ile E-bebek, evcil hayvan ürünü kategorisinde ise 
%41,67 ile Hepsiburada mobil alışveriş uygulamaları 1. Sırada yer almaktadır (TWENTIFY, 2018). 

Mobil alışveriş uygulamaları dönemi ile birlikte mobil reklam çabaları, ‘mobil bildirimler’ ile güçlendirilmeye 
başlanmıştır. Mobil bildirimler daha çok mobil uygulamalarda tüketicilerin karşısına çıkan anlık bildirim 
mesajlarıdır. Mobil bildirimler, uygulamaların tüketicilerle, diğer bir ifadeyle kullanıcılarla anlık iletişime 
girebilmelerini sağlamaktadır. Doğru zamanda gönderilen indirim bildirimi, kullanıcının ürünü satın 
almasını sağlayabilmektedir. Mobil bildirimler herhangi bir ücret gerektirmediğinden işletmeler tarafından e- 
mail ya da sms ile pazarlamadan daha çok tercih edilmektedir. Mobil bildirimler için, büyük ücretler ödemeyi 
zorunlu kılan hedef kitlenin telefon numaralarına ya da e- mail adreslerine ulaşmaya gerek olmadan, 
uygulamayı telefonlarına yüklemiş olmaları yeterlidir. Mobil alışveriş uygulamalarında bir ürüne bakıp o 
ürünü satın almadan çıkan tüketiciye ertesi günlerde o ürün indirime girdiğinde ya da gireceğinde tekrar bir 
bildirim ile herhangi bir ücret ödenmeden tüketici tekrar satın almaya yönlendirilir. Bu özelliği ile mobil 
bildirimler, ‘yeniden pazarlama’ (Remarketing) yapmayı kolaylaştırmaktadır (www.dijitalfakulte.com/push-
notifications-anlik-bildirimler-nedir-avantajlari-nelerdir/, Erişim Tarihi: 25.05.2019). Fakat çok sık gönderilen 
bildirimler kullanıcıyı sıkabilir, hatta uygulamayı silmesine bile neden olabilir. Bu bakımdan, tüketicilerin 
mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tutumları hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedir. 
Mobil bildirimlerin eğlendirici ve bilgilendirici özelliği, güvenilirliği, bildirimleri alan kişileri rahatsız edip 
etmemesi, mesajların kişiye özel gönderilme durumu, mobil alışveriş uygulamalarına karşı tüketici 
tutumlarının oluşmasında etkili olmaktadır.  Mobil reklam faaliyetini sağlamak amacıyla gönderilen 
bildirimlerin eğlence algısına göre oluşturulması, tüketicileri satın almayı düşündüğü ürün veya hizmete 
yaklaştırır (Haghirian vd., 2005:4). Mobil cihazlarla sağlanan uygulamaların gönderdiği mobil bildirimlerin 
doğru olması ve yararlı olması, tüketici için oldukça önemlidir (Siau ve Shen, 2003:93). Mobil bildirimlerin 
bıktırıcı veya karışık olması, tüketicilerin bildirim mesajlarına karşı olumsuz tutum sergilemesine neden 
olmaktadır (Haghirian vd., 2005 :4). Kişiselleştirme, hedef tüketicinin demografik özellikleri veya kişisel 
tercihleri ile ilgili olup tüketicilere mesajların özel olarak gönderilmesi satın almayı önemli ölçüde arttırır 
(Varnalı ve Toker,  2010 :68-70). Mobil reklamların güvenilirliği ise; işletmeye olan güvenle doğrudan ilgilidir 
ve tüketiciler güven duydukları firmanın ürün ve hizmetlerine karşı olumlu tutum sergilerler (Chowdhury 
vd., 2006 :37). Anlık bildirimler, doğru zamanlarda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman amacına ulaşır ve hem 
işletmelere hem de tüketicilere yarar sağlanmış olur. 

Bu araştırmanın konusu, Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Migros Sanal, N11, Kitapyurdu, D&R, Idefix, 
Watsons, E-Bebek gibi mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının 
incelenmesidir. Dolayısıyla bu araştırmada, tüketicilerin  bildirimlere karşı tutumu ölçülerek işletmelerin 
hazırlayacakları ve var olan uygulamaların bildirimlerinin yapısı, sıklığı, içeriği gibi faktörler bazında yeniden 
iyileştirilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Bu araştırmanın ana ve alt amaçları bulunmaktadır. 
Araştırmanın ana amacı, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının 
ölçülmesidir. Araştırmanın alt amaçları ise; söz konusu tüketici tutumlarının araştırmaya dahil edilen aile 
geliri, cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve yaş gibi demografik faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
araştırmaktır. 

http://www.dijitalfakulte.com/push-notifications-anlik-bildirimler-nedir-avantajlari-nelerdir/
http://www.dijitalfakulte.com/push-notifications-anlik-bildirimler-nedir-avantajlari-nelerdir/
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2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri 
Değişkenlere bağlı olarak kurulan hipotezler aşağıda verilmiştir. Aynı zamanda tüketicilerin demografik 
faktörlerinin tutumlar üzerinde etkili olup olmadığının ortaya konması adına ankete demografik faktörlerle 
ilgili sorular dahil edilmiştir. Bu sorulardan cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyleri, gelir düzeyleri, yaş 
ve meslek faktörleri ile ilgili hipotezler kurulmuş ve aşağıda bu hipotezlere yer verilmiştir. 
H1: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
H2: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile medeni durum 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
H3: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile aile geliri 
arasında bir ilişki vardır. 
H4: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile eğitim durumu 
arasında bir ilişki vardır. 
H5: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile meslek arasında 
bir ilişki vardır. 
H6: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile yaş arasında bir 
ilişki vardır. 
2. 2. Araştırmanın Kısıtları  
Araştırma, anket verilerinin Türkiye genelinde toplanmış olması bakımından bu konuda bir kısıt 
taşımamaktadır. Fakat araştırmada; düşük maliyetli, en az zaman alan, sosyal bilim araştırmalarında en 
yaygın ve uygulaması en kolay olan örneklem tekniği olarak “kolayda örneklem” tekniği kullanılmıştır 
(Gürbüz ve Şahin, 2015: 130) ve kolayda örnekleme yöntemi, örnek kapsamına giren katılımcıların ana kütleyi 
temsil edip etmedikleri tam olarak bilinmediği için genelleştirilebilirlik kısıtı taşımaktadır (Gegez, 2007 :249). 
2.3. Araştırmanın Anakütlesi ve Örnekleme Süreci 
Araştırma bulgularının genellendiği büyük gruplara ‘evren’ denilirken (Gürbüz ve Şahin, 2015 : 127); 
evrenden seçilen ve evrenin özelliklerini taşıyan küçük gruplara da ‘örneklem’ denilmektedir (Can,  2017 : 24). 
Bu araştırmanın ana kütlesini araştırmaya dahil edilmiş olan Türkiye’de mobil alışveriş uygulamalarından en 
az bir tanesini kullanan ve söz konusu uygulamaların bildirimlerine maruz kalan 18 ile 56 ve üzeri yaş arası 
katılımcılar oluşturmaktadır. Gürbüz ve Şahin (2015: 128)’e göre sosyal bilimlerde %5 hata payı ve %95 güven 
aralığında kabul edilebilir örneklem büyüklüğü 384’tir. Bu durumda 404’ün yeterli görüldüğü söylenebilir. 
Kolayda örnekleme yönteminin kolay erişilebilen her elemanın alındığı bir yöntem olması sebebiyle bu 
örnekleme yönteminin genellenebilirliği ve güvenilirliği daha azdır ve eğitim durumu, cinsiyet, aile geliri, yaş 
vb. dağılımı  kullanılan örnekleme yönteminden dolayı orantısal değildir (Yıldırım ve Şimşek, 2016 : 123). 
2.4. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
Araştırmaya önce literatür taraması ile keşifsel araştırma ile başlanmıştır. Daha sonra nicel araştırma 
kapsamında frekans dağılımı, ortalama değerler gibi çeşitli istatistikler aracılığı ile örneklemin genel 
özelliklerini ortaya koyan (Arslanoğlu, 2016:72) ve kişilerin belirli konulardaki görüş, tutum ve özelliklerini 
anket ya da mülakatlar aracılığıyla ortaya koyan (Saruhan ve Özdemirci, 2016:18) betimleyici/tanımlayıcı 
araştırma ile devam edilmiştir. Yapılan çalışmada veriler online anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket yöntemi 
olarak ise, sonuçlara daha hızlı ulaşabilmek adına çevrimiçi anket metodu ile veriler toplanmıştır. Anket 
formu üç bölümden oluşmaktadır. Ankete başlanırken birinci bölümde katılımcılara; 
* Mobil alışveriş uygulamalarını kullanıyor musunuz?  
* Hangi mobil alışveriş uygulamalarını kullanıyorsunuz?  
* Mobil alışveriş uygulamalarından hangi kategoride alışveriş yapıyorsunuz? 
* İndirdiğiniz mobil uygulamaların bildirimleri açık mı?  
*Mobil alışveriş uygulamalarından bir günde yaklaşık kaç bildirim alıyorsunuz? şeklinde çoktan seçmeli cevaplar 
içeren sorular sorulmuştur. Mobil uygulamaları kullanıp kullanmadığı ve kullananların bildirimlerinin açık 
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olup olmadığı soruları, mobil alışveriş uygulamaları kullanmayan ve bu uygulamaların bildirimlerini 
almayan katılımcıları araştırmaya dahil etmemek amacıyla yöneltilmiştir. 
Anket formunun ikinci bölümünde, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarını 
ölçmek için; MacKenzie ve Lutz (1989), Ducoffe (1996), Tsang vd., (2004) ve Ma vd., (2009)  tarafından 
geliştirilen ölçeklerden ve Şahin ve Aytekin (2012)’nin çalışmasından yararlanılmış olup;  boyutlar ve ifadeler 
bildirimlere uyarlanarak oluşturulmuştur. Hazırlanan 5 boyut ve 24 ifadeden oluşan beşli likert ölçeğinde, 1: 
Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum ve 5: 
Kesinlikle katılıyorum şeklinde ifade edilmiştir. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, cevaplayıcıların 
demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve gelir) ilişkin sorulara yer verilmiştir. 
2.5. Veri Analiz Yöntemi  
Verilerin analizinde istatistik programı ile frekans analizi, normallik analizi ve geçerlilik ve güvenilirliliği 
ölçmek için Cronbach Alpha analizleri yapıldıktan sonra araştırma değişkenleri faktör analizine tabi tutulmuş 
ve mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları belirlenmiştir. 
Faktörler, aritmetik ortalama ve standart sapmalarına bakılarak söz konusu tutumları açıklayan ifadeler 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada, ‘mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici 
tutumları’ ile ‘cinsiyet’ arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t-testi ile değerlendirilmiş olup ‘yaş, aile 
geliri, meslek ve eğitim durumu’nun olduğu diğer demografik özellikle ile arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığı ise korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.  
3.Bulgular 
Araştırmanın bu kısmında, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarını tespit 
etmeye yönelik istatistiksel analizler uygulanmış ve sonuçlar tablolar halinde verilmiştir.  
3.1.Katılımcıların Özelliklerine Yönelik Frekans Analizleri 
Ankete katılanların demografik özelliklerinin belirlenmesi için frekans analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan 
sonuçlar Tablo 2’ de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Meslek Frekans Yüzde 

Kadın 226 55,9 Öğrenci 250 61,9 

Erkek 178 44,1 
Özel Sektör Çalışanı (İşçi, Meslek 
Elemanı vb.) 70 17,3 

Toplam 404 100 Kamu Çalışanı (İşçi. Meslek Elemanı 
vb.) 

42 10,4 

Yaş Frekans Yüzde Serbest Meslek 14 3,5 
18-25  266 65,8 Emekli 10 2,5 

26-35 70 17,3 Ev Hanımı 2 0,5 

36-45 32 7,9 İşsiz 6 1,5 

46-55 32 7,9 Diğer 10 2,5 
56 ve üzeri 4 1 Toplam 404 100 

Toplam 404 100       
Eğitim durumu Frekans Yüzde Aylık Gelir Frekans Yüzde 
İlköğretim 6 1,5 2020TL ve altı 130 32,2 
Lise 42 10,4 2021TL - 3020TL 76 18,8 

Önlisans 80 19,8 3021TL - 4020TL 54 13,4 

Lisans 230 56,9 4021TL - 5020TL 44 10,9 
Lisans Üstü 46 11,4 5021TL - 6020TL 30 7,4 

Toplam 404 100 6021TL - 7020TL 10 2,5 
Medeni Durum Frekans Yüzde 7021TL - 8020TL 10 2,5 
Evli 102 25,2 8021TL - 9020TL 12 3 

Bekar 302 74,8 9021TL ve üzeri 38 9,4 

 Toplam  404  100 Toplam 404 100 
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Analiz sonucunda; katılımcıların %55,9’unun kadın, %44,1’inin ise erkek olarak tespit edilmiştir. 
Katılımcıların %65,8’inin 18-25, %17,3’ünün 26-35, %7,9’unun 36-45, %7,9’unun 46-55,%1’inin 56 ve üzeri yaşta 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında; %1,5’inin ilköğretim mezunu, 
%10,4’ünün lise mezunu, %19,8’inin ön lisans mezunu, %56,9’unun lisans mezunu, %11,4’ünün lisansüstü 
eğitim seviyelerinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %61,9’unun öğrenci, %17,3’ünün özel sektör 
çalışanı, %10,4’ünün kamu çalışanı, %3,5’inin serbest meslek, %0,5’inin ev hanımı, %2,5’inin emekli, %1,5’inin 
işsiz ve %2,5’inin diğer mesleklerden birine sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların aylık 
ortalama gelirlerine bakıldığında, %32,2’sinin 2020 TL ve altında, %18,8’inin 2021-3020 TL, %13,4’ünün 3021-
4020 TL, %10,9’unun 4021-5020 TL, %7,4’ünün 5021-6020 TL, %2,5’inin 6021-7020TL, %2,5’inin 7021-8020 TL, 
%3’ünün 8021-9020 TL ve %9,4’ünün 9021 TL ve üstü olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Ankette Yer Alan Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Soruların  Frekans Analizi Sonuçları 

Mobil Alışveriş Uygulamalarını Kullanıyormusunuz? Frekans Yüzde 

Evet 404 100 

Hayır 0 0 

Toplam 404 100 

İndirdiğiniz Mobil Uygulamanın Bildirimleri Açıkmı? Frekans Yüzde 

Evet 404 100 

Hayır 0 0 

Toplam 404 100 
Mobil alışveriş uygulamalarından bir günde yaklaşık kaç 
bildirim alıyorsunuz? 

Frekans Yüzde 

Hiç almam 18 4,5 

1 - 3 adet 224 55,4 

4 - 6 adet 96 23,8 

7 - 9 adet 42 10,4 

10 ve daha fazla 24 5,9 

Toplam 404 100 

Tablo 3’te mobil alışveriş uygulamalarını kullanıp aynı zamanda bildirimleri açık olan katılımcıları analize 
dahil etmek amacıyla sorulan sorular neticesinde 404 katılımcı analize dahil edilmiştir.  Mobil alışveriş 
uygulamalarının bildirim sıklığını tespit etmek amacıyla yapılan frekans analizinde ise; katılımcıların 
%4,5’inin hiç almadığı, %55,4’ünün günde 1-3 adet aldığı, %23,8’inin günde 4-6 adet aldığı, %10,4’ünün 7-9 
adet aldığı ve %5,9’unun 10 ve daha fazla bildirim aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4. Ankette Yer Alan Çoktan Seçmeli Kullanım Alışkanlıkları Sorularına Yönelik Yüzde Sonuçları 

 Hangi mobil alışveriş uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yüzde 

 TRENDYOL %62,5 

 HEPSİBURADA %47,9 

 GİTTİGİDİYOR %40 

 MİGROS SANAL %12,4 

 N11 %36,8 

 KİTAPYURDU %28,9 

 D&R %31,4 

 IDEFIX %10,5 

WATSONS %7,3 

E-BEBEK %2,5 
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Tablo 4’te katılımcıların kullandıkları mobil alışveriş uygulamaları tespit etmek amacıyla yapılan çoktan 
seçmeli analizde; %62,5 oranında Trendyol, %47,6 oranında Hepsiburada, %40 oranında Gittigidiyor, %12,4 
oranında Migros Sanal Market, %36,8 oranında  N11, %28,9 oranında Kitapyurdu, %31,4 oranında D&R, %10,5 
oranında Idefix, %7,3 oranında Watsons, %2,5 oranında E-bebek ve %34,9 oranında diğer uygulamaların tercih 
edildiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, %41,6 oranında eğitim, %14,9 oranında sağlık, %20,6 oranında 
gsm hizmetleri, %78 oranında giyim, %30 oranında bankacılık, %17,5 oranında süpermarket, %22 oranında 
eğlence/turizm, %8,9 oranında otomotiv, %29,2 oranında kozmetik, %4,1 oranında beyaz eşya ve %23,8 
oranında diğer sektörlerdeki mobil alışveriş uygulamalarının tercih edildiği görülmektedir. Twentify 2018 
raporları sonucunda ortaya çıkan %48 oranında tercih edilen Trendyol mobil alışveriş uygulaması için 
araştırma sonucunda ortaya çıkan %47 oranıyla benzer bir sonuca ulaşıldığı söylenebilir. 

3.2. Ölçek Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi  

Araştırmada yer alan 24 ifadelik ölçeğin güvenilirliğini test etmek için Cronbach’s Alpha modeli kullanılmış 
olup 0 ile 1 arasında değerler alan Cronbach alpha katsayısının 1’e yakın olması tutarlılığın yüksek olduğu 
sonucunu gösterir (Gürbüz ve Şahin, 2015 :315). Tablo 4’te görüldüğü gibi analiz sonucunda Cronbach alpha 
0,913 bulunmuştur ve bu değer, 0,80 ile 1,00 arasında yer aldığından ölçeğin önemli ölçüde gösterir (Kalaycı, 
2010 :405). 

Tablo 5. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach's Alpha  Madde Sayısı 

0,913 24 
 
Araştırma ölçeğine yönelik ifadelerin normal dağılıma uygunluk durumuna bakmak için ölçekte yer alan 
boyutların ortalamalarının çarpıklık ve basıklık istatistik değerleri ile her bir boyutun normalliği test 
edilmiştir.  

Tablo 6. Normal Dağılım Tablosu 

  Çarpıklık Std. Error of 
Skewness 

Basıklık Std. Error of 
Kurtosis 

SİNİRLENDİRME -0,258 0,121 -0,270 0,242 
BİLGİLENDİRME -0,556 0,121 0,061 0,242 

EĞLENDİRME 0,527 0,121 -0,707 0,242 

KİŞİSELLEŞTİRME -0,257 0,121 -0,83 0,242 
GÜVENİLİRLİK 0,091 0,121 -0,708 0,242 

DİĞER %34,9 
Yüzde Mobil alışveriş uygulamalarından  hangi 
kategoride alışveriş yapıyorsunuz? 

Yüzde 

 EĞİTİM %41,6 

 SAĞLIK %14,9 

 GSM HİZMETLERİ %20,6 

 GİYİM %78,1 

BANKACILIK %30,8 

SÜPERMARKET/ALIŞVERİŞ %17,5 

EĞLENCE/TURİZM %22,2 

OTOMOTİV %8,9 

KOZMETİK %29,2 

BEYAZ EŞYA %4,1 

DİĞER %23,8 



P. Kayıkçı – K. Armağan – N. E. Dal 11/3 (2019) 2040-2058 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2048 

Tablo 5’te görüldüğü gibi; ölçekte yer alan sinirlendirme, bilgilendirme, eğlendirme, kişiselleştirme ve 
güvenilirlik boyutlarının çarpıklık ve basıklık diğer bir değişle skewness ve kurtosis değerleri; -1,5 ve +1,5 
aralığında yer alması neticesinde ölçeğin normal dağılıma sahip olduğu ve faktör analizi yapılabilineceği 
sonucuna varılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

3.3.Katılımcıların Marka Kişiliği Algısına İlişkin Bulgular 

3.3.1.Faktör Analizi Bulguları 

Örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmaya uygunluğunu tespit etmek amacıyla, Bartlett testi ve Kaiser 
–Meyer – Olkin (KMO) testleri yapılmıştır. KMO değerinin 0,60 ve üzerinde olması gerekir ve bu oranın 0,80-
0.90 arasında çıkması örneklem büyüklüğünün araştırma için yeterli bir derecede olduğunu gösterir (Pallant, 
2001). Çalışmada Tablo 6’da görüldüğü gibi, KMO değerinin  0,88 olması ve Bartlett testi sonucundaki sig 
degerinin 0,000 çıkması (p<0,05 anlamlı) ile, örneklem sayısının faktör analizi yapmaya uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2015: 303-311).  

Tablo 7. KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçümü(KMO) 0,88 

Bartlett's Küresellik Testi 
Ki-kare 6601,26 
df(serbestlik derecesi) 276 
Sig.(p) 0,000 

Faktör analizinde faktör aralığı 0,71’in üzerindeki faktör yükleri mükemmel, 0,63’ün üzeri çok iyi, 0,55’in üzeri 
iyi kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Analiz sonucunda 0,50’nin altında faktör yükü olan bir 
değer olmadığından değişkenlerinin hiçbirinin analizden çıkarılmamasına karar verilmiştir.  Ayrıca faktörler 
altındaki yük değerleri arasında 0,1’den daha fazla fark olan daha ifadelerin söz konusu olduğu durumda ise 
hangi faktör yükü fazla ise o faktör yükü fazla olan boyuta dahil edilmiştir (Gegez, 2007: 371). 

Tablo 8. Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Ölçeği Boyutlarının Faktör 
Yükleri 

  

BOYUTLAR  

FAKTÖR 1 FAKTÖR 2 FAKTÖR 3 FAKTÖR 4 FAKTÖR 5 
EĞLENDİRME İFADE 1 ,854         
EĞLENDIRME İFADE 2 ,847         
EĞLENDİRME İFADE 4 ,845         
EĞLENDİRME İFADE 5 ,788         
EĞLENDİRME İFADE 3 ,781         
KİŞİSELLEŞTİRME İFADE 4 ,533         
SİNİRLENDİRME İFADE 2   ,853       
SİNİRLENDİRME İFADE 5   ,824       
SİNİRLENDİRME  İFADE 1   ,791       
SİNİRLENDİRME İFADE 4   ,764       
SİNİRLENDİRME İFADE 6   ,685       
SİNİRLENDİRME İFADE 3   ,665       
BILGİLENDİRME İFADE 3     ,828     
BİLGİLENDİRME İFADE 1     ,776     
BİLGİLENDİRME İFADE 2     ,726     
BİLGİLENDİRME İFADE 4     ,725     
BİLGİLENDİRME İFADE 5     ,707     
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BİLGİLENDİRME İFADE 6    ,583     
KİŞİSELLEŞTİRME İFADE 1       ,813   
KİŞİSELLEŞTİRME İFADE 3       ,798   
KİŞİSELLEŞTİRME İFADE 2      ,606   
GÜVENİLİRLİK İFADE 2        ,708 
GÜVENİLİRLİK İFADE 1        ,681 
GÜVENİLİRLİK İFADE 3        ,677 

Faktörlerin açıkladıkları toplam varyansın %67-%80 olması önerilmektedir (Özdamar, 2004; Tatlıdil, 2002). 
Araştırmada yapılan faktör analizi sonucunda; faktörlerin toplam varyansın %70.054’ünü açıkladığı tespit 
edilmiştir.  

Tablo 8’deki faktör analizi sonucunda, faktör isimlendirmeleri araştırma için yararlanılan ölçek maddeleri ile 
benzerlik gösterdiğinden faktör isimleri aynı şekilde bırakılmıştır.  Fakat tek fark olarak çalışmanın aslında 
kişiselleştirme faktörünün içinde yer alan ‘mobil reklam sadece bana gönderilmişse ürünü satın alırım’ ifadesi, 
yapılan analiz sonucunda eğlendirme faktörünün altında yer almaktadır. Tablo 9’da analiz sonucunda her bir 
faktörün altındaki ifadeler ve faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdeleri verilmiştir. 

Tablo 9. Faktör Analizi Sonuçları ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri 

FAKTÖRLER AÇIKLANAN 
VARYANS 

(%) 

Faktör 1: Eğlendirme                                                                                                              
 1.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini okumak zevklidir. 
 2.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini eğlenceli bulurum. 
 3.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini almak hoşuma gider. 
 4. Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri heyecan vericidir. 
 5.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri genellikle insanları güldürür. 
 6.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri sadece bana gönderilmişse ürünü satın 
alırım. 

21,216 

Faktör 2: Sinirlendirme                                                                                                          
 1.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri genellikle sinir bozucudur. 
 2.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri insanı bezdirir. 
 3.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri aldatıcıdır. 
 4.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine çok fazla maruz kalınmaktadır. 
 5. Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri ben, rahatsız eder. 
 6.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri insanın kafasını karıştırır. 

15,320 

Faktör 3: Bilgilendirme                                                                                                          
 1.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri piyasaya çıkan en son ürünlerle İlgili bilgi 
sahibi olmamı sağlar. 
 2.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri ihtiyacım olan bilgiyi sağlar. 
 3.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri ürünler hakkında güncel bilgi sağlar. 
 4.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri ürünle ilgili bilgiye hemen erişmemi sağlar. 
 5.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri moda hakkında bilgi verir. 

15,192 

Faktör 4: Kişiselleştirme  
 1.İsmimin geçtiği mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini daha çok okurum. 
 2.İsmimin geçtiği mobil alışveriş uygulamalarını güvenilir bulurum. 
 3.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri sadece bana gönderilirse ilgimi çeker. 

9,856        

Faktör 5: Güvenilirlik  
 1.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri tarafsızdır. 
 2.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine güvenirim. 
 3.Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimleri inandırıcıdır. 

8,477           
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Tablo 10. Faktör Analizi Sonrası Güvenilirlik Analizi, Aritmetik Ortalama Değerleri, Normal Dağılım 
Sonuçları  

  EĞLENDİRME SİNİRLENDİRME BİLGİLENDİRME KİŞİSELLEŞTİRME GÜVENİLİRLİK 

Cronbach 
Alpha 

0,918 0,864 0,859 0,848 0,868 

Sıfat Sayısı 6 6 6 3 3 
Ortalama 2,5157 3,2583 3,3449 3,2112 2,9571 
Standart 
Sapma 1,08587 0,94398 0,92054 1,17009 1,07729 

Skewness 
(Çarpıklık) 

0,608 -0,258 -0,556 -0,257 0,91 

Std. Error of 
Skewness 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Kurtosis 
(Basıklık) 

-0,467 -0,27 0,061 -0,83 -0,708 

Std. Error of 
Kurtosis 

0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 

Tablo 10’da görüldüğü gibi; faktör analizi sonrasında yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ‘Eğlendirme’ 
faktör boyutunun Cronbach Alpha değerinin 0,918, ‘Sinirlendirme’ faktör boyutunun Cronbach Alpha 
değerinin 0,864, ‘Bilgilendirme’ faktör boyutunun Cronbach Alpha değerinin 0,859 ve ‘kişiselleştirme’  faktör 
boyutunun Cronbach Alpha değerinin 0,848 ve ‘Güvenilirlik’ faktör boyutunun Cronbach Alpha değerinin 
0,868 olduğu görülmektedir.  Her bir faktörün Cronbach alpha değerinin 0,81<a<1,00 arasında olması, 
faktörlerin yüksek derecede güvenilir olduğunu gösterir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016 :156). Faktör analizi 
sonrası oluşan boyutların ortalamalarının çarpıklık ve baskınlık değerleri -1,5 ile +1,5 değerleri arasında yer 
aldığından normal dağılıma uygun olduğu anlaşılmıştır. Faktör analizi sonrası faktör boyutlarının aritmetik 
ortalama değerlerine bakıldığında; mobil alışveriş uygulamaları bildirimlerine karşı tüketici tutumlarını en 
çok açıklayan faktör boyutunun 3,34  ortalama değerle ‘Bilgilendirme’ boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
boyutu sırayla; 3,25 ortalama değerle ‘Sinirlendirme’, 3,21 ortalama değerle  ‘Kişiselleştirme’  boyutu takip 
etmektedir. Eğlendirme ve güvenilirlik boyutları 3 (ne katılıyorum ne katılmıyorum) değerinin altında 
kalmıştır. 

 3.3.2. Faktörlerin T-Testi Bulguları 

Parametrik çalışmalarda farklılıkları incelemeye yönelik iki bağımsız grup arasında karşılaştırmada 
‘Independent Samples T-Test’ kullanılır (Sönmez ve Alacapınar, 2017: 218). T- testinde sig (2-tailed) sütununda 
yer alan p değerinin 0,05’in altında bir değer alması, iki değişken arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu, 
0,05’in üstünde bir değer alması ise anlamlı bir farklılığın olmadığını gösterir (Seçer, 2015: 63). Araştırmaya 
katılan mobil alışveriş uygulamalarını kullanan ve bildirimlerini açık tutan katılımcıların cinsiyet durumu ile 
bu katılımcıların mobil alışveriş uygulamaları bildirimlerine karşı tutum faktörleri arasında anlamlılığı ölçen 
t-testi sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11. Tüketici Tutumu Boyutları ve Cinsiyet T -Testi Sonuçları 
  Cinsiyet N Ort. Std. Sap. T-değeri    Sig(2- tailed) 

EĞLENDİRME 
Kadın 226 3,2021 0,93925 

-1,349 0,178 
Erkek 178 3,3296 0,94778 

SİNİRLENDİRME 
Kadın 226 3,3894 0,88293 

1,095 0,274 
Erkek 178 3,2884 0,96576 

BİLGİLENDİRME 
Kadın 226 2,4796 1,1058 

-0,716 0,474 
Erkek 178 2,5618 1,1924 

KİŞİSELLEŞTİRME 
Kadın 226 3,2655 1,1902 

1,05 0,294 
Erkek 178 3,1423 1,1437 

GÜVENİLİRLİK 
Kadın 226 3,0147 1,0559 

1,213 0,226 
Erkek 178 2,8839 1,1025 
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 H1: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H1a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘eğlendirme’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,178>0,05). Sonuç olarak H1a hipotezi red edilmiştir. 

 H1b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 Araştırmada ‘sinirlendirme’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,274>0,05). Sonuç olarak H1b hipotezi red edilmiştir. 

H1c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme  alt boyutu 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘bilgilendirme’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,474>0,05). Sonuç olarak H1c hipotezi red edilmiştir. 

H1d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘kişiselleştirme’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,294>0,05). Sonuç olarak H1d hipotezi red edilmiştir. 

H1e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘güvenilirlik’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,226>0,05). Sonuç olarak H1e hipotezi red edilmiştir. 

Araştırmaya katılan mobil alışveriş uygulamalarını kullanan ve bildirimlerini açık tutan  katılımcıların medeni 
durumu ile mobil alışveriş uygulamaları bildirimlerine karşı tüketici tutumları boyutları arasında anlamlılığı 
ölçen t-testi sonuçları Tablo 12’de görülmektedir. 

     Tablo 12. Tüketici Tutumu Boyutları ve Medeni Durum T -Testi Sonuçları 

  Cinsiyet N Ort. Std. Sap. T-değeri    Sig(2- tailed) 

EĞLENDİRME 
Evli 102 3,4869 1,0217 

2,855 0,005 
Bekar 302 3,1810 0,90504 

SİNİRLENDİRME 
Evli 102 3,3529 1,0565 

0,102 0,919 
Bekar 302 3,3422 0,87177 

BİLGİLENDİRME 
Evli 102 2,7882 1,2009 

2,805 0,005 
Bekar 302 2,4238 1,1112 

KİŞİSELLEŞTİRME 
Evli 102 3,5098 1,1686 

3,01 0,003 
Bekar 302 3,1104 1,1552 

GÜVENİLİRLİK 
Evli 102 3,1830 1,1928 

2,465 0,014 
Bekar 302 2,8808 1,0263 

H2: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile medeni durum 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Araştırmada ‘eğlendirme’ faktörü ile ilgili evli ve bekar katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. (p=0,005<0,05). Ortalamalara bakıldığında ise; 3,48 ortalama ile evli katılımcıların bu 
faktör bazında ortalaması bekar katılımcılardan daha yüksektir. Sonuç olarak H2a hipotezi kabul edilmiştir. 
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H2b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘sinirlendirme’ faktörü ile ilgili evli ve bekar katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. (p=0,919>0,05). Sonuç olarak H2b hipotezi red edilmiştir. 

H2c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme  alt boyutu 
ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘bilgilendirme’ faktörü ile ilgili evli ve bekar katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. (p=0,005<0,05). Ortalamalara bakıldığında ise; evli ve bekar katılımcıların 
ortalamaları 2,78 ve 2,42 değerleri ile 3(nötr) değerinin altındadır. Sonuç olarak H2c hipotezi kabul edilmiştir. 

H2d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘kişiselleştirme’ faktörü ile ilgili evli ve bekar katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. (p=0,003<0,05). Ortalamalara bakıldığında ise; 3,50 ortalama ile evli 
katılımcıların bu faktör bazında ortalaması bekar katılımcılardan daha yüksektir. Sonuç olarak H2d hipotezi 
kabul edilmiştir. 

H2e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada ‘güvenilirlik’ faktörü ile ilgili kadın ve erkek katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. (p=0,014<0,05). Ortalamalara bakıldığında ise; 3,18 ortalama ile evli katılımcıların bu 
faktör bazında ortalaması bekar katılımcılardan daha yüksektir, hatta bekar katılımcılar 2,88 ortalama değeri 
ile 3 (Nötr) değerinin altındadır. Sonuç olarak H2e hipotezi kabul edilmiştir. 

3.3.3. Faktörlerin Korelasyon Analizi Bulguları 
Araştırmada cinsiyet ve medeni durum dışındaki demografik özellikler ile mobil alışveriş uygulamalarının 
bildirimlerine karşı tüketici tutum faktörleri arasındaki ilişki, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi 
inceleyen  korelasyon analizi ile ölçülmüştür (Coşkun vd., 2017 :224). 

Tablo 13. Demografik Özellikler İle Algılanan Marka Kimliği Alt Boyutları Arasında Korelasyon Analizi 
Sonuçları 

    Eğlendirme Sinirlendirme Bilgilendirme 
Kişiselleştirm
e 

Güvenilirlik 

YAŞ 
r 0 ,122* 0,094 -0,023 0,097 0,046 
p 0,014 0,058 0,645 0,052 0,357 

EĞİTİM 
r -0,061 0,083 -0,008 -0,005 -0,046 
p 0,219 0,094 0,88 0,924 0,360 

MESLEK 
r 0,099* 0,046 0,035 0,080 0,013 
p 0,047 0,358 0,481 0,106 0,787 

AYLIK GELİR 
r -0,027 0,122* -0,03 0,038 0,008 
p 0,583 0,014 0,548 0,451 0,875 
N 404 404 404 404 404 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

H3: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile yaş arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H3a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Araştırmada  ‘eğlendirme’ faktörü ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.(p=0,014<0,05). Korelasyon katsayısının 0,122*olması; yaş ile eğlendirme faktörü arasında pozitif 
yönlü ve 0,122’lik bir ilişki olduğunu gösterir. Sonuç olarak H3a hipotezi kabul edilmiştir. 
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H3b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada  ‘sinirlendirme’ faktörü ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,058>0,05).  Sonuç olarak H3b hipotezi red edilmiştir. 

H3c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme alt boyutu 
ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada  ‘bilgilendirme’ faktörü ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,645>0,05).  Sonuç olarak H3c hipotezi red edilmiştir. 

H3d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada  ‘kişiselleştirme’ faktörü ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,052>0,05).  Sonuç olarak H3d hipotezi red edilmiştir. 

H3e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
yaş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada  ‘güvenilirlik’ faktörü ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,352>0,05).  Sonuç olarak H3e hipotezi red edilmiştir. 

H4: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile eğitim 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘eğlendirme’ faktörü ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,219>0,05).  Sonuç olarak H4a hipotezi red edilmiştir. 

H4b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘sinirlendirme’ faktörü ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,094>0,05).  Sonuç olarak H4b hipotezi red edilmiştir. 

H4c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme alt boyutu 
ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘bilgilendirme’ faktörü ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,880>0,05).  Sonuç olarak H4c hipotezi red edilmiştir. 

H4d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘kişiselleştirme’ faktörü ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,924>0,05).  Sonuç olarak H4d hipotezi red edilmiştir. 

H4e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
eğitim arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘güvenilirlik’ faktörü ile eğitim değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,360>0,05).  Sonuç olarak H4e hipotezi red edilmiştir. 

H5: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile meslek 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
meslek arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Araştırmada ‘eğlendirme’ faktörü ile meslek değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.(p=0,047<0,05). Korelasyon katsayısının 0,099*olması; meslek ile eğlendirme faktörü arasında pozitif 
yönlü ve 0,099’luk bir ilişki olduğunu gösterir. Sonuç olarak H5a hipotezi kabul edilmiştir. 

H5b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile meslek arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘sinirlendirme’ faktörü ile meslek değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,358>0,05).  Sonuç olarak H5b hipotezi red edilmiştir. 

H5c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme alt boyutu 
ile meslek arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘bilgilendirme’ faktörü ile meslek değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,481>0,05).  Sonuç olarak H5c hipotezi red edilmiştir. 

H5d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile meslek arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘kişiselleştirme’ faktörü ile meslek değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,106>0,05).  Sonuç olarak H5d hipotezi red edilmiştir. 

H5e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
meslek arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘güvenilirlik’ faktörü ile meslek değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,787>0,05).  Sonuç olarak H5e hipotezi red edilmiştir. 

H6: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının alt boyutları ile aylık gelir 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6a: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının eğlendirme alt boyutu ile 
aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘eğlendirme’ faktörü ile aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,583>0,05). Sonuç olarak H6a hipotezi red edilmiştir. 

H6b: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının sinirlendirme alt boyutu 
ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘sinirlendirme’ faktörü ile aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.(p=0,014<0,05). Korelasyon katsayısının 0,122*olması; aylık gelir ile sinirlendirme faktörü arasında 
pozitif yönlü ve 0,122’lik bir ilişki olduğunu gösterir. Sonuç olarak H6b hipotezi kabul edilmiştir. 

H6c: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının bilgilendirme alt boyutu 
ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘bilgilendirme’ faktörü ile aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,548>0,05).  Sonuç olarak H6c hipotezi red edilmiştir. 

H6d: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının kişiselleştirme alt boyutu 
ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘kişiselleştirme’ faktörü ile aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,451>0,05).  Sonuç olarak H6d hipotezi red edilmiştir. 

H6e: Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının güvenilirlik alt boyutu ile 
aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmada ‘güvenilirlik’ faktörü ile aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir.(p=0,875>0,05).  Sonuç olarak H6e hipotezi red edilmiştir. 

Sonuç olarak, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine yönelik tüketici tutumlarının alt boyutları ile 
sırasıyla; cinsiyet, medeni durum, yaş eğitim, meslek ve aylık gelir arasında anlamlı bir farklılık ve ilişki 
olduğu şeklinde kurulan H1, H2, H3, H4, H5, ve H6 hipotezleri red edilmiştir. Literatürdeki bu konuda benzer 



P. Kayıkçı – K. Armağan – N. E. Dal 11/3 (2019) 2040-2058 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2055 

çalışmalarla hipotez sonuçları karşılaştırıldığında; Aytekin ve Şahin’in (2012 :32) çalışmalarında; 
bilgilendirme, güvenilirlik ve kişiselleştirme boyutları Mersin Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi 
öğrencileri arasında farklılık göstermediğinden bu yönde oluşturulan üç hipotez de red edilmiştir. Bu konuda 
öğrencilerin demografik özellikleri sonuçlara etki etmektedir.  

Usta (2009 :305)’nın 400 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmasında demografik etkenlere bağlı olarak mobil 
reklamlara karşı tüketici tutumunun fazla değişmediği sadece cinsiyet ile mobil reklamların sinirlendiriciliği 
arasında anlamlı bir fark olduğu üzerine kurulan hipotezin kabul edildiği, diğer demografik özellikler ve 
tutum faktörleri arasındaki ilişki yönünde kurulan hipotezlerin red edildiği görülmüştür. Bu sonuç yapılan 
çalışma ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar görülmektedir. çünkü araştırma sonucunda, cinsiyet ve 
sinirlendirme faktörü arasında anlamlı bir farklılık olduğuna dayalı hipotez red edilmiş olup bununla birlikte 
bilgilendirme- medeni durum, kişiselleştirme- medeni durum, güvenilirlik- medeni durum, eğlendirme- yaş, 
eğlendirme- meslek, sinirlendirme- aylık gelir arasında anlamlı bir farklılık ve ilişki olduğuna dair kurulan 
hipotezler ise kabul edilmiştir.  

Demografik özellikler ile mobil reklamlara karşı tutumu ilişkilendiren Hagnirian ve Madlberger (2005 :9-10)’in 
çalışmalarında ise çalışma sonucu cinsiyet ve yaş farklılığı ile tutum arasında bir ilişki olduğuna yönelik 
hipotezler red edilmiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumlarının incelendiği çalışmada, tutumu 
etkileyen faktörlerin neler olduğu literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Mobil reklamcılık, mobil 
mesajlar ve mobil bildirimlere  karşı tüketici tutumlarını etkileyen faktörler eğlendirme, bilgilendirme, 
sinirlendirme, güvenilirlik ve  kişiselleştirme 404 katılımcı ile  incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmada 
yapılan faktör analizi sonucunda; kullanılan ölçek ile aynı faktör boyutları ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
kullanılan ölçek maddelerinin yabancı literatürden de yararlanılarak oluşturulmasına rağmen aynı sonuçların 
ortaya çıktığını göstermektedir. 

Elde edilen bulgular, tüketicilerin mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tutumlarını genel 
olarak yansıtmakta fakat çalışmada kısıtlar da bulunmaktadır. Kullanılan örnekleme yönteminin kolay 
erişilebilen her elemanın alındığı bir yöntem olması sebebiyle bu örnekleme yönteminin genellenebilirliği ve 
güvenilirliği daha azdır ve eğitim durumu, cinsiyet, aile geliri, yaş vb. dağılımı orantısal değildir. 

Mobil bildirimlere karşı tutumu etkileyen faktörler incelendiğinde, bilgilendirme amaçlı bildirimlerin 
ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat, mobil bildirimler ortalamanın üstünde bir değerle 
sinirlendiricidir. Bununla birlikte, ortalamalarının ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’ değerin altında kalması 
nedeniyle mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerinin eğlendirici ve güvenilir bulunmadığı, diğer bir 
değişle uygulamaların eğlendirici ve güvenilir olmalarına katılmadıkları veya kesinlikle katılmadıkları 
sonucuna varılabilir.  

Analiz sonuçlarına göre en yüksek anlamlı ilişki yaş- eğlendirme ve aylık gelir- sinirlendirme değişkenleri 
arasındadır. Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini erkek katılımcılar kadınlara göre daha eğlendirici 
bulurken, kadın katılımcılar ise daha sinirlendirici, rahatsız edici bulmaktadır. Ayrıca kadın katılımcılar 
bildirimlerin kendilerine kişisel olarak ayrıcalıklı gelmesini daha çok önemsemektedir. Evli katılımcılar bekar 
katılımcılara göre mobil alışveriş uygulamaların gelen bildirimlerini daha eğlendirici bularak kişiselliğe ve 
güvenilirliğe daha fazla önem vermektedir. Bu çıkarımlarla birlikte tüketicilerin yaşı arttıkça bildirimleri daha 
eğlendirici bulmaktadır. Mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerinin eğlendirme özelliği tüketicilerin 
mesleklerine göre de değişmektedir. Ayrıca tüketicilerin aylık geliri arttıkça gelen mobil bildirimlere daha 
fazla sinirlenip rahatsız olmaktadırlar. 

Literatürde benzer çalışmaların varlığı araştırıldığında; yapılan araştırma, mobil alışveriş uygulamalarının 
bildirimlerine yönelik bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle literatürdeki boşluğu dolduracak güncel bir 
çalışma niteliğindedir. Fakat mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici tutumları 
çalışmalarına rastlanmamış olda da mobil bildirimleri mobil reklamlar çerçevesinde açıklamak mümkün 
olacağından benzer bir içeriğe sahip olan mobil reklam üzerindeki tutumlar incelenmiştir. Doğaner ve 
Kuyucular (2017: 236-255), üniversite öğrencilerine yönelik mobil reklam faaliyetlerinin tüketici algısı üzerine 
etkilerini incelemişler ve araştırma sonucunda mobil reklamlarında aynı mobil alışveriş uygulamalarının 
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bildirimlerinde olduğu gibi rahatsız edici/sinirlendirici görüldüğüne dair benzer bir sonuç elde etmişlerdir. 
Aynı şekilde Şahin ve Aytekin (2012:  18-36) çalışmalarında; Celal Bayar ve Mersin Üniversitesi öğrencilerinin 
mobil reklamlara yönelik tutumlarını karşılaştırmışlardır.  

Tsang, vd., (2004:65-78) tarafından Tayvan’da 380 tüketicinin katılarak yapılan  çalışmada, tüketicilerin mobil 
reklamlara tutumlarının olumsuz olduğu fakat izin alındığında tutumun olumluya döndüğü sonucuna 
varılmıştır. Bununla birlikte tutumu etkileyen faktörlerin eğlendirme, bilgilendirme, rahatsız etme ve 
güvenilirlik olduğu ifade edilmiştir. Okazaki (2004) tarafından 509 tüketicinin katılımı ile Japonya’da 
gerçekleşen çalışmanın sonuçlarına göre; bilgilendirici ve eğlendirici olma özellikleri mobil reklamlar 
üzerinde olumlu tutum yaratırken; sinirlendiricilik olumsuz tutum yaratmaktadır.  

Bauer, Barnes, Reıchardt ve Neumann (2005)’nin, 1028 genel tüketicinin katılımı ile gerçekleştirdikleri çalışma 
sonucunda ise;  eğlendirme ve bilgilendirme faktörlerinin mobil reklamların en önemli unsurları olduğu 
bulunmuştur. Çin’de 297 üniversite öğrencisi üzerine yapılan Peng (2006)’in çalışmasında; tüketicilerin mobil 
reklama olan tutumlarını en çok etkileyen unsurun, iletilen reklamın güvenilirliği olduğu tespit edilmiştir. 
Haghırıan, Madlberger ve Inoue (2008) ise; Avusturyalı ve Japon tüketicilerde, eğlendirici ve bilgilendirici 
olma faktörlerinin önemli unsurlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Mobil reklamların işletmeler tarafından artık daha sık kullanılmakta ve bununla birlikte de tüketicilerin mobil 
reklamlara karşı tutumlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Mobil alışveriş 
uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte mobil reklamlar mobil bildirimler ile sağlanmaktadır. Tüketicinin 
isminin yer aldığı mobil bildirimler tüketicilerin odağı olmaktadır. Buna göre; mobil bildirimlerin 
kişiselleştirilerek kişiye özel mesajların gönderilmesi tüketicinin ilgisini çekmekle birlikte silinmeden okunma 
ihtimalini de arttıracaktır. İşletmeler, mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerini gönderirken hedef 
müşterilerini özenle seçmeli ve bu konuda oldukça titiz davranmalıdırlar. Bu noktada izinli pazarlamanın 
mobil bildirim ve mobil reklam uygulamaları açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir.  Mobil 
bildirimler çoğu zaman kişiye özel gönderilseler bile etkili olamayıp tüketicinin satın almasını 
sağlayamamaktadırlar. Bu noktada, işletmelerin güven sorununu çözerek mobil bildirimlerin etkinliğini 
arttırmak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Çünkü bu  konudaki sorunlar mobil bildirimlerle işletme 
başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek ve işletmenin imajını zedeleyebilecektir.  

Çalışma, daha önce sadece tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarının incelenmesi fakat sıklıkla 
alışverişte tercih edilen mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı olan tutumlarını inceleyen bir 
çalışma olmaması nedeniyle bu konudaki araştırma boşluğunu dolduracak niteliktedir. Fakat pazarlama 
uygulayıcıları, araştırmaya katılan kullanıcı sayısını arttırarak, mobil alışveriş uygulamalarını kategori 
bazında ayırarak ya da tek tek var olan mobil alışveriş uygulamalarının bildirimlerine karşı tüketici 
tutumunun nasıl değiştiğini inceleyerek fazla araştırma yapmalıdırlar. 
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Amaç – Bu çalışmada ulusal kültür ile örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler 
incelenmektedir. Bu noktada araştırmada örgütsel adaletin aracılık rolü ele alınmıştır. 

Yöntem: Bir kamu kurumunun merkez ve Ankara Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinde çalışan, 
alan araştırması deseni seçilerek kolayda örneklemeye gidilen, anket aracılığıyla ulaşılan 642 kişilik 
katılımcı bu araştırmanın örneklemidir.  

Bulgular – Yapısal eşitlik modeli kurularak AMOS 24 istatistiki paket programı yardımıyla yapılan 
yol analizinde, ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin tam aracılık 
etkisinin olduğu saptanmıştır. Bir başka deyişle ulusal kültürün işten ayrılma niyetine doğrudan bir 
etkisi bulunmazken, örgütsel adalet aracılık rolüyle işten ayrılma niyetini dolaylı olarak 
etkilemektedir. Yani örgütsel adaletin aracılık etkisiyle ulusal kültürdeki dolaylı güçlenme oranı 
işten ayrılma niyetini azaltmaktadır. Örgütsel adaletin aracılık rolünün anlamlılığı bootstrapping 
metoduyla elde edilen sonuçlarla da desteklenmiştir. Ayrıca örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti 
arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Yani örgütsel adaletteki bir birimlik artış oranı, işten ayrılma 
niyetini azaltmaktadır. 

Tartışma – Araştırma sonucu elde edilen bulgular, örgüt kültürü ile çalışanların işten ayrılma 
niyetleri arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan çalışmalarda tamamen farklılaşırken; örgüt kültürüyle 
yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları ve yöneticilerin örgütsel adalet anlayışlarıyla çalışanların 
işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerle ilgili literatürde yapılan çalışmalarla genel olarak 
uyuşmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın işgören devir oranlarını azaltmada, liderlik, 
koçluk nitelikleri ile örgütsel adalet algılarının gelişimi yoluyla etkin insan kaynakları yönetimi 
yönünden hem yöneticilere hem de literatüre katkı sunabileceği düşünülmektedir. 
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Purpose: In this study, the relations are investigated between the national culture, organisational 
justice and intention to leave employment. At this point, the mediating role of organisational justice 
has been considered. 

Design/methodology/approach – The participants consisting of 642 people reached at through 
survey that work in the Center of a public institution and in the units belonging to Ankara Regional 
Directorate and by whom the area research figure was drawn and exemplification was performed 
are the sample of this research.  

Findings: It has been determined in the path analysis carried out by means of AMOS 24 statistical 
packet program founding the structural equation model that the organisational justice has got a full 
mediating effect at the relation between the national culture and intention to leave employment. In 
other words, national culture hasn’t got a direct effect on the intention to leave employment, but the 
organisational justice effects the intention to leave employment directly by the mediating role. That 
is to say, the indirect refreshment rate in the national culture decreases the intention to leave 
employment by the effect of the mediating effect of organisational justice. The significance of the 
mediating role of organisational justice is also supported by results obtained by the bootstrapping 
method. In addition, a negative relation has been detected between the organisational justice and 
the intention to leave employment. It means that a unit refreshment rate at the organisational justice 
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decreases the intention to leave employment.  

Discussion: While the findings obtained at the end of the research differentiate completely at the 
studies performed on the relation between the organisational culture and the employees’ intention 
to leave employment, the studies carried out in the literature concerned compromise in general with 
the relations between the organisational culture, the organisational justice comprehension of the 
administrators and the employees’ intention to leave employment. Thus, it is thought that 
leadership can contribute at decreasing this research’s workman rate of turnover in terms of effective 
human resources through coaching qualifications and development of the organisational justice.  

 

1. Giriş 

Günümüzde çok hızlı değişen çevre koşulları örgütsel değişimi gerektirirken, örgütsel değişim ise uygun 
yetenek ve davranıştaki yönetim performansını gerekli kılmaktadır (Longenecker ve Fink, 2001: 9). Bu açıdan 
bakıldığında, yönetim insanlardan oluşan gerçekliktir. Yani bir bakıma insanlar değerleriyle kurumları, 
kurumlar da toplumları oluşturur. Bu çerçevede kurumlar özgün kültürleriyle de baskın değerleri taşırlar 
(Hofstede, 1984: 81). Bir başka deyişle örgütler bir dizi iç içe geçen sistem olarak kabul edilebilir ve her bir alt 
sistem farklı çevresel faktörle ilişkilidir. Bu noktada örgütün üst düzey yöneticileri, bu sistem içinde bilgiyi 
bir bütün olarak bir araya getirerek yorumlamaktadırlar (Daft ve Weick, 1984: 285). Burada yöneticinin 
yeteneği, gelen bilgiyi adil bir şekilde yorumlama gücünde kendini göstermektedir. Başka bir ifadeyle bireysel 
değerler bireysel adalet yargılarını gerçekleştirmek için temel oluştururken, kolektif değerler kolektif adalet 
kararları için temel oluşturmaktadır (Schminke vd., 2015: 730). Yani kültür ve adalet kavramları birbiriyle 
etkileşim halinde olup bu etkileşimlerin sonuçlarının da çalışanlara yansıması beklenir. Bu sonuçlardan biri 
de çalışanların işten ayrılma eğilimi göstermeleridir. 

Literatürde örgüt kültürünün örgütsel adalete olan olumlu etkisinden ve kültürel çalışmalarda örgütsel 
adaletle ilgili araştırmaların gerekli olduğundan bahsedilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın işgören devri 
oranlarını düşürebilmeleri ile işten duyulan memnuniyet, örgüt içindeki kültürel değerlerin gelişimine fayda 
sunacağından uygulayıcılara; örgütsel adaletin aracı değişken olarak incelenmesiyle literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Literatür Araştırması 

Bu kısımda sırasıyla örgüt kültürü, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti kavramlarıyla ilgili literatüre 
değinilecektir. 

2.1. Örgüt Kültürü 

Kültür insan davranışının birçok boyutunda en geniş etkiyi oluşturur. Ancak örgüt teorisi içinde kültürün 
kavramsallaştırılması, kuruluşların çevreleriyle olan ilişkilerini büyük ölçüde göz ardı etmiştir. Hâlbuki 
yönetimin, başka insanlar aracılığıyla bir örgütteki faaliyetlerin yapılması anlamına gelmesi tüm dünyada 
geçerli bir görüştür. Örgütteki bu faaliyetlerin başarıya ulaşabilmesi için de örgüt çalışanlarının şimdiki ve 
gelecekteki davranışlarını tahmin edebilme noktasında kültürünü de içeren geçmişlerini anlamak gerekir 
(Soares vd., 2007: 283; Jo Hatch ve Schultz, 1997: 360; Hofstede, 1994a: 1). Bir bakıma kültür birçok bakımdan 
örgütsel faaliyetlerin işleniş şeklini, etkinliği ve verimliliği etkileyen önemli bir kavramdır. Bu yüzden de bu 
kavramın örgüt içinde yarattığı olumlu katkılarının yöneticilerce göz ardı edilmemesi beklenir. 

Literatürde örgüt kültürüyle ilgili aşağıdaki tanımlar yapılmıştır: 

•  Örgüt kültürü, neyin nasıl yapıldığı ve kimin bunu yapmakla meşgul olduğu konusunu ifade eder (Tierney, 
1988: 3). 

•  Örgüt kültürü, bir işletmenin faaliyetlerinin yürütme biçimini tanımlayan değerler, inançlar, varsayımlar 
ve semboller bütünü olarak tanımlanır (Barney, 1986: 657). 

•  Bir anlamda kültür, belirli bir zaman diliminde toplu olarak kabul edilen niyetlerin bir gruba 
uygulanmasıdır (Pettigrew, 1979: 574). Örgüt kültürü, örgütteki yazılı veya yazısız kurallar ve talimatlar 
bütünüdür. 

Örgüt veya kurum kültürü kavramı, ortaya çıktığı 1980'lerde araştırmacılarda uyandırdığı merak 
duygusundan yavaş yavaş uzaklaşarak organizasyon ve yönetim çalışmasında temel bir endişe kaynağı halini 
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almıştır. Bu sebeple de örgüt kültürünün örgütsel üstünlüğün anahtarının olması son zamanlarda yapılan 
çoğu araştırmada savunulmaktadır. Bu kavram hem araçsal hem de sembolik düzeyde kararlar, eylemler ve 
iletişim ile ilgilidir (Hofstede, 1998, 2; Schein, 1984: 3; Tierney, 1988: 3). Örgüt kültürü çalışanların işyerindeki 
iletişim tarzlarından, verdiği kararlara hatta performanslarına kadar hemen her faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyen bir mekanizmadır. 

Örgüt kültürünün çeşitli boyutlarda ele alınıp incelendiği araştırmalar olmuştur. Bunlardan biri de IBM 
şirketinin bağlı kuruluşlarında yönetici ve çalışanlar arasındaki karşılaştırmalara vurgu yapan Hofstede'nin -
Türkiye'nin içinde olduğu- ülkeler arası kültürel değerler farklılık araştırmasıdır. Hofstede ulusal kültürü, bir 
grup veya sınıflara ayrılmış insanları birbirinden ayıran ortak aklın programlanması olarak ifade etmiştir 
(Hofstede ve McCrae, 2004: 58). Başka bir ifadeyle bu kavram, insanların ortak aklının ulusal bağlamda 
düzenlenmesi olarak da tanımlamıştır (Pagell vd., 2005: 375). Örgütün doğal çevresinden kaynaklanan bu 
kültür, çalışanların, yöneticilerin ve bu konuda öneri veren yönetim bilimcilerin bütünsel olarak zihinsel 
programlama düzeyini etkileyebilmektedir (Hofstede, 1994b: 4). 

Hofstede’nin yaptığı bu araştırma sonucunda ulusal kültürün birbirinden bağımsız boyutlarının olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu boyutlardan ilki güç mesafesidir. Bu boyut bir ülkenin normal olarak algıladığı insanlar 
arası eşitsizlik derecesidir. Diğer ulusal kültür boyutları bireycilik/toplulukçuluk, dişillik/erillik, belirsizlikten 
kaçınma ve Konfüçyus dinamizmidir (Hofstede, 1994b: 5). Bireycilik/toplulukçuluk boyutu, kültürün çift 
kutuplu sürekliliğe yöneliminin bir ifadesidir. Bireycilik, kişilerin kendilerine ve aile yakınlarına bakmalarını 
belirten durumu ifade ederken; toplulukçuluk ise bireylerin sadakatleri karşılığında bir grubun üyesi olmayı 
belirtir (Hofstede ve Bond, 1988: 10-11; Hofstede ve Bond, 1984: 419). Belirsizlikten kaçınma boyutu, 
belirsizlikle mücadele etmede saldırganlıkları ve duyguları ifade etmenin kontrolünü gerektirir (Minkov ve 
Hofstede, 2011: 12). Bir anlamda bu boyut, geleceğin bilinmeyen yönlerini anlamada insanlara yol göstererek, 
belirsizliklerle nasıl başa çıkıldığına odaklanmaktadır (Nakata ve Sivakumar, 1996: 65). Dördüncü ulusal 
kültür boyutu dişillik/erillik boyutu olarak lanse edilmiş olup, bu boyuttaki ana tema toplumdaki cinsiyetler 
arası rollerin bölünmesidir. Eril bir toplumda olağanüstü özelliklere sahip kişiler ön plandayken, dişil egemen 
bir toplumda ise insanlar olağan niteliklere sahip kişilere sempati duyar (Hofstede, 1983: 83-85). Hofstede’nin 
ulusal kültürle ilgili beşinci boyutu ise, kısa dönem/uzun dönem uyumu içeren Konfüçyüs dinamizmi olarak 
tanımlanır. Bir anlamda özünün Çin ve içeriğinin Konfüçyüs değerlerinden oluşmasından ötürü bu boyut 
çoğu batılı tarafından garipsenmektedir (Fang, 2003: 354). Hofstede'nin ulusal kültür boyutları sınıflandırması 
kültürlerarası farklılıklara vurgu yapan bir görüştür. 

Kültürel farklılıklar, yöneticilerin tahmin, planlama ve kalite yönetimi çerçevesinde yeni ürün tanıtımı 
kararlarını değiştirip örgütsel iletişimi etkilediğinden önemli kabul edilmektedir. Buna göre bu tür anlayışlar 
küresel şirketlerin tedarik zinciri fonksiyonunu daha etkili yürütme konusunda fayda sağlayabileceğinden, 
yöneticiler kültürün yönetimle ilgili kararları nasıl ve hangi boyutlarda etkilediğini anlamalıdır (Pagell vd., 
2005: 387). Kültürel farklılıkları anlamanın ve bunları önemsemenin yöneticilerin karar alma ve planlamadan 
örgütsel iletişimin iyileştirilmesine kadar uzanan yararları vardır. 

2.2. Örgütsel Adalet 

Örgütlerin faaliyette bulunduğu sosyal ortam, çalışma davranışlarını şekillendirdiğinden, sosyal, politik ve 
ekonomik çevrede meydana gelen değişiklikler örgütsel uygulamaları etkilemektedir (Beugre, 2002: 1091-
1092). Bu açıdan bakıldığında örgütsel adalet teorisi, çalışanların kurumdaki işleyiş konusundaki görüşlerini 
ve duygularını sınıflayarak, adalet algılarına odaklanır (Saunders ve Thornhill, 2004: 497). Stacy Adams, 
1960'larda örgütsel ve yönetsel konularda adalet üzerine yapılan araştırmaların öncüsü olarak kabul 
edilmektedir (De Cremer vd., 2007: 1800). Adams eşitlik teorisi vasıtasıyla örgütsel adaletin kuramsal 
temellerini atmıştır. Buna göre eşitlik teorisinin ana temasını girdilerin çıktılara oranı oluşturmaktadır. 
Girdiler eğitim, gayret ve deneyim gibi kişinin uygun getiriler elde etmek için algıladıkları faktörleri 
içermektedir. Çıktılar ise kişilere yapılan iş yatırımları sonucu bu yatırımların getirilerinden elde edilen 
faktörleri ifade etmektedir (Cosier ve Dalton, 1983: 312). Bu kurama göre oranlar uyumlu ise, birey eşitlik 
duygusu hisseder; ancak bu oranlar birbirleriyle uyumlu değilse kişi kendisini diğerleriyle mukayese ederek 
eşitlik duygusu olmadığı algısı içerisine girebilir. Zaman içerisinde kişi bu durum karşısında gerginlik ve 
mutsuzluk hissi içerisinde iş performansını azaltma eğilimi gösterebilmektedir. Buna ilaveten eşitlik teorisi 
kişinin elde ettiği tutarsız iş pozisyonu ve ödüllerle karşılaştığı tutarlılıklara olan tepkilerini açıklamaktadır 
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(Colquitt, 2012: 526; Greenberg, 1988: 606; Scandura, 1997: 59-60). Adams’ın örgütsel adaletin temellerini attığı 
bu kuram, esasında bir motivasyon teorisidir. 

Eşitlik kuramına ek olarak literatürde örgütsel adaletin kuramsal yapısıyla ilgili sosyal mübadele kuramı da 
bulunmaktadır. Sosyal mübadele kuramına dayalı olarak, örgütsel adaletin etmen-sistem modeli, bireylerin 
farklı örgütsel aktörleri ile farklı mübadele ilişkileri geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu kurama göre çalışanlar, 
farklı makamı temsil eden figürleri ile örgütü bir sistem biçiminde algılarlar ve en yakın amirleriyle de 
temsilcileri aracılığıyla ilişki kurabilmektedirler. Bu model bireylerin, çalışma sırasında maruz kaldıkları 
haksız işlemin algılanan kaynağını ödüllendirme ya da cezalandırma yoluyla, ilişkisel ve davranışsal olarak 
karşılık verebileceklerini belirtmektedir (Rita Silva ve Caetano, 2014: 26). Sosyal mübadele ekonomik 
mübadele gibi yardımlar konusunda gelecekten iade beklentisini doğurmaktadır. Ekonomik mübadele, 
işlemlere dayanmaktadır; ancak sosyal mübadele ilişkileri, mübadelelerle ilgili diğer tarafların 
yükümlülüklerini adil bir şekilde yerine getirecekleri hususunda bireylerin güvenine bağlıdır (Konovsky ve 
Pugh, 1994: 657). İşyeri adaleti konusunda, sosyal mübadele ilişkilerinin olası sonuçlarının özellikle çok 
fonksiyonlu adaleti anlama açısından faydalı olduğu saptanmıştır (Rupp ve Cropanzano, 2002: 927). Bir 
anlamda bu kavram bireylerin işyerlerinde algıladıkları adalete karşı tutumlarının davranışlara yansımasıdır. 

Örgütsel adaletle ilgili aşağıdaki tanımlar yapılmıştır: 

•  Örgütsel adalet, sosyal adalet teorilerinin örgütsel davranış alanında uygulanabilirliğinin incelendiği bir 
araştırma dizisini temsil eder (De Cremer vd., 2007: 1800). 

•  Bu kavram, örgüt üyelerinin örgüt içerisinde kendilerine nasıl muamele edildiğine ilişkin ahlaki uygunluk 
duygularını ifade etmektedir (Cropanzano vd., 2007: 34). 

•  Örgütsel adalet, işyerinde ortaya çıkabilecek olağandışı hususları anlamada gelecek vaat eden bir bakış açısı 
sunan kavramdır (Ambrose vd., 2002: 948). Özetle örgütsel adalet çalışanların yöneticilerine olan tutum ve 
davranışlarının karşılığıdır. 

Adalet algıları, karar vermede kuralların adil olduğuna ve kişilerin saygı ile muamele gördüğü anlamına 
gelmekte olup bu algılar yönetimin dürüst ve etik olmasına öncülük etmektedir. Adalet algıları yöneticilerin 
ve örgütlerin eylemlerinden oluşabilmektedir. Buna göre yapılan araştırmalarda adaletsizlik algıları hırsızlık, 
sabotaj ve şiddet gibi örgütsel amaca zarar veren tutumlar ve davranışlara yol açsa bile adalet algıları örgütsel 
destek, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı ve yönetime güven gibi olumlu tutum ve davranışlara 
sebep olduğundan önemli olarak kabul edilmektedir (Tansky, 1993: 196; Rupp ve Cropanzano, 2002: 927; 
Cropanzano vd., 2003: 1019; Beugre, 2002: 1092; Lavelle vd., 2007: 842). Adalet algılarının örgüt içerisinde 
çalışanların olumlu iş tutumları ve davranışları göstermesi açısından faydalı bir kavram olduğu literatürde 
belirtilmektedir.  

Hizmet sektöründeki yöneticilerin örgütsel adaletin sonuçları ile rolünü anlayarak bu kavrama gereken önemi 
vermesi gerekir (Nadiri ve Tanova, 2010: 33). Örgütlerdeki adalet, işletmenin iş gücünün gelişmesini teşvik 
ederek ve iş stratejisini etkin bir şekilde iş performansına yönlendirerek rekabet avantajı yaratır (Farooq ve 
Faraooq, 2014: 61). Adalet, bireylerin sosyal bir grubun üyesi olarak kabul edilip burada saygınlık 
kazanmasına yol açması nedeniyle önemlidir (Cropanzano vd., 2003: 1019). Örgütsel adalet, örgütün 
işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesinde önemli bir kavram olarak nitelendirilmektedir (Tansky, 1993: 
195).  Örgütsel adalet daha güçlü çalışan bağlılığı elde etmek için mükemmel bir iş ortamı yaratır (Cropanzano 
vd., 2007: 45). Örgütsel adalet, iş ilişkilerinde mentorluğun gelişimi için önemli bir mesele olup bu kavramın 
çalışanların iş tatminleri, bağlılıkları ve mutluluklarına yaptığı olumlu katkılar açısından faydalı olduğu 
belirtilmektedir (Scandura, 1997: 59-60). Bu kavram örgütün sürdürülebilir rekabet edilebilirliği ile 
çalışanların örgütle özdeşleşme derecelerine yaptığı katkıları açısından önemlidir. 

Örgütsel adalet, literatürde dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere üç alt boyutta 
incelenmektedir. Dağıtım adaleti ilk defa J. Stacy Adams tarafından eşitlik teorisi çerçevesinde incelenmiş 
olup kişilerin sosyal mübadele ve etkileşimleri sonucu elde ettiği kazanımlarına ilişkin adalet algıları dağıtım 
adaleti olarak adlandırılmıştır (Nowakowski ve Conlon, 2005: 5).  Diğer taraftan prosedür adaleti, toplum 
sisteminin dağıtım sürecini düzenleyen bireylerin prosedür birleşenleri algılarını ifade etmektedir. Yani bu 
adalet boyutu, sonuçların kararlaştırıldığı dağıtım işleminin hakkaniyetini irdelemektedir (Leventhal, 1976: 
35; Cropanzano ve Stein, 2009: 195-197). Etkileşim adaleti ise, genellikle bireyler arasındaki karşılıklı 
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etkileşimleri ele almaktadır (Cropanzano vd., 2002: 329). Bir anlamda boyut çalışanlar tarafından yüksek 
seviyelerde algılandığında, onların prosedürlere ilişkin adalet dağıtımı konusundaki olumsuz tepkilerini 
azalttığından, bunun önemli olduğu belirtilmektedir (Greenberg, 2009: 182-183). Bu boyut kimi 
araştırmacılarca kişiler arası ve bilgisel adalet şeklinde ikiye ayrılarak incelenmiştir (Colquitt, 2001: 390). 
Kişilerin örgüt içerisinde karşılaştıkları muamelelerin haysiyet ve nezaket derecesi kişiler arası adalet olarak, 
bilgisel adalet ise işyeri kararlarına ilişkin kişiye yapılan açıklamaların yeterlilik derecesi şeklinde 
tanımlanmıştır (Camerman vd., 2007: 179).  Dağıtım adaletine oranla prosedür ve etkileşim adaleti, örgüte, üst 
yönetime, amirlere, insan kaynakları sistemine ve yakın iş çevrelerine olan tepkileri tespit etmede daha etkili 
olduğundan, bu üç örgütsel adalet birleşenleri birbirleriyle kıyaslanabilmektedir (Cropanzano vd., 2002: 325-
326). Örgütsel adaletin prosedür, dağıtım ve etkileşim olmak üzere üç temel birleşeni bulunmakta iken; 
etkileşim adaleti ise bilgisel ve kişilerarası adalet olmak üzere iki kısma ayrılabilmektedir. 

2.3. İşten Ayrılma Niyeti 

Günümüzde işten ayrılma birçok örgüt için büyük bir problem iken, hem işverenler hem de kuruluşlar için 
ise oldukça maliyetli olabilmektedir. Buna ilaveten çalışanların işten ayrılma oranı personel maliyetlerini 
artırmakta ve eşit nitelikli bir çalışanın bulunmasından rekabetçi konum kaybına kadar çeşitli problemlere yol 
açabilmektedir. İşten ayrılma niyetinin, böyle bir davranışın güçlü bir göstergesi olduğu iddia edilir 
(DeConinck, 2011: 21; Hsu vd., 2003: 361; Van Dick vd., 2004: 351; Firth vd., 2004: 170-181). Bir anlamda işten 
ayrılma tüm örgütler için istenmeyen bir durum olup işten ayrılma niyeti bu olumsuz duruma sebep 
olabilecek örgütsel bir işarettir. 

İşten ayrılma niyeti, uygun alternatif bulma ihtimali ve iş tatminsizliğinin bir fonksiyonu olarak 
görülebilmektedir. Buna ilişkin olarak işten ayrılma maliyetleri yüksek ve iş arama beklentileri düşükse, iş 
tatminindeki değişime bağlı olarak çalışanlar işten ayrılma gibi istenmeyen davranışları azaltma eğilimi 
gösterebilmektedir (Mobley, 1977: 238; Mobley vd., 1978: 409). Başka bir ifadeyle çalışanlar performansa bağlı 
ödül sistemi çerçevesinde çalıştıklarında, daha iyi performans gösteren çalışanlar işte kalma eğiliminde 
olacaklar ancak en iyi çalışanlar performans bağlantılı ödül sisteminde çalışmadıklarında ise; işten ayrılma 
eğilimi gösterebileceklerdir (Dreher, 1982: 139). Buna ilaveten çalışanlar, kariyer gelişimleri açısından 
kurumlarının kendilerine daha az destek verdiklerini gördüklerinde, alternatif iş imkânları bulmak için işten 
ayrılma gibi çözümleri düşünebilmektedirler (Kim, 2015: 497). Kısaca işten ayrılma niyeti çalışanların örgütsel 
destek ve işle ilgili tatminsizlik algılarının sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. 

İşten ayrılma niyetiyle ilgili yapılan tanımlar aşağıda sıralanmıştır: 

•   İşten ayrılma niyeti, örgütten ayrılmak için bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan iradelerdir (Tett ve Meyer, 
1993: 262). 

•  Ayrılmaya yol açacak davranışsal kararın tutumsal yönelimini veya bilişsel bir tezahürünü temsil 
etmektedir (Elangovan, 2001: 159-160).  

• İşten ayrılma niyeti, çalışanların örgütten ayrılmalarına vurgu yapan bağımlı bir değişkendir (Martin, 1979: 
316). 

• Bu kavram, işten ayrılmaya giden süreçte tatminsizliğin ardından görülebilecek bir sonraki aşamadır 
(Mobley, 1977: 237). Bu kavram, çalışanların örgütten ayrılma arzusu olarak da adlandırılabilir. 

İş yaşamında çalışanların, işten ayrılma niyeti davranışları sergileyebilmelerinde birçok faktör etkilidir. Bu 
faktörler moral, yönetim desteği ve iş tatminidir. Moralin iş yaşamında çalışanların işten ayrılma ve kalma 
davranışları sergileyebilmelerinde etkin bir etki rolü vardır. Yani bir anlamda çalışanlar yöneticilerinden 
yüksek kariyer desteği sağlandığını algıladığında, moral yükselme eğiliminde olur ve böyle bir durumda da 
işten ayrılma niyeti pek söz konusu olmaz. Buna benzer olarak, çalışanlar iş yerinden elde ettikleri 
kazanımlarının arttığı hissine kapılmazlarsa, moralleri azalır ve ciddi olarak işten ayrılma eğilimi gösterirler 
(Johnsrud vd., 2000: 53; Aquino vd., 1997: 1210). Yönetim desteği, işten ayrılma niyetlerini de azaltabilme 
yönünde etkin bir unsurdur. Buna bağlı olarak yöneticinin destekleyici iş tavrı karşısında çalışanların iş 
memnuniyeti ve örgüte bağlılığı artmaktadır. Bundan başka, işten ayrılma niyetlerine önem verilmesiyle, 
yöneticilerin, çalışanlar için uygun olan iş memnuniyetlerinin temelini oluşturan iç ve dış kaynaklarını 
araştırmaları gerekmektedir. Üstelik bu durum, işten ayrılma niyetini, müteakip işgören devrini 
azaltabilmektedir (Firth vd., 2004: 181). İş tatminsizliği, kurumun hedeflerine ulaşmasına zarar veren tepkiler 
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üretebilir. Bu nedenle, örgüt yöneticilerinin veya sahiplerinin çıkarları için tatminsizliğin var olup olmadığını 
tespit etmek ve bunları düzeltmeye çalışmak gereklidir (Henne ve Locke, 1985: 221). İşten ayrılma niyetinin 
gerçekte oluşum nedeni, çalışanların işlerinden duyduğu memnuniyet ve kurumsal bağlılık, yönetim desteği 
ve moralle ilişkilidir. Buna göre iş tatmini, moral ve yönetim desteği ile bağlılık düzeyleri arttıkça çalışanların 
işten ayrılma niyetleri de azalacaktır. 

3. Değişkenler Arasında Daha Önceden Yapılmış Çalışmalar 

Burada örgüt kültürü ile çalışanların işten ayrılma niyeti, örgüt kültürü ile yöneticilerin örgütsel adalet 
anlayışları ve yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları ile çalışanların işten ayrılma niyeti arasında yapılmış 
çalışmalardan bahsedilecektir. 

3.1. Örgüt Kültürü ile Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasında Yapılmış Çalışmalar 

Bu kısımda örgüt kültürü ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilere dair MacIntosh ve Doherty, (2010), 
Biswas (2009) ve Habib vd. (2014) tarafından yapılmış çalışmalardan kısaca bahsedilecektir. Bu ilişkilere dair 
yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur: 

MacIntosh ve Doherty (2010)’nin anket aracılığıyla Kanada’daki spor merkezi çalışanlarıyla yaptıkları 
çalışmada örgüt kültürü ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Buna göre bu 
çalışmada örgüt kültürü bağımsız, iş tatmini aracı değişken ve işten ayrılma niyeti bağımlı değişken olarak 
ele alınmış olup örgüt kültürünün iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 
saptanmıştır. 

Biswas (2009)’ın Hindistan’da anket yoluyla farklı örgütlerde görev yapan 357 yöneticiden oluşan katılımcıyla 
yaptığı çalışmada örgüt kültürü ve dönüştürücü liderliğin örgütsel iletişimin aracılık yoluyla işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buna göre bu çalışmada örgüt kültürü ile dönüştürücü liderlik bağımsız 
değişken, işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı bağımlı değişken, örgütsel iletişim aracı değişken olup 
örgüt kültürünün örgütsel iletişim üzerinde ve örgütsel iletişimin de işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Habib vd. (2014)’nin Pakistan’da farklı örgütlerde 235 çalışanla yaptıkları çalışmada örgüt kültürü ile iş 
tatmini, çalışan bağlılığı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Buna göre örgüt kültürü 
bağımsız değişken, çalışan bağlılığı, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti bağımsız değişkenler olup örgüt 
kültürünün iş tatminini, çalışan bağlılığını ve işten ayrılma niyetini anlamlı olarak etkileyen önemli bir 
kavram olduğu tespit edilmiştir. 

3.2. Örgüt Kültürü ile Yöneticilerin Örgütsel Adalet Anlayışları Arasında Yapılmış Çalışmalar 

Burada örgüt kültürü ve örgütsel adalet değişkenleri arasındaki ilişkilerle ilgili Erdoğan ve Liden (2006), Lee 
vd. (2000), Lam vd. (2002) ve Begley vd. (2002) tarafından yapılmış çalışmalardan söz edilecektir. Bu 
değişkenler arasındaki ilişkiye dair çalışmalar aşağıda incelenecektir: 

Erdoğan ve Liden (2006)’in anket aracılığıyla İstanbul’da tekstil ihracatı yapan şirketlerdeki toplam 100 
çalışandan oluşan katılımcıyla yaptığı çalışmada örgütsel adalet ile lider-üye değişimi arasındaki ilişkide 
toplulukçuluk boyutunun düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Buna göre bu çalışmada örgütsel adalet bağımsız 
değişken, lider üye değişimi bağımlı değişken, toplulukçuluk boyutu düzenleyici değişken olup bilgisel ve 
dağıtım adaleti ile lider üye değişimi arasında toplulukçuluğun düzenleyici değişken etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. 

Lee vd. (2000)’nin Hong Kong’daki üniversite çalışanlarıyla anket aracılığıyla yaptıkları çalışmada örgütsel 
adalet ile yöneticiye güven ve psikolojik sözleşme arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici etkisi 
incelenmiştir. Buna göre bu çalışmada örgütsel adalet bağımsız değişken, yöneticiye güven ve psikolojik 
sözleşme bağımlı değişken, güç mesafesi ise düzenleyici değişken olup prosedür adaleti ile yöneticiye güven 
arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Lam vd. (2002)’nin anket yoluyla Hong Kong ve ABD’deki çok uluslu 466 banka çalışanından oluşan 
katılımcıyla yaptıkları çalışmada örgütsel adalet algıları ile çalışanların iş çıktıları arasındaki ilişkide ulusal 
kültürün güç mesafesi ve bireycilik alt boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre 
bu çalışmada örgütsel adalet bağımsız değişken, iş performansı, iş tatmini ve işe gelmeme davranışı bağımlı 
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değişken, güç mesafesi ve bireycilik ise düzenleyici değişken olup; örgütsel adaletin iş tatmini, iş performansı 
ve işe gelmeme davranışını anlamlı olarak etkilediği, bireycilikten ziyade güç mesafesinin ise bu ilişkiyi 
düzenleyici değişken olarak etkilediği tespit edilmiştir. 

Begley vd. (2002)’nin anket aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir fabrikada üretim departmanında 
bulunan 440 çalışandan oluşan katılımcıyla yaptıkları çalışmada örgütsel adalet ile iş tatmini, güven, işten 
ayrılma niyeti, örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici etkisi 
araştırılmıştır. Buna göre bu çalışmada örgütsel adalet bağımsız değişken, iş tatmini, güven ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı bağımlı değişken, güç mesafesi ise düzenleyici değişken olup örgütsel adalet ile iş 
tatmini, güven, işten ayrılma niyeti ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide güç mesafesinin 
düzenleyici rolünün bulunduğu saptanmıştır. 

3.3. Yöneticilerin Örgütsel Adalet Anlayışları ile Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasında Yapılmış 
Çalışmalar 

Bu bölümde örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkilere ait Biswas, (2015), Nadiri 
ve Tanova (2010), Loi vd. (2006), Meisler (2013) ve Brashear vd. (2005) tarafından yapılmış çalışmalardan 
bahsedilecektir. Bu çalışmalar aşağıda ele alınmıştır: 

Biswas (2015)’ın Hindistan’da 295 yöneticiden oluşan katılımcıyla gerçekleştirdiği anket çalışmasında sosyal 
mübadele ve eşitlik teorisi çerçevesinde devam bağlılığı aracılığıyla dağıtım ve prosedür adaletinin örgütsel 
vatandaşlık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Buna göre; burada örgütsel adalet bağımsız 
değişken, örgütsel bağlılık aracı değişken, örgütsel vatandaşlık ve işten ayrılma niyeti ise bağımlı değişken 
olup dağıtım ve prosedür adaletinin dağıtım adaletinin devam bağlılığı aracılığıyla işten ayrılma niyeti ve 
örgütsel vatandaşlık üzerinde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Nadiri ve Tanova (2010)’nın çalışması Kuzey Kıbrıs’taki 208 yönetici ve otel çalışanlarıyla yaptıkları çalışmada 
örgütsel adalet algıları ile işle ilgili değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi hedeflemiştir. Buna göre; bu 
çalışmada örgütsel adalet bağımsız değişken, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti 
bağımlı değişkenler olup örgütsel adaletin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Loi vd. (2006)’nin sosyal mübadele kuramı ve örgütsel destek teorisi perspektifinde Hong Kong’da 514 
katılımcıyla yaptıkları çalışmada, örgütsel adalet algıları, algılanan örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre bu çalışmada örgütsel adalet bağımsız değişken, 
algılanan örgütsel destek aracı değişken, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ise bağımlı değişken olup 
örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin 
aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. 

Meisler (2013)’in İsrail’deki finans örgütlerinde 368 çalışandan oluşan katılımcıyla yaptığı çalışmada duygusal 
zekâ ile algılanan örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Buna göre; burada 
duygusal zekâ bağımsız değişken, örgütsel adalet aracı değişken, işten ayrılma niyeti ise bağımlı değişken 
olup duygusal zekânın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracılık etkisinin olduğu 
saptanmıştır.  

Brashear vd. (2005)’nin 240 satış elemanından oluşan katılımcıyla yaptıkları çalışmayla kontrol ve karar 
değişkenleri ile örgütsel güven, adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada kontrol ve güven bağımsız değişken, örgütsel adalet ve güven aracı değişken, işten ayrılma 
niyeti ise bağımlı değişken olup buna göre karar ve kontrol değişkenlerinin etkisiyle örgütsel adalet ve 
güvendeki dolaylı artışın, satış elemanlarının işten ayrılma niyetini azalttığı tespit edilmiştir. 

4. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, çalışma evreni, örneklemi, modeli, hipotezleri, araştırmada kullanılan 
veri toplama araçları, bu araçların geçerlilikleri ve güvenirlikleri ile araştırma bulgularından söz edilecektir. 
Buna göre araştırmada nicel araştırma yöntemi, araştırma deseni olarak da alan araştırması tercih edilmiştir. 
Araştırma verileri anket yoluyla toplanmıştır. Bu verilerin analizlerinde SPSS 23 ve AMOS 24 istatistiki paket 
programları kullanılmıştır. 
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4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ulusal kültür ile yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları ve çalışanların işten ayrılma niyeti 
algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bir anlamda ulusal kültür ile çalışanların işten ayrılma niyetleri 
arasında yöneticilerin örgütsel adalet anlayışlarının aracılık etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

4.2. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın çalışanlarla ilgili usulüne uygun politikalar, kararlar ve stratejiler üretip geliştirmelerinde 
uygulayıcılara; verimli ve etkin bir kamu hizmeti kalitesinin sağlanabilmesi ve iş memnuniyetinin, moral ve 
motivasyon algıları yüksek çalışanların artabilmesi açısından hem araştırmanın yapılacağı ilgili kuruma hem 
de örgütsel davranış yazınına faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

4.3. Araştırmanın Çalışma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın çalışma evreni Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün merkez ve Ankara Bölge Müdürlüğü'ne 
bağlı birimlerinde çalışan personelleridir. Buna göre kolayda örnekleme metodu kullanılarak bu kurumun 
merkez ve Ankara Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimlerinde görev yapan toplam 642 katılımcısı araştırmanın 
örneklemini oluşturmaktadır. 

4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu kapsamda araştırmanın modeli ve hipotezlerinden bahsedilecektir. Araştırmanın modeli aşağıdaki şekilde 
sunulmuştur. 

 

 

                                              H2 

                                                                                                                       H3  

                                                                                                H1 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere ulusal kültür dışsal değişken, işten ayrılma niyeti içsel değişken ve 
örgütsel adalet ise aracı değişkendir.  

Araştırmanın hipotez temelleri doğrultusundaki geliştirilen hipotezler ise aşağıda yer almaktadır: 

Literatürde işten ayrılma niyetinin ya da davranışlarının örgüt kültürünün bir sonucu olduğu ve güçlü bir 
örgüt kültürünün iş tatminini artırması nedeniyle işten ayrılma niyetini azaltma suretiyle örgüte olumlu etki 
sağladığından bahsedilmiştir (Carmeli, 2005: 191; San Park ve Hyun Kim, 2009: 33). Bu sebeple H1 hipotezi 
geliştirilmiştir. 

H1: Ulusal kültür ile işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Örgütsel adaleti daha iyi anlayabilmemizi sağlayacağı yararlardan dolayı literatürde ulusal kültürle bu 
kavramı incelemenin öneminden bahsedilmiştir. Bununla birlikte kültürle örgütsel adaleti birlikte ele almanın 
adaletle ilgili farklı tanımlar yapabilmeye ve kültüre bağlı örgütsel adalet oluşumuyla ilgili genellemeye katkı 
sunabileceğinden bahsedilmektedir (Greenberg, 2001: 365-367; Reithel vd., 2007: 63). Bu sebeple H2 hipotezi 
geliştirilmiştir. 

H2: Ulusal kültür ile örgütsel adalet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışanlar, performanslarından dolayı adil olarak ödüllendirildiklerinde, işleriyle alakalı olarak daha 
memnun olacaklar ve örgütlerine de sadık kalacaklardır. Burada önemli olan nokta, çalışanların kararının bu 
yönde olumsuz olduğu zaman, tepkilerinin nasıl olabileceğidir. Bununla ilgili olarak çalışanlar işten ayrılma 
niyeti, işgören devrine yol açma gibi olumsuz iş tutum ve davranışları gösterebilmektedirler (DeConink ve 
Bachman, 2007: 139). Bu sebeple örgütler çalışanların işgören devri oranlarını azaltmak için maaş, promosyon, 
ikramiye, öğrenme ve kendilerini geliştirmelerini teşvik eden adalet algılarını güçlendirecek uygulamaları ve 

Örgütsel 
adalet 

İşten ayrılma 
niyeti 

Ulusal kültür 
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politikaları sağlamalıdırlar (Biswas, 2015: 633). Bundan dolayı H3 hipotezi geliştirilmiştir. 

H3: Örgütsel adalet ile işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Ulusal kültür ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolü bulunmaktadır. 

Buna göre H1, H2 ve H3 hipotezleri literatürdeki yapılmış çalışmalar sonucu kurulan hjpotezlerdir ancak H4 

hipotezi bu çalışmanın literatüre katkısını göstermektedir. 

4.5. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini ölçmek için ulusal kültür, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. 
Buna göre; ulusal kültür ölçeği Hofstede’nin örgüt kültürü sınıflandırması temelinde Yoo ve Donthu 
(2002)’nun geliştirdiği ve Çalışkan (2015)’ın çalışmasında kullandığı; örgütsel adalet ölçeği, Colquitt (2001)’in 
geliştirdiği, Özmen vd. (2007)’nin Türkçe’ye uyarladığı ve Meydan (2010)’ın çalışmasında kullandığı; işten 
ayrılma niyeti ölçeği ise Wayne vd. (1997)’nin geliştirdiği ve Küçükusta (2007)’nın çalışmasında Türkçeye 
çevirdiği ölçekler olup çalışma kapsamında bu ölçeklerden faydalanılmıştır. 

4.6. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği 

Araştırmanın geçerliliğini ölçmek için kullanılan ölçeklere ilişkin birinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri 
yapılmıştır. Buna göre doğrulayıcı faktör analizleri için uyum iyiliği indeks değerleri aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur: 

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizleri için Uyum İyiliği İndeks Değerleri 

Uyum iyiliği 
indeksleri 

Simgeleri Kabul Sınırları Uyum Anlamları 

Ki kare uyum 
iyiliği/serbestlik 
derecesi 

χ2/sd 3≥ χ2/sd≤5 χ2/sd≤3 ise, mükemmel uyumlu, 
χ2/sd≤5 ise, orta derecede uyumludur. 

Yaklaşık 
hataların 
ortalama 
karekökü 

RMSEA 0,00≤RMSEA≤0,10 
 
 

RMSEA=0 veya RMSEA≤0,05 ise mükemmel 
uyumlu, 
0,06≤RMSEA≤0,09 arasında ise iyi uyumlu, 
RMSEA≤0,10 ise zayıf uyumludur. 

Karşılaştırmalı 
uyum indeksi 

CFI 0,90≤CFI≥0,95 CFI≥0,90 olduğunda iyi uyumlu, 
CFI≥0,95 olduğunda ise mükemmel uyumludur. 

Artırmalı uyum 
indeksi 

IFI 0,90<IFI>0,95. IFI>0,90 olduğunda kabul edilebilir uyumlu, 
IFI>0,95 olduğunda ise iyi uyumludur. 

Kaynak: (Balcı, 2015: 285; Çokluk vd., 2018: 271-272; Gürbüz ve Şahin, 2016: 337). 

Tablo 1’de görüldüğü üzere doğrulayıcı faktör analizleri için χ2/sd, RMSEA, CFI ve IFI uyum iyiliği indeks 
değerleri verilmiştir. χ2/sd uyum iyiliği indeks değerinin kabul sınırları 3≥ χ2/sd≤5 arasındadır. χ2/sd≤3 ise, 
mükemmel uyumlu; χ2/sd≤5 ise, orta derecede uyumlu olduğu anlamındadır. RMSEA uyum iyiliği indeks 
değerinin kabul sınırları 0,00≤RMSEA≤0,10 arasındadır. Buna göre eğer RMSEA≤0,05 ise mükemmel uyumlu 
olarak, 0,06≤RMSEA≤0,09 arasında ise iyi uyumlu olarak, RMSEA≤0,10 ise zayıf uyumlu olarak kabul 
edilmektedir. CFI uyum iyiliği indeks değerinin kabul sınırları ise, 0,90≤CFI≥0,95 arasındadır. CFI≥0,95 
olduğunda ise mükemmel uyumlu, CFI≥0,90 olduğunda iyi uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. IFI uyum 
iyiliği indeks değerinin kabul sınırları ise 0,90<IFI>0,95 arasındadır. IFI>0,95 olduğunda iyi uyumlu olarak, 
IFI>0,90 olduğunda ise, kabul edilebilir uyumlu olarak değerlendirilmektedir. 

Ölçeklere ilişkin birinci düzey doğrulayıcı faktör ve güvenirlik analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur: 
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Tablo 2. Ölçeklerin Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Sonuçları 

Ölçekler Ulusal Kültür 
Ölçeği 

Örgütsel Adalet 
Ölçeği 

İşten Ayrılma 
Niyeti Ölçeği 

 Uyum iyiliği değerlerini kabul 
durumları 

χ2/sd 2,54 3,04 0,00 Kabul edilebilir. 

RMSEA 0,049 0,038 0,00 Kabul edilebilir. 

CFI 0,94 0,97 1,00 Kabul edilebilir. 
IFI 0,94 0,97 1,00 Kabul edilebilir. 
Cronbach Alfa 0,81 0,91 0,91 Güvenilir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere ulusal kültür, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti ölçeklerine ilişkin uyum 
iyiliği indeks değerleri ve iç tutarlılıklarına ilişkin Cronbach Alfa katsayıları yer almaktadır. Buna göre ulusal 
kültür ölçeğinin χ2/sd uyum iyiliği indeks değeri 2,54 olduğundan mükemmel uyumlu, RMSEA uyum iyiliği 
indeks değeri 0,049 olduğundan mükemmel uyumlu, CFI uyum iyiliği indeks değeri 0,94 olduğundan iyi 
uyumlu, IFI uyum iyiliği indeks değeri 0,94 olduğundan kabul edilebilir uyumludur. Örgütsel adalet 
ölçeğinin χ2/sd uyum iyiliği indeks değeri 3,04 çıktığından orta derecede uyumlu, RMSEA uyum iyiliği indeks 
değeri 0,038 çıktığından mükemmel uyumlu, CFI uyum iyiliği indeks değeri 0,97 çıktığından mükemmel 
uyumlu, IFI uyum iyiliği indeks değeri 0,97 çıktığından iyi uyumludur. İşten ayrılma niyeti ölçeğinin χ2/sd ile 
RMSEA uyum iyiliği indeks değerleri 0,00 olduğundan mükemmel uyumlu, CFI uyum iyiliği indeks değeri 
1,00 olduğundan mükemmel uyumlu, IFI uyum iyiliği indeks değeri 1,00 olduğundan iyi uyumludur. Buna 
göre ölçeklerin kuramsal modelle uyumlu olduğu ve uyum iyiliği indeks değerlerinin kabul edilebilir 
sınırlarda olduğu saptanmıştır. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ölçeklerin güvenirlikleri iç tutarlılık katsayısı yoluyla elde edilmiştir. 
Buna göre ölçeklerin Cronbach Alfa katsayılarının 0,81 ile 0,91 arasında olduğu saptanmıştır. Literatürde 
Cronbach Alfa katsayısının 0,70 üzeri olduğunda güvenilir olarak kabul edildiğinden bahsedilmektedir 
(Karakoç ve Dönmez, 2014: 44-47). Buna göre ölçeklerdeki iç tutarlılık katsayılarının güvenilir olduğu 
söylenilebilir. 

5. Bulgular 

Burada sırasıyla katılımcılara ilişkin demografik bulgular, korelasyon değerleriyle ilgili bulgular, yol 
analizlerine ilişkin bulgulardan söz edilecektir. 

5.1. Demografik Bulgular 

Katılımcıların genel demografik yapısına bakıldığında; katılımcıların büyük çoğunluğunun (%78,8; 506 kişi) 
evli ve (%60,3; 387 kişi) lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların 
çoğunluğunun erkek (%56,4; 362 kişi) olduğu ve (%34,9; 224 kişi) 36-43 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. 
Kurumdaki toplam hizmet süreleri açısından bakıldığında, çalışanların (%26,0; 167 kişi) 11-15 yıl arası, çalışma 
süresine sahip olduğu görülmüştür. Kurum çalışanlarının çalıştıkları birimler ve sahip oldukları unvanlar 
açısından bakıldığında yarıdan fazlasının (%50,6; 325 kişi) taşra birimlerinde ve (51,09; 328 kişi) genel idari 
hizmetler sınıfındaki unvan ve görevlerde çalıştıkları anlaşılmıştır. 

5.2. Araştırma Değişkenleri Arasındaki Korelasyon Değerleriyle İlgili Bulgular 

Değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığı, ilişki varsa ilişkinin değeri ve yönü korelasyon analizi yoluyla 
elde edilir (Balcı, 2015: 264-265). Bir başka ifadeyle korelasyon değişkenler arası ilişkileri test etmeyi amaçlayan 
istatistiksel bir analizdir. 

Literatürde korelasyon değerlerinin 0<r≤0,30± arasında zayıf; ±0,30<r≤0,70± arasında orta; ±0,70<r≤1± arasında 
ise kuvvetli olduğu ifade edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 264). Buna göre bu araştırmada bu sınırlar esas 
alınıp, korelasyon değerleri bu kıstaslara göre yorumlanacaktır. 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 3. Araştırmadaki Değişkenler Arası Korelasyonlar 

  1 2 3 4 5 6 
Ulusal kültür        

Güç mes. 
Pearson korelasyon 0,581**      
p değerleri 0,000      

Birey/top. 
Pearson korelasyon 0,705** 0,126**     
p değerleri 0,000 0,001     

Dişil./eril. 
Pearson korelasyon 0,661** 0,301** 0,216**    
p değerleri 0,000 0,000 0,000    

Belirsiz. kaç. 
Pearson korelasyon 0,592** 0,069 0,368** 0,157**   
p değerleri 0,000 0,082 0,000 0,000   

Örgütsel adalet 
Pearson korelasyon 0,236** 0,149** 0,143** 0,153** 0,160**  
p değerleri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

İşten ayrılma 
niyeti 

Pearson korelasyon -0,082* -0,080* -0,056 -0,018 -0,058 -0,321** 
p değerleri 0,037 0,043 0,155 0,658 0,139 0,000 

*: p<0,05, korelasyon anlamlı. 
**: p<0,01, korelasyon anlamlı. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, ulusal kültür ile güç mesafesi boyutu ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkiler incelendiğinde, ulusal kültür, güç mesafesi ve işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü zayıf ilişki 
(p<0,05, r=-0,08; p<0,05, r=-0,08) bulunurken; bireycilik/toplulukçuluk boyutu, dişillik/erillik boyutu, 
belirsizlikten kaçınma boyutu ve işten ayrılma niyeti arasında (p>0,05, r: -0,06; p>0,05, r: -0,02; p>0,05, r: -0,06) 
ilişki yoktur. 

Ulusal kültür, güç mesafesi boyutu, bireycilik/toplulukçuluk boyutu, dişillik/erillik boyutu ve belirsizlikten 
kaçınma boyutu ile örgütsel adalet arasında pozitif yönlü zayıf (p<0,01, 0,23; p<0,01, r=0,15; p<0,01, r=0,14; 
p<0,01, r=0,15; p<0,01, r=0,16) bir ilişki vardır.  

Örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü orta düzeyde (p<0,01, r=-0,32) ilişki 
bulunmaktadır. 

5.3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Yol Analizlerinden Elde Edilen Bulgular 

Burada araştırma değişkenlerine ilişkin yol analizleri yer almaktadır. Buna göre araştırma değişkenlerine 
ilişkin kurulan yapısal eşitlik modeliyle ilgili yol analizi uyum iyiliği değerleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

Tablo 4. Yol Analizine İlişkin Uyum İyiliği İndeks Değerleri 

Uyum iyiliği 
indeksleri 

Simgeleri Kabul sınırları Uyum anlamları 

Ki kare uyum 
iyiliği/serbestlik 
derecesi 

χ2/sd 3≥ χ2/sd≤5 
Bunlardan x2/sd=0,001, x2/sd<3 olduğundan 
mükemmel uyumludur. 

Yaklaşık hataların 
ortalama karekökü RMSEA 

0,00≤RMSEA≤0,10 
 

RMSEA=0,000, RMSEA<0,05 olduğundan 
mükemmel uyumludur. 

Karşılaştırmalı  
uyum indeksi 

CFI 0,90≤CFI≥0,95 
CFI=1> 0,95 olduğundan mükemmel 
uyumludur. 

  Artırmalı uyum 
indeksi 

IFI 0,90<IFI>0,95 IFI=1, IFI>0,95 çıktığından iyi uyumludur.  

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yapısal eşitlik modeline ilişkin yol analizi sonuçlarıyla ilgili uyum iyiliği 
indeks değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. 

Ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolüyle ilgili yapısal eşitlik 
modeline ait yol analiziyle ilgili doğrudan sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 5.  Örgütsel Adaletin Aracılık Rolüne ilişkin Yol Analizi Sonuçları (Doğrudan Etkiler) 

Dışsal 
değişkenler 

İçsel 
değişkenler 

Regresyon 
katsayıları 

p 
değerleri 

Standardize edilmiş 
regresyon 
katsayıları 

Standart hatalar 

Ulusal 
kültür 

İşten ayrılma 
niyeti 

-0,018 0,853 -0,007 0,098 

Örgütsel 
adalet 

İşten ayrılma 
niyeti 

-0,624 0,001*** -0,320 0,075 

Ulusal 
kültür 

Örgütsel 
adalet 

0,306 0,001*** 0,236 0,050 

***: p<0,05, istatistiksel olarak oldukça anlamlı. 

Yukarıdaki tabloda ulusal kültürle işten ayrılma niyeti; ulusal kültürle örgütsel adalet; örgütsel adaletle işten 
ayrılma niyeti ve ulusal kültürle örgütsel adalet arasındaki ilişkilere ilişkin regresyon katsayıları, p değerleri, 
standardize edilmiş regresyon katsayıları ve standart hatalar verilmiştir. Buna göre ulusal kültür ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye bakıldığında, ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasında p>0,05 
olduğundan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında p<0,05 olduğundan, oldukça anlamlı ve 
negatif yönlü bir ilişki vardır. Bu iki değişkene ilişkin standardize edilmiş regresyon katsayıları 
yorumlandığında, örgütsel adaletteki bir birimlik artış işten ayrılma niyetini %32 oranında azaltmaktadır. 
Ulusal kültür ile örgütsel adalet arasındaki ilişki incelendiğinde, p<0,05 olduğundan, oldukça anlamlı bir ilişki 
vardır. Buna göre bu iki değişken arasındaki standardize edilmiş regresyon katsayısına bakıldığında, ulusal 
kültürdeki bir birimlik güçlenme oranı örgütsel adaleti %23,6 oranında artırmaktadır. 

Tablo 6. Örgütsel Adaletin Aracılık Rolüne İlişkin Doğrudan ve Dolaylı Sonuçlar 

Örgütsel adaletin 
aracılık rolü 

  Doğrudan etki Dolaylı etki Bootstrapping 
güven aralığı 

Sonuç 

UK-ÖA-İAN  -0,007 (önemsiz)    -0,075* -0,106- (-0,050) Tam aracılık 
UK: Ulusal kültür, ÖA: Örgütsel adalet, İAN: İşten ayrılma niyeti. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin 
aracılık rolü bulunmaktadır. Buna göre ulusal kültürün işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin 
bulunmamasına rağmen (R=-0,007; p>0,05); örgütsel adalet aracı değişken olarak ele alındığında bu etkiye 
rastlanmıştır (R=-0,075; p<0,05). Bir anlamda ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel 
adaletin tam aracılık rolü vardır. 

Buna göre sıfır tablodaki güven aralıkları arasında yer alıyorsa, dolaylı etkinin sıfır olma olasılığı nedeniyle 
aracılık etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmayacaktır (Preacher ve Hayes, 2004: 722). Bootstrapping sonuçları 
incelendiğinde, her iki değerin de sıfırın altında olduğu görülmüş olup örgütsel adaletin tam aracılık rolünün 
anlamlılığı da desteklenmiştir. 

6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Ulusal kültürün işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple H1 hipotezi 
reddedilmiştir. Bu bulgular MacIntosh ve Doherty (2010), Biswas (2009) ve Habib vd. (2014)’nin bulgularıyla 
farklılaşmaktadır. Ulusal kültür ile örgütsel adalet arasında anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir deyişle ulusal 
kültürün benimsenme düzeylerindeki %23,6'lık güçlenme oranı, örgütsel adaleti %23,6 oranında 
artırmaktadır. Bir anlamda ulusal kültür güçlendikçe, yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları da artacaktır. 
Bu sonuçlar, Erdoğan ve Liden (2006), Lee vd. (2000), Lam vd. (2002) ve Begley vd. (2002)’nin bulgularıyla 
kısmi olarak uyuşmaktadır. Bu sebeple H2 hipotezi kabul edilmiştir. Örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bir başka deyişle örgütsel adaletteki %32'lik artış işten ayrılma niyetini %32 
azaltmaktadır. Bu sebeple H3 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre örgütsel adalet algısı olumsuz olan bireyler 
daha fazla işten ayrılmaya meyillidirler. Bu sonuçlar Biswas (2015), Nadiri ve Tanova (2010), Loi vd. (2006), 
Meisler (2013) ve Brashear vd. (2005)’nin bulguları ile benzerlik göstermektedir.  

Ulusal kültürün işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi bulunmazken, örgütsel adalet aracı değişken olarak ele 
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alındığında dolaylı etkisinin olduğu görülmüştür. Örgütsel adaletin aracılık etkisiyle ulusal kültürün 
benimsenme düzeylerindeki artış işten ayrılma niyeti algılarını azaltmaktadır. Bir başka deyişle ulusal 
kültürün benimsenme düzeylerindeki bir birimlik güçlenme oranı, yöneticilerin örgütsel adalet anlayışlarının 
aracılık etkisiyle çalışanların işten ayrılma niyetlerini dolaylı olarak %7,5 oranında azaltmaktadır. Buna göre 
örgütsel adalet, ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi tam aracı olarak etkilemektedir. Bu 
sebeple bu ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolünün bulunduğu söylenebilir ve H2, H3 ve H4 hipotezleri kabul 
edilerek, H1 hipotezi reddedilmiştir. 

Bu araştırmada yöneticilerin örgütsel adalet anlayışlarının aracılık rolünün önemli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bunun için yöneticilerin kurum içinde daha etkin, verimli ve kaliteli bir kamu hizmetinin 
gerçekleşebilmesi, işgören devir oranlarının sürdürülebilir ve sistematik bir şekilde düşürülebilmesi için bu 
kavrama önem vermesi gerekmektedir. Bu araştırmanın örgütsel verimliliğe, yönetici liderlik, mentorluk, 
koçluk ve adalet algılarının gelişimine ve toplam kalite yönetim sistemi ile iç kontrol sistemine, sürekli gelişim 
projelerinin gelişimine yapacağı olumlu katkılar bakımından hem yöneticilere hem de literatüre faydalı 
olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışanların kariyer gelişimlerine yararlı olacağı düşünülen kariyer yönetimi sisteminin sürdürülebilirliğine 
ilişkin bir öneri verilebilir. Personel yönetim sistemine entegre dikey, yatay ve hibrit geçişlerin olabileceği ve 
çalışanların kurum içinde kariyer uzmanı olarak değerlendirilebilmeleriyle ilgili kurumsal kariyer yönetim 
sistemi kurulabilir. Buna ek olarak kariyer gelişimlerinin ilk atanmadan emekliliğe kadar giden çizgide 
izleneceği ve yönlendirileceği bir kariyer gelişim ve eğitim merkezinin olması da önerilebilir. Böyle bir 
yaklaşımın izlenmesi, çalışanların örgütle özdeşleşmelerini sağlayabileceği gibi işgören devri oranlarının 
düşürülebilmesi ve örgütsel verimliliğin artabilmesi açısından da yararlı olabilir. 
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konulmasında Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın veri setini Borsa İstanbul (BIST)’da 
faaliyet gösteren 100 işletmenin 2018 yılı verileri oluşturmaktadır. 

Bulgular – Regresyon analizi sonucu işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değeri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Tartışma – Analiz sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamasının nedeni olarak; Türkiye’de 
toplumun, yatırımcıların ve işletme paydaşlarının kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına gerektiği 
kadar önem vermediği yorumu yapılabilir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Sustainability 
Firm Value 
BIST 100 Index  

Received 2 July 2019 

Revised 10 September 2019 

Accepted 15 September 2019 

Article Classification:  

Research Article  

Purpose – The concept of sustainability, which is of increasing importance nowadays, appears as a 
concept that closely concerns the enterprises operating in the private and public sectors. Corporate 
sustainability is the business strategy that ensures the protection and development of the natural 
resources that enterprises and stakeholders need in the future, as well as achieving their goals. With 
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1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik temel olarak, ekoloji ve ekolojik sistemlerin işlevlerini, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte 
devam ettirebilme özelliğidir (Chapin vd., 1996). Küreselleşme ile birlikte işletmeler sorumluluk alma 
konusunda farklı boyutlar kazanmış ve işletmelerin ekonomik değer yaratmasına ek olarak işletme 
faaliyetlerinin neden olduğu sosyal ve çevresel sorunları en aza indirerek etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri 
bir gereklilik haline gelmiştir (Hahn ve Scheermesser, 2006). Sürdürülebilirlik kavramı, üretim sürecinde 
yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetlerinin çevreye etkilerinden sorumlu olmak olarak 
tanımlanmaktadır (Davis, 2008).  

Sürdürülebilirlik kavramı, sosyal kalkınmayı ve çevrenin korunmasını kapsayarak günümüzde en çok 
üzerinde durulan ve konuşulan kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaşanan 
teknolojik gelişmeler ve işletmelerin küresel rekabet ortamında varlıklarını gelecekte de sürdürmeleri 
konusundaki endişeleri, sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, 
işletmelerin devamlılıklarını sağlamalarında, ekonomik performanslarının yanında sosyal ve çevresel 
performanslarının da önemli hale gelmesi sonucu Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal sürdürülebilirlik, hem işletme ve paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de işletmenin 
gelecekte ihtiyaç duyacağı beşeri ve doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak işletme 
stratejilerinin benimsenmesi olarak tanımlanabilir (Roca ve Searcy, 2012). Kurumsal sürdürülebilirlik yeni bir 
yönetim kavramıdır. Bu kavram işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken sebep oldukları çevresel ve sosyal 
sorunlara, stratejik ve kar odaklı cevap verme şeklidir (Tokgöz ve Önce, 2009). 

Günümüzde yasal baskılardan kurtulmak ve rekabet avantajı sağlamak için işletmelerin sürdürülebilirlik 
kavramına önem vermesiyle birlikte, ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerin tüm paydaşlar ile paylaşılması 
sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu gereksinim doğrultusunda sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında çeşitli 
raporlama çerçeveleri düzenlenmiştir. İşletmelerin sosyal, ekonomik ya da çevresel sorumluluklarını yerine 
getirip getirmediğine yönelik olarak ortaya çıkan bilgiyi paylaşma ihtiyacından dolayı, faaliyetlere ilişkin 
finansal bilgilerin yanında çevresel ve sosyal bilgiler de raporlanmalıdır. İşletmelerin, hem ekonomik, hem 
sosyal hem de çevresel durumlarını olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte, doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilişkide olduğu tüm kişilerle paylaştığı bir iletişim ya da bildirim aracı olarak tanımlanabilen sürdürülebilirlik 
raporlaması, literatürde “kurumsal sorumluluk raporlaması” olarak da adlandırılmaktadır (Önce vd., 2015). 
Bu raporlar, işletme yönetimi ile paydaşlar arasındaki hesap verilebilirliğin aracıdır ve paydaşlara işletmenin 
yönetim yaklaşımı, stratejileri ve vaatleri hakkında bilgi edinme ve değerlendirme yapma fırsatı verir (Çil 
Koçyiğit ve Gök, 2019). 

Sürdürülebilirlik raporlaması için 1997 yılında oluşturulan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting 
Initiative-GRI) gibi yaklaşımlarla bir standart ve format oluşturulmaya çalışılmıştır. Küresel Raporlama 
Girişimi’nin amacı, işletmelerin ekonomik, çevresel ve toplumsal performansları hakkındaki raporlarını 
doğru ve güvenilir bir biçimde oluşturmalarına yol gösterecek ve raporlama konusunda dünya çapında uyum 
sağlayacak bir sistem geliştirmektir (www.globalreporting.org). 

İşletmelerin sürdürülebilir olmasını gerektiren durumlar vardır. Bunların bazıları işletmelerin kar elde etme 
amacıyla ilgiliyken bazıları kurumsal kimlik kazanabilmek için gerekli olan sosyal sorumlulukla ilgilidir. 
Toplumsal olarak sürdürülebilirlik konusunda bilincin artmasıyla birlikte yatırımcıların ve müşterilerin bu 
konudaki beklentileri de artmaktadır. Müşteriler, işletmelerin paydaşlarına olan yükümlülüklerinin toplum 
için yaratılan fayda katkılarıyla dengeli olmasını istemektedir (Hill, 2007). 

Büyüme ve kar maksimizasyonuna dayalı geleneksel yönetim anlayışının hakim olduğu işletmelerde, 
faaliyetler temel olarak hissedar değerini arttırma ya da maliyet azaltma gibi ekonomik konulara 
odaklanmaktadır. Bu tür işletmelerde; hissedarların kar beklentilerinin karşılanması, likidite sorunlarının 
yaşanmaması ve muhasebenin süreklilik ilkesinin yerine getirilmesi ekonomik sürdürülebilirlik için yeterli 
olacaktır (Hernadi, 2012). Ancak kurumsal sürdürülebilirlik prensiplerini göz önünde bulunduran işletmeler 
ekonomik sürdürülebilirliklerinin yanı sıra, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliklerini arttırmak ve genişletmek 
zorundadırlar (Dyllick ve Hockerts, 2002). 
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Firma değerinin stratejik yönetimi günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Finansal kararların odak 
noktasını, işletmelerin piyasa değerini etkileyen karar ve faaliyetler oluşturmaktadır. İşletmelerin piyasa 
değerini maksimize etme amacı, rasyonel ve uzun vadeli yaklaşımı gerektiren bir amaçtır. Günümüzde 
işletmeler, çok sayıda değişkenin etkileşim içinde olduğu, başka bir deyişle, belirsizliğin ve karmaşıklığın 
yüksek olduğu bir ortamda faaliyette bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, işletmelerin bu belirsiz ortamlarda doğru 
planlama yapabilmesi ve doğru kararlar alabilmeleri için firma değerini etkileyen faktörler ortaya 
konulmalıdır (Gözen, 2017). 

İşletmelerin firma değerlerini ekonomik ve ekonomik olmayan birçok faktör etkilemektedir. İşletmelerin 
faaliyette bulunduğu sektörde süründürülebilir olma amacı taşımaları ve bunula birlikte sosyal sorumluluk 
projeleriyle topluma katkı sağlamaları firma değerini etkileyebilir. Bu nedenle bu çalışmada İşletmelerin 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin firma değeri üzerinde etkisi olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümü olan bu bölümünde, çalışma ile ilgili temel kavramlara değinilmiştir. Çalışmanın 
ikinci bölümünde literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın yöntemi anlatılmıştır. Dördüncü 
bölümde analiz sonucu elde edilen bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan 
beşinci bölümde ise genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Küreselleşme işlemleri daha görünür hale getirmiş ve işletmelere farklı boyutlarda sorumluluklar yüklemiştir. 
Bunun sonucunda sürdürülebilirlik kavramı daha fazla önem kazanır hale gelmiş ve 1987 yılında Birleşmiş 
Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nu “Brundtland Raporu”nu yayınlamıştır (Russell vd., 2007). 

Bieker (2002), gerçekleştirdiği analizler sonucunda, geleneksel yönetim anlayışının yerine kurumsal 
sürdürülebilirlik anlayışının daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. Kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının, 
işletmelerin gelecekte maddi olmayan performanslarını yönetmelerinde önemli bir model olabileceğini 
savunmuştur. 

Ballou ve Heitger (2005) çalışmalarında, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri raporlandığında; risk 
yönetimi, denetim faaliyetleri sırasındaki risk unsurunun azaltılması, paydaş taleplerinin değerlendirilmesi, 
performans ölçümü gibi konularda artış sağladığını ifade etmişlerdir. 

Lamberton (2005) yaptığı çalışmada, sürdürülebilirlik raporlamasının kısa tarihini inceleyerek, çeşitli 
yaklaşımları sürdürülebilirlik muhasebesi çerçevesinde birleştirmiştir. Çalışma sürdürülebilirlik muhasebesi 
çerçevesinin nasıl uygulanacağıyla ilgili görüş bildirmektedir. 

Perrini ve Tencati (2006) çalışmalarında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetsel gereksinimlerine uygun 
olarak, bir paydaş çerçevesine göre genel kurumsal performansı nitel ve nicel bir bakış açısıyla izlemeye 
yönelik entegre bir yöntem olan sürdürülebilirlik değerlendirme ve raporlama sistemini sunmaktadır. 

Moneva ve diğerleri (2007), 52 İspanyol işletmenin sürdürülebilirlik raporlarını analiz etmiştir. İşletmelerin 
vizyonunu, misyonunu ve değerlerini, stratejik paydaşını veya paydaş yönünü tanımlamıştır. Çalışmada, 
işletmelerin sosyal performansının değerlendirilmesi sürecinde, GRI Kılavuzlarını kullanarak 
sürdürülebilirlik raporlamasının kalitesini dikkate alan bir ölçek oluşturulmuştur. Sonuçlar, İspanyol 
işletmelerinde paydaş yaklaşımının çok yüksek olmadığını, sürdürülebilirlik raporlarının yayınlanması 
seviyesinin yüksek olduğunu ve bu değişkenler ile finansal performans arasında pozitif ve anlamlı olmayan 
bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Artiach ve diğerleri (2010) çalışmalarında, Amerika Birleşik Devletlerinde kurumsal sürdürülebilirlik 
çalışmalarını uygulayan işletmelerin özelliklerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçları kurumsal 
sürdürülebilirlik faaliyetlerine sahip işletmelerin önemli ölçüde büyük işletmeler olduğunu, büyüme 
oranlarının daha yüksek olduğunu ve daha yüksek öz kaynak karlılığına sahip olduğunu göstermiştir. 

Reddy ve Gordon (2010), sürdürülebilirlik raporlamasının işletmelerin finansal performansı üzerindeki 
etkisini araştırmayı amaçladıkları çalışmalarında, sürdürülebilirlik raporlamasının Avustralya işletmeleri için 
olağandışı getirileri açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. 

Najjar ve Anfimiadou (2011) çalışmalarında, 1999-2008 dönemi için İngiltere’de eko verimlilik, çevre politikası 
ve firma değeri arasındaki bağlantıyı incelemektedir. İngiltere bağlamında, sonuçlar eko-verimli işletmelerin 
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çevresel stratejileri olmayanlardan daha yüksek piyasa değerlerine sahip olduklarını desteklemektedir. Bu 
nedenle, bu politikaların benimsenmesinin firma değeri üzerinde olumlu bir etkisi olacağından, işletmelerin 
çevre politikalarına dahil olmaları önerilmiştir. 

Çalışkan (2012) çalışmasında, sürdürülebilirlik raporlarının, hissedarlar ve yatırımcılar tarafından kurumsal 
şeffaflık, sosyal ve çevresel performans ve yönetim kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edildiğini ifade 
etmiştir. Sürdürülebilirlik raporlamasının gelişimi, amaçları ve yararları geniş bir literatür taramasıyla analiz 
edilmiştir. 

Burhan ve Rahmanti (2012) sürdürülebilirlik raporlamasının, ekonomik performans, çevresel performans ve 
sosyal performans olmak üzere üç unsurdan oluşan finansal olmayan bir rapor olduğunu ifade etmiştir. 
Çalışmalarında bir bütün olarak sürdürülebilirlik raporlaması ile sürdürülebilirlik raporlaması unsurlarının 
her birinin işletme performansı ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2006-2009 
döneminde Endonezya borsalarında işlem gören 32 işletme oluşturmaktadır. Analiz sonuçları 
sürdürülebilirlik raporlamasının işletme performansını etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, yalnızca 
sosyal performans açıklaması işletmenin performansını etkilemektedir. 

Roca ve Searcy (2012) çalışmalarında sürdürülebilirliği, işletme faaliyetlerinin sadece ekonomik boyutlarını 
değil, sosyal ve çevresel boyutlarını da göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştır. 

Bachoo ve diğerleri (2013) çalışmalarında, firma değeri ile Avustralya'da listelenen işletmelerin 
sürdürülebilirlik raporlarının kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sürdürülebilirlik raporlarının kalitesi 
ile öz sermaye maliyeti arasında önemli bir negatif ilişki olduğunu ve gelecekteki beklenen performans ile 
gerçekleşen performans arasında önemli bir pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. 

Wiengarten ve diğerleri (2017) çalışmalarında, işletmelere bazı özellikler ve şartlar altında kurumsal sosyal 
sorumluluk yöneticisinin atanmasının işletmenin finansal performansı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu 
araştırmaktadır. Analiz için Amerika Birleşik Devletlerinin ikincil verileri toplanmıştır. Sonuçlar işletmelere 
kurumsal sosyal sorumluluk yöneticisinin atanmasının finansal performans avantajı sağladığını 
göstermektedir. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmanın örneklemini BIST 100 Endeksindeki, 100 işletme oluşturmaktadır. Çalışmada kurumsal 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin firma değeri üzerine etkisi regresyon analizi kullanılarak belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Regresyon analizi, en çok kullanılan çok yönlü bağımlılık tekniğidir ve karar verme sürecinin her alanında 
uygulanabilir. En genel sorunlardan en spesifik olana, her durumda kullanılabilir. Örneğin, regresyon analizi, 
belirli bir sektördeki bir işletmenin performansının modeline, belli girdi gelirlerine dayalı ulusal ekonomiyi 
tahmin eden ekonometrik modellerden, iş yatırımları, pazarlama stratejisi gibi konulara uygulanabilir. 
Regresyon modelleri, tüketicilerin kararları nasıl aldığını veya izlenimlerini ve tutumlarını nasıl 
oluşturduklarını incelemek için de kullanılır (Hair vd., 2010).  

Regresyon analizinin varsayımları şöyledir (Kalaycı, 2010): 

• Normal dağılım göstermektedir. 

• Doğrusaldır. 

• Hata terimlerinin ortalaması sıfırdır. 

• Sabit varyansdır. 

• Otokorelasyon yoktur. 

• Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı sorunu olamamalıdır. 

Basit regresyon analizi, bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklar 
(Weisberg, 2005). Basit doğrusal regresyonda, Y bağımlı değişkeni, X1 bağımsız değişkeni, β0 ve β1 bu 
değişkenin bilinmeyen parametrelerini ve  Ɛi şansa bağlı hata terimlerini ifade eder (Kutner vd., 2005). 

Basit doğrusal regresyon modeli şöyledir: 
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Y = β0 + β1 X1i + Ɛi       i = 1,2,...,n 

Bu çalışmada;  

Y: Firma değerini, 

X1: Sürdürülebilirlik faaliyetlerini, ifade etmektedir. 

Çalışmanın bağımsız değişkenini işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri, bağımlı değişkenini ise firma 
değeri oluşturmaktadır. Bağımsız değişken olarak belirlenen sürdürülebilirlik faaliyetleri, işletmelerin 
sürdürülebilirlik raporu yayınlayıp yayınlamadığına bakılarak ölçülmüştür. Bağımlı değişken olarak 
belirlenen firma değeri için ise, bu değeri ifade eden finansal oran olarak fiyat/kazanç oranı kullanılmıştır. 
Veriler BIST 100 Endeksinde işlem gören 100 işletmenin 2018 yılına ait mali tablolarından elde edilmiştir.  

İşletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin firma değerine etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmanın 
hipotezi: “İşletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değerini arasında anlamlı bir ilişki vardır” 
şeklinde oluşturulmuştur. 

H1: İşletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değerini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Elde edilen veriler ışığında oluşturulan hipotezin analizinde SPSS 20.0 İstatistik Analiz Programı 
kullanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırma için analize başlamadan önce, ilk olarak basit doğrusal regresyon analizinin varsayımlarından biri 
olan normallik varsayımına göre verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmemiz gerekmektedir. 
Hazırladığımız veriler doğrultusunda SPSS analiz programında gerçekleştirilen normallik testi sonucunda 
Tablo1 elde edilmiştir. Buna göre verilerin normal dağıldığı (p<0,005) belirlenmiştir. 

Tablo 1. Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Sürdürülebilirlik 0,350 100 0,000 0,636 100 0,000 

Firma Değeri 0,126 100 0,001 0,933 100 0,000 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için çarpıklık ve basıklık katsayılarına da bakılır. Bu katsayılar 
-2.0 ile +2.0 arasında değişmelidir (George ve Mallery, 2010).  Normallik testi sonuçlarına göre; bağımsız ve 
bağımlı değişkenimiz bu koşulu sağlamaktadır. 

Çalışmada bağımsız değişken olan sürdürülebilirlik raporları ile bağımlı değişken olan firma değeri 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek üzere basit regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda 
verilmiştir. 

Tablo 2. Regresyon Modeli Özeti 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Standart 
Hata 

Durbin-Watson 

1 0,168 0,028 0,018 0,5787 1,722 
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Tablo 3. Basit Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

Model 

Standardize edilmemiş 
katsayılar 

Standardize edilmiş 
katsayılar 

 

 

t 

 

 

p 

 

β  Standart 
Hata 

Beta Tolerans 
Değeri 

VIF 

(Sabit) 0,710 0,080  8,848 0,000   

Sürdürülebilirlik 0,195 0,116 0,168 1,686 0,095 0,978 1,115 

Regresyon analizi varsayımlarından biri olan hata terimlerinin birbiriyle ilişkili (otokorelasyon) olamaması 
durumudur. Genellikle 1,5-2,5 civarında Durbin Watson değeri otokorelasyon olmadığını gösterir (Kalaycı, 
2010). Analiz sonuçlarına göre Durbin Watson değeri 1,722’dir. Buna göre analizde otokorelasyon olmadığı 
söylenebilir. 

Regresyon analizinde bir diğer varsayım çoklu bağıntı sorunun olmamasıdır. Bu sorunun olup olmadığını 
anlamak için Varyans Şişme Faktörü (VIF) ve Tolerans değerlerine bakılır. VIF en üst değeri 10 olarak kabul 
edilmektedir (Gujarati, 2009). VIF değerinin 10’dan küçük olduğu görülmüştür. Tolerans değeri 0,978 olup en 
alt değer olan 0,100’den yüksektir. Bundan dolayı analizde çoklu bağıntı sorunun olmadığı söylenebilir. 

Ancak modelin anlamlılık düzeyi p=0,095>0,05 olduğu için modelin anlamlı olmadığı görülmüştür. Yani 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin firma değeri üzerinde etkisi yoktur. Bu sonuca göre çalışmanın hipotezi 
reddedilmiştir. 

5. SONUÇ 

Son yıllarda işletmeler hem ekonomik hem de çevresel ve sosyal performanslarının sürdürülebilirliklerini 
izlemek ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlamaktadırlar. 
Geçmişteki sadece finansal içerikli beklentiler artık değişmiş ve sosyal içerikli beklentiler önem kazanmaya 
başlamıştır. Bu durum finansal beklentiler ile birlikte, çevresel ve toplumsal değerleri koruyan sosyal 
beklentileri karşılayan işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Gerek yasal baskılar nedeniyle gerekse 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacıyla sürdürülebilirlik raporları hazırlayarak faaliyetlerinin 
ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını açıklayan işletme sayısı giderek artmaktadır. 

Bu gelişmeler doğrultusunda bu çalışmada, işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değeri arasında 
bir ilişki olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için BIST 100 Endeksindeki işletmelerin 2018 yılı 
verileri kullanılarak analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 
firma değeri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Analiz sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamasının nedeni olarak; Türkiye’de toplumun, yatırımcıların ve 
işletme paydaşlarının kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına gerektiği kadar önem vermediği yorumu 
yapılabilir. Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kavramlarının benimsenmesi 
zaman almaktadır. Ancak günümüzde topluma değer katmayan ve toplumun yararını düşünmeden faaliyet 
gösteren işletmelerin varlığı tehdit altına girecektir. Artık yatırımcılar yatırım kararı verirken finansal 
getirilerin yanında çevresel ve sosyal faaliyetlere önem veren yatırım stratejisi olan yatırımlara ilgi 
göstermektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi 
kavramlar çok yenidir. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi zamanla bu konulara değer vermesine ve 
dolayısıyla yatırımlarını yaparken işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerine önem verip 
vermediğini sorgulamasına olanak sağlayacaktır. Böylece bu faaliyetlere önem veren işletmelerin rekabet 
gücü artacak ve dolayısıyla firma değeri artacaktır.  

Bu çalışmada kullanılan yöntemler ve değişkenler farklılaştırılarak yeni çalışmalar yapılabilir. Ayrıca farklı 
dönemler temel alınarak analizler gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin firma değeri üzerinde 
etkisinin bulunmamasının nedenlerinin araştırılması da başka bir çalışmanın konusu olabilir. 
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Amaç – Günümüzde artan teknolojik gelişmelere bağlı olarak mobil iletişim araçlarının kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. İşletmeler, müşterilerine ulaşmak için konum tabanlı mobil iletişimlerden 
yararlanmaktadır. Ancak, konum tabanlı teknolojilerden yeterince yararlanılması, tüketicilerin 
konum tabanlı iletişimleri benimsemesine bağlıdır. Bu noktada, tüketicilerin konum tabanlı 
iletişimleri kullanması ve mobil uygulamaların konum tabanlı özelliklerini benimsemesini 
engelleyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu araştırma, tüketicilerin konum tabanlı mobil 
iletişimleri benimsemesini etkileyen faktörlerin anlaşılması amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem – Araştırma kapsamında Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemi ile birincil veriler toplanmış, elde edilen veriler 
istatistiksel paket programı ile analiz edilmiş ve araştırma bulguları yorumlanmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre; olumlu tutum, algılanan rasyonel fayda ve algılanan 
kolaylık faydasının konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemeyi pozitif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Ayrıca gizlilik endişesinin, konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemeyi olumsuz 
etkilediği anlaşılmıştır. Diğer taraftan farkındalığın, konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemede 
önemli değişken olmadığı görülmüştür.  

Tartışma – İşletme ve mobil uygulama geliştiricilerinin konum tabanlı mobil uygulama 
özelliklerinden amaçladığı sonuçlara ulaşmasında ve özellikle genç tüketicilerin konum tabanlı 
mobil iletişimleri benimsemesini sağlamada; konum tabanlı hizmetlere yönelik olumlu tutum 
oluşturma, konum tabanlı iletişimlerin rasyonel ve kolaylık faydalarını vurgulama ve akıllı telefon 
kullanıcılarının gizlilik endişelerini giderici önlemler almanın yararlı olacağını araştırma bulguları 
göstermektedir.  
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1. GİRİŞ 

Konum bilgisinin takibi, taşımacılık ve kargo hizmetlerinde araçların takibinde kullanılmaya başlanmış ve 
güvenlik, yol yardımı, insan takibi, reklamcılık gibi alanlarda kullanılır hale gelmiştir (Barnes, 2003: 63). 
Konum tabanlı hizmetler; bilgi/rehber hizmetleri, izleme ve navigasyon hizmetleri, acil durum hizmetleri ve 
konum tabanlı reklam başlıklarında toplanmaktadır. Bilgi/rehber hizmetleri müşterileri; en yakın hastane, 
restoran, AVM, ATM, akaryakıt istasyonu veya eczane gibi işletmeler hakkında bilgilendirir. İzleme ve 
navigasyon hizmetleri; çocukların veya kaybolan evcil hayvanların takibi veya sesle bütünleştirilmiş rota 
tanımlama gibi hizmetlerden oluşur. Acil durum hizmetleri ; yol yardımı, arama kurtarma görevleri, 
ambulans gibi hizmetlere ulaşmayı sağlar. Konum tabanlı reklamlar ise; kupon sunumları, hedefli ve 
kişiselleştirilmiş reklamların konum bilgisine dayalı olarak sunulmasını ifade eder (Dhar ve Varshney, 2011: 
124).   

Mobil cihazlarda yer alan konum tabanlı uygulamalar, kullanıcıların konum bilgisini kullanarak yeni bir 
iletişim biçiminin oluşmasına neden olmaktadır (Şahoğlu, 2018: 259). Günümüzde hızla gelişen teknoloji, 
üretici ve tüketicileri yakından ilgilendirmektedir. Özellikle müşterilerin bulunduğu konum bilgilerinin 
kullanılabilir hale gelmesi, işletmelerin daha önce mümkün olmayan şekilde müşterilere ulaşmasına imkân 
vermektedir. Bu teknolojik imkânlardan yeterince yararlanma veya bunları etkin olarak kullanma, tüketicinin 
konum bilgisini işletmelerle paylaşmasına veya mobil uygulamaların konum tabanlı özelliklerini 
benimsemesine bağlıdır. Dolayısıyla tüketicinin konum bilgisine erişim izin vermesini etkileyen faktörler, 
pazarlama bilim adamlarının dikkatini çeken güncel konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Doğru yer ve zamanda, doğru hedef kitleye mesajları göndermek, pazarlamada temel konulardan olup, bu 
doğrultuda konum tabanlı pazarlama hizmetleri kullanılmaktadır (Tezcan ve Yengin, 2018: 113). Örneğin, 
işletmenin belirli bölgede gerçekleştirdiği şube açılışını, indirim kampanyasını veya yarışma programını bölge 
yakınındaki müşterilere veya bölgeye yaklaşan müşterilere haber vermesi mümkündür.  

Konum tabanlı mobil pazarlamanın bir aracı olarak konum tabanlı reklamlar, müşterileri kişisel, anlık ve 
doğru mesajlarla davranışa teşvik eder. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve 
konumlandırma teknolojilerinin gelişmesine karşın, konum tabanlı reklamlara yönelik tutumlar ve özellikle 
gizlilik endişeleri önemli sorunlar olarak ifade edilir. Ayrıca, müşterilerin mobil reklamlara dikkatini 
vermediği ve reklamı görseler bile ihtiyaç veya istekleriyle ilgili olmadığında davranışlara etki etmediği 
görülmektedir (Kini ve Suomi, 2018: 67).  

Her ne kadar müşterinin konum bilgisini işleyen konum tabanlı uygulamaların etkili ve verimli olması gibi 
faktörlere bağlı olarak işletmeler tarafından kullanımı artsa da (Ververidis ve Polyzos, 2002: 1 ; Tezcan ve 
Yengin, 2018: 113), konum tabanlı mobil hizmet ve iletişimlerin kullanımının yaygın olmadığı ifade 
edilmektedir (Junglas ve Watson, 2008: 387). Diğer taraftan, akıllı telefon kullanıcılarının, konum tabanlı 
iletişimleri kullanması, işletmeler için müşterilerle etkili iletişimler kurmada önemli fırsatlar sunmaktadır.   

Bu araştırmanın amacı, tüketicinin konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemesini etkileyen faktörlerin 
anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Böylece konum tabanlı mobil pazarlamanın yaygınlaşmasının önündeki 
engellere ve benimsenmesindeki teşvik edici faktörlere dikkat çekilmektedir. Ayrıca araştırmada, mobil 
uygulamaları görece daha fazla kullanan üniversite öğrencilerinin, konum tabanlı iletişimlerden 
yararlanmasını artırmak için öneriler geliştirilmektedir. 

2. HİPOTEZ GELİŞTİRME  

Tüketicinin eğilim ve davranışlarıyla ilgili gerçekleştirilen araştırmalar, algılanan faydanın tüketicilerin 
davranışsal niyetini (satın alma eğilimi, kullanma eğilimi vb.) etkileyen önemli bir değişken olduğunu 
göstermektedir (Kuo vd., 2009: 66; Ashton vd., 2010: 206, Raza vd., 2012: 788, Eskiler ve Altunışık, 2015: 483). 
Teknolojik ürünlerin ve ürünlerle ilgili yeniliklerin kabulüyle ilgili araştırmalar da, yeni ürün ve 
uygulamaların kullanılma eğiliminin algılanan fayda ile yakından ilişkili olduğu fikrini desteklemektedir 
(Shaharudin vd., 2010: 70 , Wu vd., 2014: 2768; Hsu ve Lin, 2015: 46; Ponte vd., 2015: 286). Ayrıca, müşterinin 
konum tabanlı hizmet ve mobil uygulamaları kullanma eğilimi ve kullanma devamlılığının, algılanan fayda 
ile ilişkili olduğu da çeşitli araştırmalarda desteklenmiştir (Yu vd., 2013: 711, Kang vd., 2015: 210). Pura (2005: 
509) müşterinin algıladığı parasal değer ve kolaylık değerinin konum tabanlı hizmetlere yönelik davranışsal 
eğilimi etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Richard ve Meuli (2013: 698) ise üniversite öğrencilerinin konum 
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tabanlı reklamları benimsemede, eğlendiricilik ve bilgilendiricilik gibi faydaların önemli olduğu sonucuna 
varmıştır.  

Neticede tüketicinin zihnindeki konum tabanlı iletişimlerin kendisine zaman kazandırdığı, daha doğru 
tercihler ve daha kolay alışverişler yapmasına neden olduğuna yönelik algılamaların, bu iletişimleri 
benimsemesini etkilemesi beklenmektedir. Araştırmanın birinci hipotezi bu doğrultuda oluşturulmuştur:  

H1: Algılanan fayda (rasyonel, duygusal, kolaylık), mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı mobil 
iletişimleri benimsemeyi etkilemektedir.  

Konum tabanlı mobil iletişimlerin benimsenmesinde ikinci olarak, gizlilik endişelerinin etkili olduğu 
düşünülmektedir. Zira Bozacı’nın (2015: 612) araştırması, müşterinin gizlilikle ilgili sahip olduğu düşünce ve 
duyguların (endişe vb.), bilgi sağlanması gereken alışverişlere (internet üzerinden satın alma) yönelik 
eğilimleri olumsuz etkilediğini göstermektedir. Ayrıca konum tabanlı mobil uygulamaları kullanma niyetinde 
gizlilik endişesinin önemli bir faktör olduğunu gösteren araştırmalar vardır (Junglas vd., 2008: 387; Basheer 
ve Ibrahim, 2010: 28; Zhou, 2011: 212: ; Xu vd., 2011: 42). Zhou (2011) gizlilik kaygılarının (toplama, hatalar, 
ikincil kullanım, uygunsuz erişim, kontrol ve farkındalık), konum tabanlı hizmetleri benimsemede etkili 
olduğu sonucuna varmıştır. Beldona ve diğerleri (2012: 86) de seyahat eden müşterilere anket uygulayarak 
gerçekleştirdiği çalışmasında, bilgi gizliliğinin, konum tabanlı pazarlama programlarını etkilediği sonucuna 
ulaşmıştır.  

Kısaca kişisel bilgilerin toplanması, bunların yetkisiz şekilde kullanılması veya bunlara başka kişi veya 
firmalar tarafından kullanılması gibi durumlardan tüketicinin endişe duymasının, konum tabanlı iletişimleri 
benimsemesini etkilemesi beklenmekte ve araştırmanın ikinci hipotezi gizlilik endişesinin etkisine yönelik 
tasarlanmaktadır:   

H2: Gizlilik endişesi, mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri benimsemeyi olumsuz 
etkilemektedir.  

Tüketici davranışları alanında gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde, farkındalığın, özellikle yeni 
ürünlerin tercih edilme eğilimiyle ilişkili olduğu görülmektedir (Lee ve Shin, 2010: 193; Rezai vd., 2012: 4496). 
Ayrıca farkındalığın, tüketicilerin mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri benimsemesini 
etkilediğini gösteren araştırmalarla da karşılaşılmaktadır (Cottrill, 2015: 132). Shieh ve Hsieh’in (2016: 134) 
araştırması, müşteriye iletişimler için önce izin almayı ifade eden “opt-in” seçeneği sunulduğunda, diğer 
yöntemlere göre müşteride daha fazla kullanma eğilimine neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca Tsang ve 
diğerleri ise (2004: 65), özel olarak izin verildiğinde, mobil reklamlara karşı tutumların daha olumlu hale 
geldiği sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla konuma dayalı mesajlar alınabileceğine yönelik ve konum tabanlı 
iletişimler için gereken izin prosedürleriyle ilgili farkındalık düzeyinin, mobil uygulamaların bu özelliklerini 
kullanma eğilimini etkilemesi mümkündür. Bu kapsamda araştırmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki şekilde 
oluşturulmaktadır.  

H3: Farkındalık, mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri benimsemeyi etkilemektedir.  

Sosyal psikoloji alanındaki pek çok araştırma, insan davranışlarını öngören davranışsal niyetin, tutumlardan 
etkilendiğini göstermektedir (Ajzen ve Fishbein, 1977: 888 ; Bagozzi, 1981; 607 Ajzen ve Madden, 1986: 453; 
Kim ve Hunter, 1993: 331; Vermeir ve Verbeke, 2006: 169 ; Ki ve Hon, 2007: 1; Hartmann ve Apaolaza-Ibáñez 
2012: 1254). Ayrıca tutumun, tüketicilerin mobil uygulamaları benimseme eğilimi ile ilişkili olduğunu (Tsang 
vd., 2004: 65; Muk, 2007: 177; Gao vd., 2010: 574) ve tüketicilerin konum tabanlı mobil mesajları kullanma 
eğiliminin, tutumlardan etkilendiğini gösteren araştırmalarla da karşılaşılmaktadır (Oh ve Xu, 2003: 679; 
Richard ve Meuli, 2013: 698). Tezcan ve Yengin’in (2018: 121-122) araştırması ise mesaja (doğru mesaj, kişiye 
özel, anlamlı mesaj vb.) ve mesaj kaynağına yönelik güvenilirlik değerlendirilmelerinin, konum tabanlı 
hizmetleri kullanmayı etkilediği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla konum tabanlı mobil iletişimleri anlamlı, 
değerli ve güvenilir bulma gibi olumlu tutumların, bu iletişimleri benimsemeyle ilişkili olması beklenmekte 
ve araştırmanın dördüncü hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır:  

H4: Konum tabanlı mesajlara yönelik tutumlar, mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri 
benimsemeyi etkilemektedir.  
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Yöntemi 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen literatür incelemesine göre oluşturulan ve test edilen araştırma modeli 
Şekil 1.’de görülmektedir.  

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modelini test etme doğrulusunda, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formunda öncelikle katılımcılara; konum bilgilerine 
erişim izni verilen mobil uygulama olup olmadığı, kaç tane mobil uygulamaya konum bilgisine erişim izni 
verildiği ve izin verilen uygulamalarda konum bilgisine dayalı mesaj alınıp alınmadığı sorulmuştur. 
Araştırma değişkenlerini belirlemek üzere pazarlama literatüründeki çalışmalardan yararlanılarak 
oluşturulan ifadeler 5’li Likert (1. Kesinlikle katılmıyorum, 5. Keskinlikle katılıyorum) ölçüm düzeyinde 
hazırlanmıştır. Ayrıca konum tabanlı iletişimlerden algılanan faydayı ölçmek üzere Hubert vd. (2017) ve 
Groß’un (2015)  araştırmalarından yararlanılmıştır. Algılanan faydanın bir boyutu olarak ifade edilen 
algılanan kolaylığın ölçülmesi için hazırlanan maddeler için Wu ve Wang vd., (2005) ve Groß’un (2015) 
araştırmalarından yararlanılmıştır. Tüketicinin gizlilik endişesini belirlemek için ise Zhou (2011) ve Stewart 
ve Segars’ın (2002) çalışmalarındaki ifadeler araştırmaya uyarlanmıştır. Konum bilgisine dayalı mesajlara 
yönelik tutumları ölçmek için ise Groß’un (2015) ve Kim vd.’nin (2009) araştırmalarından yararlanılmıştır. 
Konum tabanlı iletişimleri benimseme değişkenini ölçmek için ise Zhou (2011), Lee (2005), Dabholkar ve 
Bagozzi, (2002) ve Wu ve Wang’ın (2005) araştırmalarından yararlanılmıştır. Tüm bunların yanında; konum 
tabanlı iletişimlerin yapılabilirliği ve konum tabanlı iletişimlerde izin prosedürleriyle ilgili farkındalık 
düzeyini ölçmeye ilişkin maddeler araştırma kapsamında hazırlanmış ve katılımcıların demografik 
özelliklerine ilişkin sorulara araştırma anketinde yer verilmiştir.  

3.2. Araştırmaya Katılanların Özelliklerinin İncelenmesi 

Araştırmaya katılan 380 lisans öğrencisinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde % 59,2’sinin kadın, % 
40,8’inin erkek olduğu tespit edilmiştir. Yaş bakımından ankete katılanların, %96,6’sının (367 kişi) 18-25 yaş 
aralığında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla katılımcı özelliklerinin birbirine yakın bir yapı sergilediği 
anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılanların akıllı telefon kullanma süreleri incelendiğinde; %30,3’ünün (115 kişi) 1-5 yıl arası, % 
48,7’sinin (185 kişi) 6-8 yıl arası ve %21,1’inin ise (80 kişi) 9 yıl ve üzerinde akıllı telefon kullandıkları tespit 
edilmiştir. Ankete katılanların % 83,4’ünün (317 kişi) akıllı telefonlarında konum bilgisine erişimine izin 
verdikleri uygulama/uygulamalar olduğu ve %54,6’sının (171 kişi) konum bilgisine dayalı olarak 
işletmelerden ileti aldığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler, konuma dayalı pazarlama iletişiminin üniversite 
öğrencilerinin çoğu tarafından kullanıldığını göstermektedir. Katılımcıların %32,2’sinin (98 kişi)  1-2 tane, 
%41,1’inin (125 kişi) 3-4 tane ve %26,6’sının (81 kişi) 5 ve üzerinde uygulamaya konum bilgisine erişim izni 
verdikleri yapılan anket sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Tablo 1.’de akıllı telefon kullanım süreleri ve mobil 
uygulamaların konum tabanlı özelliklerinin kullanılma durumları özetlenmektedir:  
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Tablo 1. Akıllı Telefon Kullanma Süresi ve İzinli Mobil Uygulama Kullanma Durumları 

 Q Geçerli yüzde 
Akıllı telefon kullanma süresi 
1-5yıl 115 30,3 
6-8 yıl 185 48,7 
9 yıl ve üstü 80 21,1 
Toplam 380 100,0 
Akıllı telefonunuzda konum bilgilerinize erişmesine izin verdiğiniz uygulama var mı?   
Evet 317 83,4 
Hayır 63 16,6 
Toplam 380 100,0 
İzin verdiğiniz uygulamalardan, bulunduğunuz konuma göre işletmelerden ileti aldınız mı? 
Evet 171 54,6 
Hayır 142 45,4 
Toplam 313 100 
Kaç tane mobil uygulamaya konum bilginize erişim izni veriyorsunuz? 
1-2 98 32,2 
3-4 125 41,1 
5 ve üstü 81 26,6 
Toplam 304 100 

3.3. Faktör Analizi  

Araştırma değişkenlerine yönelik hazırlanan maddeler faktör analizine tabi tutulmuştur. Buna göre Kaiser 
Meyer Olkin katsayısı 0,892 ve Bartlett testi sonuçları anlamlı olarak tespit edilmiştir. Değişkenleri ölçen 
maddeler, hazırlanış amaçlarına uygun olarak 8 başlık altında toplanmış ve faktörler; “Olumlu Tutum”, 
“Gizlilik Endişesi”, “Algılanan Rasyonel Fayda”, “Konum Tabanlı Mobil İletişimleri Benimseme”, “Erişim 
Prosedürü Farkındalığı”, “Algılanan Kolaylık”, “Algılanan Duygusal Fayda” ve “Konum Tabanlı İletişim 
Farkındalığı” olarak adlandırılmıştır. Faktör analizi sonuçları Tablo 2.’de görülmektedir: 

Tablo 2. Faktör Analizi 

Maddeler Faktör Yükleri 
1. Faktör: Olumlu Tutum 
Olumludur ,818 
Anlamlıdır ,814 
Değerlidir ,797 
Doğrudur ,721 
Güvenilirdir ,648 
Müşteri çıkarlarına uygundur ,627 
Caziptir ,627 
Özdeğer: 11,192, Açıklanan Varyans: 31,978, Toplam Açıklanan Varyans: 31,978, Alfa: 0,928, Ortalama: 3,0650 
2. Faktör: Gizlilik Endişesi 
Çok fazla kişisel bilgimin toplanmasından endişelenirim ,867 
Çok fazla kişiye bilgimi sağlamaktan endişelenirim ,865 
Bilgilerime yetkisiz erişilmesinden endişelenirim ,862 
Konum bilgilerimin onayım dışında başka bir amaç için kullanılmasından endişelenirim ,860 
İzinsiz erişimi engellemek için yeterli önlemin alınmamasından endişelenirim ,827 
Konum bilgilerimin başka kuruluşlara iletilmesinden endişelenirim ,825 
Özdeğer: 5,111, Açıklanan Varyasn: 14,604, Toplam Açıklanan Varyans: 46,582, Alfa:0,931   Ortalama: 4,1925 
3. Faktör: Algılanan Rasyonel Fayda 
İhtiyaçlarıyla ilgili/uygun tercihler yapmasını sağlar ,791 
Tasarruf etmesini/uygun fiyatları bulmasını sağlar ,785 
Zaman kazandırır ,743 
Daha doğru tercihler yapmasını sağlar ,730 
Daha az çaba harcamasını sağlar ,697 
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Kişisel beklentileriyle ilgili tercihler yapmasını sağlar ,621 
Özdeğer: 2,410, Açıklanan Varyans: 6,886, Toplam Açıklanan Varyans: 53,468, Alfa: 0,893  Ortalama: 3,4522 
4. Faktör: K.T. Mobil İletişimleri Benimseme 
İşletmelerin gönderdiği konum bilgime dayalı mesajlardan yararlanmak isterim ,811 
Konum bilgimi göz önünde bulunduran kampanya önerilerinden yararlanmak isterim ,791 
Konum erişimi isteyen mobil uygulamalara izin vermek niyetindeyim ,696 
Mobil uygulamalarda konum bilgileri hakkında tanıdıklarıma izin vermelerini önereceğim ,578 
Özdeğer: 1,806, Açıklanan Varyans: 5,160, Toplam Açıklanan Varyans: 58,627, Alfa: 0,895 Ortalama: 3,1132 
5. Faktör: Erişim Prosedürü Farkındalığı 
Konum bilgisine erişimi engellenebilmektedir ,833 
Kendiliğinden konum bilgisine erişmemektedir ,787 
İzin/onay almadan konum bilgime erişmemektedir ,768 
Konum bilgisine erişim izni iptal edilebilmektedir ,766 
Özdeğer: 1,453, Açıklanan Varyans: 4,151, Toplam Açıklanan Varyans: 62,778, Alfa: 0,832 Ortalama: 3,7303 
6. Faktör: Algılanan Kolaylık 
Konum bilgisini sağlaması kolaydır ,785 
Konum bilgisine erişim izni vermesi kolaydır ,751 
İşletmeyle etkileşimlerini kolaylaştırır ,722 
İstediği bilgiye ulaşmasını (ürün, mağaza, kampanya, vb.) kolaylaştırır ,582 
Özdeğer: 1,321, Açıklanan Varyans: 3,774, Toplam Açıklanan Varyans: 66,553, Alfa: 0,817, Ortalama: 3,7343 
7. Faktör: Algılanan Duygusal Fayda 
Heyecan vericidir ,841 
Eğlencelidir ,825 
Özdeğer: 1,193, Açıklanan Varyans: 3,410, Toplam Açıklanan Varyans: 69, 963, Alfa: 0,897, Ortalama: 2,7039 
8. Faktör: K.T. İletişim Farkındalığı 
İşletmeler tarafından yapılabilen bir uygulamadır ,846 
Mümkündür ,775 

Özdeğer: 1,062, Açıklanan Varyans: 3,036, Toplam Açıklanan Varyans: 72,998, Alfa: 0,729, Ortalama:3,4101 

3.4. Regresyon Analizi ve Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezleri test etme doğrultusunda regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre araştırma modelinde; algılanan fayda ve boyutları, olumlu tutum, gizlilik endişesi, farkındalık ve 
algılanan kolaylık  değişkenlerine modelin bağımsız değişkenler kısmında yer verilmiş ve konum tabanlı 
mobil iletişimi benimseme değişkeni bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. Buna göre araştırma modeli 
anlamlı bulunmuş olup, bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenin % 55’ini açıklamaktadır.  

Tablo 3. Regresyon Analizi 
Bağımsız değişkenler Beta t Sig. 

Araştırma Modeli/ Bağımlı değişken: Konum Tabanlı İletişimleri Benimseme 
Kolaylık faydası 0,101 2,191 0,029 
Duygusal fayda 0,015 0,348 0,728 
Rasyonel fayda 0,231 4,737 0,000 
Gizlilik endişesi -0,175 -4,567 0,000 
Erişim prosedürü farkındalığı -0,007 -0,169 0,866 
Konum tabanlı iletişim farkındalığı 0,007 0,179 0,858 
Olumlu tutum 0,487 9,648 0,000 

F 62,579 Sig. 0,000 
R 0,742 
R2 0,551 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Neticede, tüketicilerin konuma dayalı aldığı pazarlama mesajlarından (kampanya vb.) yararlanma ve mobil 
uygulamaların konum tabanlı özelliklerini kullanma eğilimi, işletmelerin bu güncel teknolojik gelişmeden 
yeterince yararlanması için gereklidir. Zira tüketicilerin benimsemediği bir pazarlama uygulamasının etkili 
olmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla konum tabanlı mobil uygulamaların 
benimsenmesini artırıcı ve azaltıcı faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Kırıkkale Üniversitesinde 
öğrenim gören öğrenciler ile konum tabanlı mobil pazarlama iletişimleri benimsemesini etkileyen faktörleri 
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belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin % 
83,4’ünün (317 kişi) akıllı telefonunda konum bilgisine erişme izni verdiği uygulama olduğu ve bu izni 
verenlerin % 54,6’inin (171 kişi; toplam katılımcının % 45’i) konum bilgisine dayalı işletmelerden ileti aldığı 
görülmüştür. Araştırmada özellikle konuma dayalı daha önce mesaj alanların, konum tabanlı iletişimi 
benimseme düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında “H1: Algılanan fayda (rasyonel, duygusal, kolaylık), mobil uygulamalar aracılığıyla 
konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemeyi etkilemektedir” şeklinde oluşturulan hipotez kısmi olarak 
kabul edilmektedir. Çünkü algılanan faydanın alt bileşenleri olan; kolaylık faydası (β=0,101) ve rasyonel fayda 
(β=0,231), konum tabanlı iletişimi benimsemeyi etkilerken, duygusal fayda (β=0,015) etkilememektedir. 
Dolayısıyla araştırmaya katılanların konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemesinde, bunları eğlenceli veya 
heyecan verici bulmasının önemli olmadığı, ancak rasyonel faydalar ve kolaylık sağladığına yönelik 
algılamaların önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar Zhou (2012), Yu vd., (2013), Kang vd., (2015) ve 
özellikle algılanan faydanın konum tabanlı hizmetlere yönelik davranışsal eğilimi etkilediğini gösteren 
Pura’nın (2005) çalışmasıyla örtüştüğü görülmektedir. Diğer taraftan Richard ve Meuli (2013) ise üniversite 
öğrencilerinin konum tabanlı reklamları benimsemede, eğlendiricilik faydasının önemli olduğunu gösteren 
araştırma sonuçlarından farklılık göstermiştir. Bu durum, konum tabanlı reklamlarda eğlendiricilik faydası 
önemli bir unsur olmasına karşın, konum tabanlı iletişimler için konum bilgisi sağlamanın  müşterilerce 
kendilerine, bu iletişimleri gerçekleştirmede önemli bir duygusal fayda sağlamadığı şeklinde 
yorumlanmaktadır.  

Araştırmada ikinci olarak “H2: Gizlilik endişesi, mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri 
benimsemeyi olumsuz etkilemektedir” hipotezi ise kabul edilmektedir (β=-0,175). Bu sonuç, katılımcıların çok 
fazla kişisel verilerinin toplandığı veya bilgilere yetkisiz erişimlerinden duyduğu kaygının, konum tabanlı 
mobil iletişimleri benimsemeyi etkileyen bir değişken olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Junglas vd. (2008), 
Basheer ve Ibrahim (2010),  Zhou (2011) ve Xu vd.’nin (2011) araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir.   

Araştırmanın “H3: Farkındalık, mobil uygulamalar aracılığıyla konum tabanlı iletişimleri benimsemeyi 
etkilemektedir” şeklinde oluşturulan üçüncü hipotezi ise reddedilmektedir. Buna göre erişim prosedürü 
farkındalığı (β= - 0,007) ve konum tabanlı iletişim farkındalığı (β=0,015), konum tabanlı mobil iletişimlerin 
benimsenmesini etkilememektedir. Kısaca araştırmada tasarlandığı şekliyle katılımcıların genel olarak konum 
tabanlı mobil iletişimleri nasıl kullanacağı ile ilgili farkındalık düzeylerinin, diğer faktörlerle birlikte 
değerlendirildiğinde önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun araştırmaya katılan genç tüketicilerin, 
işletmelerin konuma dayalı mesajlar gönderebildiğinin (katılımcıların % 4,8’inin verdiği yanıt ortalaması 
“katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” düzeyindedir) ve bunun için akıllı telefon ayarlarından mobil 
uygulamaya konum bilgisine erişim izni verilmesi gerektiğinin (katılımcıların % 11,9’unun yanıt ortalaması 
“katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” düzeyindedir) farkında olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında  “H4: Konum tabanlı mesajlara yönelik tutumlar, mobil uygulamalar aracılığıyla 
konum tabanlı iletişimleri benimseme eğilimini etkilemektedir” şeklinde geliştirilen hipotez kabul 
edilmektedir (β= 0,487). Bu sonuç, konum tabanlı mesajlara yönelik tutumların, konum tabanlı mobil 
iletişimlere yönelik davranış eğilimlerini etkilediğini gösteren Tsang vd. (2004), Muk, (2007) ve Gao vd. (2010), 
Xu vd. (2009) ve Richard ve Meuli’nin (2013) araştırmalarıyla örtüşmektedir. Araştırmada bu değişkenin 
etkisinin diğer değişkenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada bağımsız değişkenlerin önem sırasıyla olumlu tutum, algılanan rasyonel fayda, gizlilik endişesi 
ve algılanan kolaylık faydasının konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemede etkili değişkenler olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Bu durum konum tabanlı mesajlara yönelik tüketici tutumlarının olumlu olmasının, 
bu iletişimleri benimsemede öncelikli bir faktör olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla işletmelerin; konuma 
dayalı mesajların tüketiciler için olumlu, değerli, anlamlı ve müşteri çıkarlarına uygun olduğuna yönelik 
iletişim çabalarında bulunmasının etkili olması mümkündür. Bunun yanında, tüketicilerin konum tabanlı 
mesajlar sayesinde daha uygun ürün tercihleri yapmasının mümkün olduğu ve daha az zaman ve çaba 
harcamasına neden olduğu yönündeki rasyonel fayda algılamalarının artırılmasının da konum tabanlı mobil 
iletişimleri benimsemeyi artırması mümkündür. Diğer taraftan tüketicilerin kişisel bilgilerine yetkisiz erişim 
gibi bileşenlerden oluşan gizlilik endişelerinin azaltılmasının konum tabanlı mobil iletişimleri benimsemenin 
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önünde giderilmesi gereken bir engel olduğunun işletmelerin farkında olması gerektiği düşünülmektedir. 
Ayrıca, konum bilgisi sağlamada tüketicilerde kolaylıkla ilgili algılamaların oluşturulması da işletmelerin bu 
doğrultudaki amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacaktır.  Kısaca özellikle genç tüketicilerin konum tabanlı 
iletişimlerin kullanımını teşvik etmede mobil uygulama geliştiricileri ve işletmelerin; konum tabanlı 
hizmetlere yönelik olumlu tutum oluşturmak için çaba göstermesi, rasyonel ve kolaylık faydalarını ön plana 
çıkarması ve gizlilik endişelerini gidermesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Çalışma örnekleminin akıllı telefonu görece yaygın ve sık olarak kullanan lisans öğrencilerinden oluşması, 
araştırma sonuçlarının genelleştirilmesini engellemektedir. Ancak araştırmadaki model ve bakış açılarından 
yararlanılarak, konunun yetişkin tüketiciler üzerinde incelenmesi, konuma dayalı mobil iletişimlerde etkili 
olan faktörlerin genel kullanıcı düzeyinde belirlenmesine katkı sağlayacaktır.  
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1. GİRİŞ 

Tüketiciler satın alma karar süreçlerinde, ürün/hizmette bazı değerlerin ve anlamların varlığını 
arayabilmektedir. Bu değerler ve anlamlar; ürünün yerli, helal, dini değerlere, kültüre uygun olması şeklinde 
tezahür edebilir. Bu açıdan, hem yerli hem de yabancı markalar, ürünlerini tüketicilerin önemsediği ve ürüne 
atfettikleri değerlere ve anlamlara dikkat ederek pazarlama stratejilerinde bulunursa, bu zorlu rekabet 
ortamından başarılı çıkabilme olasılığına sahip olabilecektir. Dolayısıyla bu çalışmada, satın alma niyeti 
üzerinde üründe aranan temel özelliklerden ziyade; milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin etkili olup 
olmadığının tespitine yönelik sonuçların ve bu sonuçlara uygun önerilerin verilmesi amaçlanmıştır.  

Yaşamın anlamını bireyler için daha anlaşılır kılan, toplumun ahlaki öğelerini yansıtan, bireylerin bakış 
açılarında, tutumlarında, duygularında ve davranışlarında etkili, şekillendirici ve yönlendirici bir olgu olan 
din ve dine ait gerekleri ve inançları yerine getirme derecesi olan dindarlık, tüketicilerin satın alma 
davranışlarında da etkili olabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, bireyin kendi ülkesini her şeyden 
üstün görmesi, ülkesinin refahını ve iyiliğini diğer ülkelerden daha çok istemesi ve ülkesine karşı beslediği 
duygusal bağlılığın tezahürü olan milliyetçilik ile mutluluğu, toplumsal statüyü mülk edinmeye bağlayan ve 
mal-mülk edinmeyi yaşamının merkezine koyan materyalizm olgusunun da satın alma niyeti üzerinde etkili 
bir unsur olduğu beklenilmektedir. 

Çalışmada dindarlığı ölçmek için, Allport ve Ross (1967) Dini Yönelim Ölçeği (ROS), milliyetçilik için 
Kosterman ve Feshbach (1989), materyalizm için Richins (2004), yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
ise Klein vd. (1998) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
üzerinde milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin etkisini inceleyen çalışmaya henüz rastlanılmamıştır. 
Kolayda örnekleme yöntemi ile Antalya’da ikamet eden 408 katılımcıya çevrimiçi anket uygulanmıştır. 
Milliyetçilik, dindarlık ve materyalizm kavramları ile ilgili literatür incelemesi yapıldıktan sonra çalışmanın 
metodolojisine yer verilerek pazarlama uygulayıcılarına ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1. Milliyetçilik 

Milletler, ulusal kimlik ile kimlik duygusu kazanarak, ülkelerine yardım etmek için motive olmakta ve 
duygusal olarak bağlılık duymaktadır. Bu sebeple, millet kavramı ülkedeki her bir birey için kişisel bir hal 
almaktadır. Dolayısıyla, ulusal kimlik ve anavatana duyulan bağlılık, bireyin hem kendi ülkesine hem de diğer 
ülkelere yönelik değerlendirmelerini etkilemektedir. Bu açıdan milliyetçilik, bireyin diğer ülkelere yönelik 
değerlendirmelerini göstermektedir (Akhter, 2007: 6-7). Milliyetçilik, bireysel davranışlar (oy verme, ırklar 
arası ilişkiler vb.) olduğu gibi kolektif davranışlar ve devlet politikaları (yerli ekonomiyi koruma vb.) ile de 
ilgili bir olgudur (Balabanis vd., 2001: 158). Milliyetçilik, siyasi, sosyolojik ve ekonomik bir olgu olmasının 
yanında, kişilerin hem kendi hem de diğer ülkelere yönelik sergiledikleri tutumlar ile birlikte sosyo-psikolojik 
bir olguyu da barındırmaktadır (Druckman, 1994: 44). Milliyetçilik, bireyin kendi ülkesini üstün ve baskın 
gördüğü bir tutumu içermektedir (Balabanis vd., 2001: 160). Dolayısıyla, bireylerin bu tutumları içeren 
davranışları ülkelerinin siyasi, sosyolojik, ekonomik durumlarına yönelik besledikleri duygularını ve bağlılık 
düzeylerini yansıtmaktadır. Bu tür sadakat hisleri milliyetçilik olgusunun temelinde yer almaktadır 
(Druckman, 1994: 44). Milliyetçilik, bireyin kendi ülkesinin refahını ve menfaatini diğer ülkelerden daha çok 
isteyerek ülkesinin iyiliğini gözetmeye dayanmaktadır (Wang, 2006: 190). Ulusal üstünlük algısını ve ulusal 
egemenlik yönelimini içeren milliyetçiliğin özünde, milliyetçi kişilerin, ülkesine karşı sevgi ve sadakat, diğer 
ülkelere karşı ise düşmanlık hisleri yer almaktadır (Kosterman ve Feshbach, 1989: 271).   

Milliyetçilik bazen, tanımlanması zor ve kesin çizgilere sahip olmayan bir kavram olabilmektedir (Wang ve 
Wang, 2007: 136). Hayes (1926, 1960)’e göre; bir ulusun vatandaşları için en önemli olan zihinsel ortak durum; 
milliyetçiliğe duyulan ve beslenen sadakat, inanç ve onurdur. Hayes’in ifadesi milliyetçiliğin psikolojik 
yorumunu yansıtmaktadır (Aktaran: Dacin, 1997: 53). Milliyetçilik, bireysel algılar dışında ulus-devlete 
yönelik bir olgudur (Wang ve Wang, 2007: 136). Terhune (1964), milliyetçiliğin farklı biçimde ele alınan 
tanımlarında milli bilinç, milli arzular ve milli entnosentrizm olmak üzere üç ortak özelliği olduğunu 
belirtmiştir (Aktaran: Akhter, 2007: 7). Deutsch (1969) ise milliyetçiliği; bireylerin ülkeleri için yoğun bir 
katılıma teşvik eden bir sosyal seferberlik biçimi ve süreci olarak tanımlamıştır (Aktaran: Dacin, 1997: 53). 
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Milliyetçilik, siyasi ve bölgesel olabileceği gibi sembolik, kişisel ve iletişimsel bir durum da olabilmektedir 
(Wang, 2006: 191).  

Milliyetçilik, bir toplumun ulus olana kadar gösterdiği çabalarının bir çıktısı ve ideolojik bir işlevidir (Eroğlu 
ve Bayraktar, 2008: 189). Milliyetçilik, bir ulus devletin oluşmasına zemin hazırlayan bir ideolojik araç olarak 
görülmekle birlikte, kimi zaman dil, din ve coğrafi farklılıkları barındıran etnik gruplar toplumda kendi 
milliyetçiliğini vurguladıklarında devletin siyasi istikrarına ve varlığını sürdürmesine yönelik engelleyici ve 
tehdit edici bir durumu ortaya çıkarırlar (Johnson, 1965: 169-170). Milliyetçilik ayrıca, bir milletin kendi 
ulusunu diğer ülkelere göre daha olumlu değerlendirmesi ve bu ülkelerin değerinin düşük görülmesi 
yönünden ayrımcılığı da içinde barındırabilmektedir (Meier-Pesti ve Kirchler, 2003: 686). Aynı zamanda 
milliyetçilik, siyasi bir olgu olmanın yanında milli kimliğin vurgulanması ve milli onurun yüceltilmesi 
bakımından kültürel bir olgu da olabilmektedir (Eroğlu ve Bayraktar, 2008: 189).   

Kosterman ve Feshbach (1989), vatanseverlik ve milliyetçilik tutumlarını ölçmek adına yüz yirmi maddeli 
vatanseverlik/milliyetçilik ölçeğini geliştirmiştir. Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda vatanseverlik, 
milliyetçilik ve uluslararasıcılık olmak üzere üç faktörlü ölçek yapısı oluştuğu tespit edilmiştir. Rawwas vd. 
(1996: 20-23), milliyetçi tüketicilerin, ithal edilen ürünleri satın almanın vatansever olmayan bir davranış 
olduğunu, iç ekonomiye zarar verip işsizliğe yol açtığını belirtmiştir. Bu sebeple, milliyetçi kişilerin yerli 
ürünleri satın almaya istekli olduğu ve yabancı ürünlere göre yerli ürünleri daha kaliteli bulduğu çalışmada 
ifade edilmiştir. Shoham vd. (2006), İsrailli Yahudiler’in, İsrailli Araplar tarafından üretilen ürünlere karşı 
verdikleri tepkiyi ve satın alma davranışlarını incelemiştir. Çalışmada, İsrail’deki durum kötüleştikçe 
milliyetçilik duygularının arttığı, dolayısıyla İsrailli Araplar tarafından üretilen ürünlerin satın alınmasında 
milliyetçiliğin etkisinin ortaya çıktığı ve bu durumun da düşmanlığa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Yılmaz 
vd. (2013: 31) çalışmalarında, Bulgar tüketicilerin, Türk ürünlerine karşı milli kimliklerinin, milliyetçilik 
düzeylerinin ve husumetlerinin etkisi olduğunu ve bunun da Türkiye imajında olumsuz bir etki bıraktığını 
tespit etmişlerdir. Mayda ve Rodrik (2005: 1393), yabancı ürünlere karşı ticaret kısıtlamalarını kabul eden 
bireylerin milliyetçilik düzeylerinin yüksek olduğunu ve ulusal çıkarları ön planda tuttuklarını 
belirtmişlerdir. Ercan (2010: 15) da, milliyetçi tüketicilerin yabancı ürün yerine yerli ürünü satın almayı tercih 
ettiklerini tespit etmiştir.   

2.2. Dindarlık  

Dindarlık üzerine yapılan kavramlaştırma çabaları, dindarlık olgusunu ve eğilimini tamamıyla ve net bir 
şekilde açıklayamamaktadır. Ancak, dindarlık tanımları dindarlığın bir yönünü irdelemesine rağmen, 
dindarlık üzerine yapılan çalışmaların artması; dindarların iç dünyasının, dini yaşam tarzlarının, tüketim 
kararlarının, davranışlarının ve dindarlık şekillerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır (Yapıcı, 2002: 77-78). 
Dindarlık, bireyleri hem mantıksal hem de davranışsal olarak etkilediğinden (Delener, 1994: 38; Mokhlis ve 
Sparks, 2007: 90; Mokhlis, 2008: 123), tüketici karar süreçlerinin ve davranışlarının bazı yönlerini anlamada 
önemli bir işleve sahip olmaktadır (Delener, 1990: 27). Ayrıca, dindarlık tanımları; bireylerin kabul ettiği dine, 
dini yakınlığına, sahip olduğu mezhebe, statüsüne, mesleğine, ruhsal ve sosyal durumlarına göre de farklılık 
gösterebilmektedir (Subaşı, 2002: 24; Kayıklık ve Kalgı, 2017: 2).  

İnsana has ve karmaşık bir olgu olan dindarlık, bireylerin duygularının, sezgilerinin, mantığının, inançlarının, 
tutumlarının, deneyimlerinin ve davranışlarının bütünsel ve temel bir inşasını oluşturmaktadır (Mokhlis, 
2009: 77). Dindarlık; bir bireyin kabul ettiği bir dine ve dinin gereklerine inanma ve bu dini gerekleri günlük 
yaşantısında uygulama derecesidir (Delener, 1990: 27; Essoo ve Dibb, 2004: 695; Shukor ve Jamal, 2013: 69). 
İnsani değerlerin bir yönü olan dindarlık; bireyin Yüce Varlık ile kurduğu ilişkinin hem içsel olarak istikrarlı 
olma eğilimi göstermesi hem de bu ilişkiyi toplumda tutum ve davranışlarıyla ifade etme şeklidir (McDaniel 
ve Burnett, 1990: 101). Dindarlık; bir kişinin dinin yasak ve emirlerini dikkate alarak, iman, ahiret ve amel 
amacı ekseninde sergilediği inancını, tutumlarını ve davranışlarını kapsayan bir dini yaşantı şeklidir. Ancak 
dindarlık, erdem ve ihlası temsil ettiği gibi riyakârlığı da simgeleyebilmektedir. Dinlerin çoğu dindarlığın 
riyakarlık ve gösterişçi yanını uygun görmeyerek yasaklarken, ihlas ve erdem odaklı dindarlığı 
onaylamaktadır (Okumuş, 2006: 22). Dindarlık, bir kişin inandığı bir dine karşı oluşturduğu bağlılığın kişiye 
özgü bir yansımadır (Subaşı, 2002: 24). Dindarlık, kişiye özgü bir olgu ve benliği ile bütünleşmiş olduğundan 
yegânedir (Koç, 2009: 476). Çünkü dindarlık, kişinin öznel yaşantısında varlığını sürdüren bir kavramdır. 
Dolayısıyla, bir kişinin dindarlığı bahsedildiğinde, inandığı dinin ekseninde öznel gerçekliğini ve dünyasını 
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yansıtan bir unsur olmaktadır (Subaşı, 2002: 19). Bireyin inandığı dinin değerlerine ve inançlarına beslediği 
bağlılık ve aidiyet duygusunun şekli olan dindarlık olgusunda, dindar olarak tanımlanan bireyler dinin 
insanlara sunduğu kural ve davranışları yerine getirmeye çalışmaktadır. Dini kural ve davranışları yerine 
getirme biçimleri ise; ibadetini düzenli yerine getirmek, ibadet mekânlarında bulunmak ve dini topluluklara 
katılma şeklinde olabilmektedir (Shukor ve Jamal, 2013: 69-70). Bir bireyin inandığı dine yoğunlaşmanın ve 
dinin kurallarıyla meşguliyetinin seviyesini gösteren dindarlık aynı zamanda; bireyin ibadetlerinin yanı sıra 
yaşama ilişkin tüm davranışlarında gösterdiği kulluk biçimidir (Kurt, 2009: 2). Ancak dindarlığın dış yönünü 
gösteren ibadetleri yerine getirme ve dini topluluklara katılıp dini mekânlarda bulunma eylemi temelde 
gerçek ve samimi bir dindarlığı yansıtmayabilir ve bu durum kişinin oldukça dindar olduğunu 
göstermeyebilir. Çünkü bazı kişiler dini bağlılıktan ziyade, sosyal dışlanmaktan korkmak, başkaları üzerinde 
hâkimiyet kurmak ya da saygınlık kazanmak gibi amaçlar için rutinleşmiş bir durumla dini kurallara uyabilir 
ve ibadetlerini yerine getirebilir (Mokhlis, 2009: 77). Bu açıdan kişisel dindarlık, kişinin fıtratındaki inançtan 
ve dini duygudan, çaresizlik, korku ve acizlik hislerinden, kültürel etkilerden ve entelektüel faktörlerden 
beslenebilmektedir (Koç, 2009: 476). 

Dindarlık ölçekleri, literatürde tek boyutlu olabildiği gibi çok boyutlu olarak da geliştirildiğinden, dindarlığın 
boyutlarının sayısı açısından da ortak bir görüş bulunmamaktadır. Dolayısıyla, dindarlığın boyutlarının sayısı 
ve kapsamı, çalışmanın amacına ve örneklemine göre de değişecektir. Bu durum da, dindarlıkla ilgili 
belirlenen araştırma hedeflerine ulaşılana kadar birçok ölçeğin geliştirilmesine ve literatüre kazandırılmasına 
sebep olmuştur (Mokhlis, 2009: 77). Allport (1950) dini, içsel ve dışsal olarak iki açıdan inceleyerek ve 
kavramsallaştırarak dinin ölçülmesinde etkili bir rol oynamıştır. Daha sonra, Allport ve Ross (1967) Dini 
Yönelim Ölçeği (ROS) geliştirmiş ve bu ölçek, din psikolojisinde diğer ölçeklerden daha fazla etkiye sahip 
olmuştur (King ve Crowther, 2004: 86). Dini Yönelim Ölçeği’ni (ROS) geliştirmek için Allport ve Ross (1967: 
436), kiliseye sürekli giden, mezhep ve bölge açısından farklılık gösteren 309 katılımcıyı altı gruba ayırarak 
çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda, bireyin dindarlık derecesini içsel ve dışsal dindarlık olarak iki 
açıdan ölçen yirmi maddeli ve iki boyutlu bir Dini Yönelim Ölçeği (ROS) ortaya çıkmıştır. Bu ölçekte, dışsal 
dindarlık derecesini ölçen on bir ve içsel dindarlık derecesini ölçen dokuz madde bulunmaktadır. Yetmişten 
fazla çalışmada dindarlık ile ilgili bir ölçüm aracı olarak kullanılan Dini Yönelim Ölçeği (ROS), dindarlığı 
ölçen güvenilir bir ölçek olarak ispatlanmıştır (Essoo ve Dibb, 2004: 695). 

Dindarlığın yerli ürün satın alma niyeti üzerine etkisine Sood ve Nasu (1995), Eroğlu ve Bayraktar (2008)’ın 
çalışmaları literatürde örnek gösterilebilinir. Sood ve Nasu (1995: 8), Amerikan Protestan ve Japon 
tüketicilerde milliyetçilik, dindarlık ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma 
sonucunda; dindarlığın Amerikan Protestanların tüketim davranışlarında etkisi bulunurken, Japon 
tüketicilerde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ayrıca, dindar Amerikan Protestanların fiyatlara ve diğer 
ülkelerin ürünlerine dikkat ettikleri çalışmada elde edilen bir diğer sonuçtur. Eroğlu ve Bayraktar (2008: 195), 
muhafazakâr ve milliyetçi kişilerin marka tercihlerini yerli olması yönünde gerçekleştirdiklerini 
belirtmişlerdir. 

2.3. Materyalizm  

Sosyal bilimler alanlarında hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik açıdan geniş bir perspektifte 
(bireysel, ulusal, uluslararası, faydalı, yıkıcı ve sosyal yönden) karmaşık bir olgu olarak ele alınmasına rağmen 
(Kilbourne vd., 2005: 627), materyalizm kavramı üzerinde mutlak bir tanım yoktur (Öztürk ve Nart, 2016: 46). 
Ayrıca materyalizm, kritik ve göz ardı edilen bir makro tüketici davranışı konusu olduğundan incelenmesi ve 
tartışılması gereken bir kavramdır (Belk, 1985: 265).  

Materyalizm üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde materyalizm kavramının ilk olarak Ward ve 
Wackman tarafından 1971’de tanımlandığı görülmektedir. Ward ve Wackman materyalizmi; bireylerin kişisel 
mutluluk ve sosyal ilerlemeleri için maddi mülk ve parayı bir yol olarak görmelerinin çıktısı olarak 
tanımlamıştır (Aktaran: Parker vd., 2009: 2). Moschis ve Churchill (1978: 607) ise materyalizmi; bireylerin 
kişisel mutlulukları ve toplumdaki sosyal ilerleyişleri için paranın ve maddi mülk ve varlıkların önemini 
vurgulayan bir eğilim olarak benzer şekilde tanımlamışlardır. Müşteri odaklılığına işaret eden materyalizm; 
bireyin maddi mülk ve unsurlara atfettiği bir değer ve bağlılık göstergesidir (Belk, 1984: 291; Belk, 1985: 265). 
Dünyevi mallara ve unsurlara yönelik beliren sahip olma arzusu kimi zaman yaşamdaki mutluluk ya da 
yaşamdan tatmin olma duygusu ile de özdeşleşebilmektedir. Çünkü sahip olunan mülk ve maddi unsurlar 
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mutluluk demektir ve yaşamdan tatmin olma ne dini tefekkür, ne sade bir yaşam ne de sosyalleşme ile elde 
edilemediği için bu tatmin duygusuna ancak maddi mülklere ve unsurlara sahip olma ile ulaşılır (Richins, 
1987: 352). Materyalizm, özellikle modayı yakalama ve yeniliklerden geride kalmamak adına başta giyim 
ürünleri olmak üzere tüketicilerin bir değeri temsil eden maddi varlık ve unsurlar ile olan ilişkisinin 
seyrindeki önemli bir etken göstergesidir (O'Cass, 2004: 871). Chan ve Prendergast (2007: 214) tarafından 
materyalizm; sahip olunan ya da sahip olunması arzulan maddi varlıkların başarı göstergesi olarak gören 
tutum ve davranış olarak tanımlanmıştır. Ayrıca araştırmacılar, maddi varlıkların yaşamın merkezi bir 
parçasını işgal ettiği düşüncesinin daha fazla maddi varlıklara sahip olmanın daha fazla mutluluğa yol açacağı 
inancını beslediğini belirtmişlerdir. Kilbourne ve Pickett (2008: 886) materyalizmi; bireylerin sahip oldukları 
maddi mallarla temsil eden ve bir maddi maldan işlevsel özellikten daha fazlasını (saygınlık, statü göstergesi, 
mutluluk, tatmin gibi) bekledikleri bir değer olarak tanımlamışlardır. Odabaşı (2017: 148) ise materyalizmi, 
kişilerin mülkiyetinde olan nesneler ile ilişkisinde ortaya çıkan bir belirti olarak ifade etmiştir. 

Materyalizme yönelik ölçümler ve ölçek geliştirme çabaları pazarlama alanında başta Moschis ve Churchill 
(1978), Belk (1984), Ger ve Belk (1990, 1996), Richins ve Dawson (1992) ve Richins (2004) gibi yazarlar 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  Belk (1984), “sahiplik, kıskançlık ve cömert olmama”  olmak üzere üç boyutlu 
ve yirmi dört maddeli bir materyalizm ölçeği geliştirmiştir. Ger ve Belk (1990), Belk (1984)’in materyalizm 
ölçeğini ABD’de, Türkiye’de ve Fransa’da uygulamıştır.  Materyalizm ölçeğindeki sahiplik, kıskançlık ve 
cömert olmama boyutlarına ek olarak dördüncü boyut olarak somutluk boyutu ortaya çıkmıştır. Richins ve 
Dawson (1992) ise, ‘‘edinim (kazanım) merkeziyetçiliği, sahiplik temelli başarı ve mutluluğu elde etmenin 
yolu olarak edinme’’ boyutlarından oluşan üç boyutlu ve on sekiz maddeli materyalizme yönelik maddi 
değerler ölçeğini geliştirmişlerdir. Richins (2004), materyalizme yönelik maddi değerler ölçeğinin 15, 9, 6 ve 3 
maddeli olarak daha kısa formlarını oluşturmuştur. 

Yerli ürün satın alma niyeti üzerinde materyalizmin etkisinin olmadığını tespit eden bir sonuca literatürde 
henüz rastlanmamıştır. Ancak materyalist eğilimin düşük olduğuna dair bulgu literatürde Parker vd. (2009) 
ile nispeten benzerlik göstermiştir. Parker vd. (2009: 10-11), ABD ve Çin’deki üniversite öğrencileri ile Richins 
ve Dawson (1992)’ın onsekiz maddelik materyalizm ölçeğini kullanarak gençlerin materyalizm seviyelerini 
ölçmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmacılar beklentilerine ters bir şekilde her iki 
ülkenin de daha az materyalist eğilim gösterdiklerine ulaşmışlardır. Yazarlar her iki ülkenin de daha az 
materyalist eğilim göstermesinin nedenini, kişilerin sahip oldukları maddi mülkleri başkalarını etkilemek 
amacı ile kullanmaktan rahatsızlık duyabilecekleri şeklinde belirtmişlerdir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
üzerine etkisini ve dindarlığın milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasındaki aracı 
rolünü tespit etmektir. Ayrıca, milliyetçilik, dindarlık, materyalizm ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma 
niyeti arasındaki ilişkinin de incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, ulusal 
literatürde sınırlı şekilde ele alınan; milliyetçilik, dindarlık ve materyalizm hakkında yapılan çalışmaları ele 
alarak ulusal literatüre katkı yapabilmek amaçlanmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Konusu ve Önemi  

Tüketicilerin satın alma niyetlerinde fiyat ve kalitenin yanı sıra, inançlar ve tutumlar da etkili olmaktadır. 
Dolayısıyla, tüketiciler yerli ve yabancı ürünleri satın almaya karar verirken yerli ürününü yabancı ürünler 
karşısında korumak ve yerli ürünün pazarda tutunabilmesini sağlamak amacıyla milliyetçi ve dini duygularla 
hareket edebilmektedir. Uluslararası pazarlama faaliyetlerinde pazarına girilmek istenilen ülkenin tutumları, 
inançları, beklentileri, kültürleri, siyasi yapısı gibi faktörleri dikkate alan pazarlama stratejilerinin 
uygulanması bu açıdan önem arz etmektedir. Araştırmanın konusu ve problemi; yerli ve yabancı ürünlerin 
satın alma niyeti üzerinde milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin etkisinin olup olmadığının tespit 
edilmesidir. Araştırmanın probleminin çözüme ulaştırılması, uluslararası pazarlama faaliyetlerinde 
bulunacak işletmeler için rekabet avantajı elde etmek açısından önemlidir.  Aynı zamanda, yerli ürünler için 
pazarlama stratejilerini güçlendirecek ve kullanılacak unsurların neler olduğunun ve milliyetçilik, dini 
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duygular ve materyalizmden hangisinin satın alma niyetlerinde etki gösterdiğinin bilinmesi yabancı ürünler 
ile rekabetinde önemli olacaktır. 

Literatürde; milliyetçilik, dindarlık ve materyalizm ile ilgili çalışmaların sınırlı düzeyde olduğu söylenebilir. 
Ayrıca, yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin etkisini 
inceleme konusunda henüz bir çalışmaya rastlanmamıştır ve bu konu hakkında var olan boşluğun 
giderilmesinin amaçlanması bu çalışmanın önemini ayrıca arttırmaktadır.  

3.3. Araştırmanın Modelleri, Değişkenleri ve Hipotezleri 

Araştırma uygulamalı bir araştırma olup, nicel araştırma yöntemini içermektedir. Araştırmanın 1. modeli ve 
değişkenleri Şekil 1’de belirtilmiştir. 

  

 

 

 

          

 

Şekil 1. Araştırmanın 1. Modeli 

Araştırmanın 1. modelinde bağımsız değişkenleri; milliyetçilik, dindarlık ve materyalizm iken, bağımlı 
değişkeni ise satın alma niyeti oluşturmaktadır. Dolayısıyla yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde 
dindarlığın, milliyetçiliğin ve materyalizmin etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın 1. modeli ile ilgili geliştirilen hipotezler şu şekilde ifade edilmiştir: 

H1: Milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Dindarlığın yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.   

H3: Materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

Araştırmanın 2. modeli ve değişkenleri Şekil 2’de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırmanın 2. Modeli 

Literatürde; dinin kültürü etkilediği, kültürü içine aldığı ya da dinin kültürün bir unsuru olduğu, din ile 
kültürün iç içe geçtiği ve kültürün dini etkilediği şeklinde bir takım görüşler vardır (Freyer, 1964; Eliot, 1981; 
Durkheim, 1995; Güven, 2012; Kenevir, 2015; Özkan, 2016). Dolayısıyla, literatürdeki görüşlerden yola çıkarak 
kültürel bir unsur olan milliyetçiliğin dindarlık üzerinde etki gösterebileceği ve dindarlık değişkeninin de 
modelde milliyetçiliğin etkisini bağımlı değişkene ileten aracı değişken olabileceği öngörülmektedir. 
Araştırmanın 2. modelinde bağımsız değişkeni; milliyetçilik, aracı değişkeni; dindarlık, bağımlı değişkeni ise 
yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti oluşturmaktadır. 

Araştırmanın 2. modeli ile ilgili geliştirilen hipotez ise şu şekilde ifade edilmiştir: 

H1: Milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Milliyetçiliğin dindarlığın üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: Milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında dindarlığın aracılık rolü vardır.  

YERLİ VE YABANCI 
ÜRÜNLERİN SATIN ALMA 

NİYETİ 

DİNDARLIK 

MATERYALİZM 

MİLLİYETÇİLİK 

MİLLİYETÇİLİK YERLİ VE YABANCI ÜRÜNLERİN 
SATIN ALMA NİYETİ 

DİNDARLIK 
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3.4. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın kısıtlarından biri; zaman ve maliyet kısıtı ile örneklemin sadece Antalya ili sınırlı olmasıdır. 
Çalışmanın diğer kısıtları ise; örneklemi oluşturan tüketicilere ulaşmanın zorluğundan dolayı kolayda 
örnekleme yöntemi ve çevrimiçi anket metodunun uygulanmasıdır.  

Kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan örneklemin araştırma evrenini yansıtma gücünün zayıf olması bir 
kısıttır. Araştırmanın evrenindeki tüm kişilerin elektronik ortamda bulunmaması ve dolayısıyla anketi 
yanıtlama oranın düşük düzeyde kalması çevrimiçi anket metodunun kısıtıdır (Gürbüz ve Şahin, 2016).  

3.5. Araştırmanın Evreni ve Örnekleme Yöntemi 

Araştırmanın evreni; Antalya’da yaşayan bireylerden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak ise, olasılıklı 
olmayan tekniklerden kolayda (uygun) örnekleme uygulanmıştır. Diğer örnekleme yöntemlerine göre 
uygulanması daha kolay, hızlı ve ucuz olan kolayda örnekleme yöntemi; çalışmanın ihtiyaç duyduğu 
örneklem büyüklüğüne ulaşana kadar araştırmacının en kolay ulaşabildiği deneklerden veri elde etmesidir. 
Evren büyüklüğü 10.000.000 ve üzeri ise, örneklem büyüklüğünün %95 güvenirlik düzeyi için 384 olması 
yeterli kabul edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 132-134).  

TÜİK 2018 illere göre nüfus verilerine bakıldığında, Antalya’nın toplam nüfusu 2.426.356’dır. Ayrıca, Antalya 
ili Türkiye’nin 5. büyük ilidir (TÜİK, 2018). Antalya ilinin nüfus bakımından Türkiye’nin büyük illerinden biri 
olması, zaman ve maliyet kısıtından dolayı daha hızlı ve kolay bir şekilde örneklem yeterliliğine ulaşmaya 
imkân vermesi açısından araştırma evreni Antalya ili seçilmiştir. Çalışmanın örneklem büyüklüğü ise 408 
kişidir.  

3.6. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı  

Araştırmada, nicel bir yöntem benimsenmiş, veri toplama yöntemi olarak anket metodu uygulanmıştır. Anket 
formu çevrimiçi ortamda katılımcılara sosyal medya hesaplarından ulaşılarak doldurulmuştur. Araştırmada 
ankette yer alan maddelerin anlaşılabilirliğini sınamak amacıyla 03-04 Ekim 2018 tarihleri arasında 79 
katılımcı ile ön test çalışması yapılmıştır. Öntest çalışması sonucunda bir madde üzerinde düzenleme 
yapılmış, anket formu revize edilmiştir. 04-07 Ekim 2018 tarihinde ile 408 katılımcıya ulaşılarak veri toplama 
süreci tamamlanmıştır.  

3.7. Anket Formunun Hazırlanması ve Kullanılan Ölçekler 

Anket formu, test edilmesi istenilen konulara ait ölçek maddeleri ve kişilerin demografik bilgileri ile ilgili 
sorular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların Antalya ilinde yaşayıp 
yaşamadıkları sorusu ile dindarlık, milliyetçilik, materyalizm ve yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
ile ilgili maddeler yer alırken, ikinci bölümde ise katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili sorular yer 
almıştır. İlk bölümde yer alan ölçeklerin maddelerine katılımcıların katılma düzeyleri 5’li likert tipi (1-
Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyoum, 5-Kesinlikle 
Katılıyorum) ile ölçülmüştür.  

Araştırmada dindarlık, milliyetçilik ve materyalizm ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler 
Türkçe’ye çevrilip bağlama uygunluğu kontrol edilerek kullanılmıştır. Dindarlık için içsel ve dışsal dindarlık 
olarak iki boyuttan oluşan Allport ve Ross (1967) tarafından geliştirilen Dini Yönelim Ölçeği (ROS) 
kullanılmıştır. Dini Yönelim Ölçeği (ROS), Essoo ve Dibb (2004)’in çalışmasından alınmıştır. Milliyetçilik için, 
Kosterman ve Feshbach (1989) tarafından oluşturulan altı maddeli ölçek Baughn ve Yaprak (1996)’ın 
çalışmasından alınmıştır. Materyalizm için Richins ve Dawson’ın (1992) edinim (kazanım) merkeziyetçiliği, 
sahiplik temelli başarı ve mutluluğu elde etmenin yolu olarak edinme olmak üzere üç faktör altında, on sekiz 
maddeden oluşan materyalizm ölçeğinin Richins’ın 2004’te oluşturduğu dokuz maddelik formu 
kullanılmıştır. Yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti ise, Klein vd. (1998) tarafından geliştirilen altı 
maddeli ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Anketin ikinci bölümünde ise demografik bilgiler hakkında 5 soru 
yer almaktadır.  
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4. BULGULAR 

Araştırmada; frekans analizi, tanımlayıcı istatistikler, normallik testi, açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi, 
güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve aracılık rolüne ilişkin regresyon analizi 
yapılmıştır.  

4.1. Frekans Analizi 

Frekans analizi sonucunda; kadın katılımcıların sayısının 273, erkek katılımcıların sayısının ise 135 olduğu, 
dolayısıyla katılımcıların çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu söylenebilir. Katılımcıların yaş aralığının 18-
34 arasında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu özel sektör çalışanından (%29,4), öğrenciden 
(%22,1) ve ev hanımından (%20,1) oluşmaktadır. Katılımcıların %40,2’sinin lise mezunu olduğu ve bunu %37,7 
ile üniversite mezunlarının takip ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların %46,1’i 1000 TL’den 
az gelire sahip iken %44,9’u 1000-3000 TL arasında gelire sahiptir. 

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

4.2.1. Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi  

Açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi; bir kavramı oluşturan gözlenen değişkenlerin oluşturdukları faktörlerin 
neler olduğunu inceleyen, kavramı yani yapıyı açıklama gücü en yüksek olan ve birbirleri ile tutarlılık 
gösteren daha az sayıda faktörlerin keşfedilmesidir. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri örneklem yeterliliği 
göstergesidir ve değerin yüksek olması verinin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizine uygun olduğu anlamına 
gelmektedir. KMO değerinin en az 0.5’in üzerinde olması lazımdır. Barlett testi ise değişkenler arasında 
yüksek oranda korelasyonun varlığını test etmektedir (Kalaycı, 2010: 322). Özdeğeri 1’den büyük olanlar 
faktör olarak kararlaştırılır (İslamoğlu, 2003: 191). Açıklanan toplam varyans değerinin, tek faktörlü ölçekler 
için en düşük %30, çok faktörlü ölçekler için ise en düşük %50 oranında olması istenilmektedir (Gürbüz ve 
Şahin, 2016: 312). Faktörlerin güçlü maddeleri içermesi isteniliyorsa, faktör yük değerinin en düşük 0,50 olarak 
belirlenmesi gerekmekte ve 0,50 ve üzeri yük değerleri oldukça iyi olarak esas alınmaktadır (Kalaycı, 2010: 
330; Gürbüz ve Şahin, 2016: 312). Güvenilirlik analizi ise; araştırmada yararlanan ölçeğin ölçmeyi hedeflediği 
kavramsal yapıyı ne derece tutarlı ölçtüğü ile ilgilidir. Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach Alfa 
değeri ölçeğin güvenilirlik katsayısıdır ve bu değerin en düşük 0,70 düzeyinde olması kabul görmektedir 
(Gürbüz ve Şahin, 2016: 309-325). 

Dindarlık ölçeğinde yer alan içsel dindarlık boyutu dokuz maddeden ve dışsal dindarlık boyutu ise on bir 
maddeden oluşmaktadır. Dindarlık ölçeğinin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi sonucunda oluşan yapısı ve 
her bir faktörün ve ölçeğin genel güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Dindarlık Ölçeği Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Faktörler ve Maddeler Ort. 
Faktör 

Yükleri 
Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 

Alfa 
Özdeğer 

1. Faktör: İçsel Dindarlık 

Yaratıcının varlığı konusunda hiçbir 
tereddüdüm yoktur. 

4,25 ,89 

37,02 0,92 5,92 

Dinim önemlidir çünkü hayatın anlamıyla ilgili 
birçok soruya cevap verir. 

4,16 ,88 

Yalnızken ettiğim dua ibadethanede ettiğim 
dua kadar önemlidir. 

4,07 ,82 

İbadet etmek ve yaratıcıyla baş başa kalmak için 
zaman ayırmak benim için önemlidir. 

3,99 ,80 

Dinin bana sunduğu en önemli şey üzüntülü ve 
sıkıntılı durumlarda rahatlama sağlamasıdır. 

3,89 ,77 
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Dinim hakkında okumaktan hoşlanırım. 3,97 ,76 

Hayatımı dini inançlarım doğrultusunda 
yaşamak güç olsa da bunun için çabalarım. 

3,84 ,75 

İbadet barış ve mutluluk içindir. 3,87 ,69 

2. Faktör: Kişisel Dışsal Dindarlık 

Dini inancım olmasına rağmen, hayatta başka 
birçok şey daha önemlidir. 

2,79 ,75 

11,98 0,52 1,91 

İyi biri olduktan sonra neye inandığım önemli 
değildir. 

2,70 ,66 

İnsanların benim hakkımda oluşabilecek 
düşüncelerinden dolayı bazen dini inançlarımı 
göz ardı etmek zorunda kalırım. 

1,92 ,58 

Dindar olmama rağmen bunun gündelik 
yaşamımı etkilemesine izin vermem. 

2,83 ,52 

3. Faktör: Sosyal Dışsal Dindarlık 

İbadethaneye gitmekten hoşlanırım çünkü 
tanıdığım kişileri orada görmek beni mutlu 
eder. 

2,89 -,77 

10,95 0,64 1,75 
İbadethaneye giderim çünkü arkadaş 
edinmeme yardım eder. 

2,85 -,66 

Hayata tüm bakış açım dine dayalıdır. 3,04 -,62 

İbadethaneye çoğunlukla arkadaşlarımla 
birlikte olmak için giderim. 

1,91 -,61 

Toplam Açıklanan Varyans   59,95   

Ölçek Güvenilirliği (Madde sayısı: 16)    0,81  

KMO: 0,90, Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 2936,882, Serbestlik Derecesi (df): 120, p (Sig.): 0,000 

Tablo 1’de yer alan açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi sonuçlarına göre, içsel ve dışsal dindarlık olarak iki 
boyuttan oluşan, yirmi maddeli Dini Yönelim Ölçeği (ROS), bu çalışmada ‘‘İçsel, Kişisel Dışsal ve Sosyal Dışsal 
Dindarlık’’ olarak üç faktörlü ve on altı maddeli literatüre benzer olarak faktörlere ayrılmıştır. Dindarlık 
ölçeğinin KMO değeri 0,90 (>0,50) olması verinin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizine uygun olduğunu 
göstermektedir. Barlett testinin de dindarlık ölçeğinde anlamlı olduğu (sig. <0,05) ve dolayısıyla değişkenler 
aralarında yüksek korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. Dindarlık ölçeğinin faktör analizi sonucunda 
özdeğeri 1’den büyük olan üç faktör tespit edilmiştir. Faktör yükleri çıkmadığı için 3 madde çıkartılarak tekrar 
faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda açıklanan varyans değeri %55,80’den %59,95’e yükselmiştir. 
Dindarlık ölçeğinin üç faktör altında yer alan tüm maddelerin faktör yükleri 0,50 üzeridir ve bu durum da 
faktörlerin güçlü maddeleri içerdiğini göstermektedir. Dindarlık ölçeğinin faktör analizi sonucundaki genel 
Cronbach Alfa değeri 0,81’dir. Cronbach Alfa değerinin 0,81 olması ölçeğin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 

Dindarlık ölçeğinin içsel dindarlık boyutundaki maddelerin çoğunluğuna katılımcıların katıldıkları 
söylenebilir. İçsel dindarlık boyutunda en yüksek ortalamanın ‘‘Yaratıcının varlığı konusunda hiçbir 
tereddüdüm yoktur (4,25)’’ maddesine ait olduğu görülmektedir. Katılımcılar, dini inançlarının temel 
gerekliliği olarak Yaratıcı’ya inandıklarını ifade etmişlerdir. ‘‘Dinim önemlidir çünkü hayatın anlamıyla ilgili 
birçok soruya cevap verir (4,16)’’ ve ‘‘Yalnızken ettiğim dua ibadethanede ettiğim dua kadar önemlidir (4,07)’’ 
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ifadeleri de sırasıyla en yüksek ortalamaya sahiptir. Katılımcıların, hayata dair sorulara cevap verebildiği ve 
hayatın anlamının neyi ifade ettiğine dair tespitler sunabildiği için dini inançların önemli olduğuna 
inandıkları görülmektedir.  Katılımcıların dini içsel olarak yaşamaya daha önem verdiklerini, yalnızken 
yapılan ibadetin ve duanın Yaratıcı ile yakınlık kurmasına yol açtığı için içsel olarak dini yaşamak ve 
gereklerini Yaratıcı ile baş başa kalarak yapmanın onlar için önemli anlam ifade ettiği verilen yanıtlar 
neticesinde anlaşılmaktadır. Ayrıca, katılımcıların içsel dindarlığının dışsal dindarlığına göre daha yüksek 
olduğu da görülmektedir.  

Milliyetçilik ölçeği tek boyutlu ve altı maddeli olan bir ölçektir. Milliyetçilik ölçeğinin bu çalışmanın 
örnekleminde geçerliliği test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi ve güvenilirlik 
analizi bulguları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Milliyetçilik Ölçeği Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Maddeler Ort. 
Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alfa 

 

Özdeğer 

Her gencin ilk görevi milli tarih ve mirasını 
onurlandırmaktır. 

4,14 

59,57 0,86 3,57 

Türkiye’nin diğer ülkeler üzerindeki etkisi ne kadar çok 
olursa, o kadar iyidir. 

4,00 

Türkiye’nin dış yardım politikasında önemli olan, 
Türkiye’nin kazandığı siyasi avantajı göstermektir. 

3,41 

Diğer ülkeler devlet yönetimini mümkün olduğu kadar 
bizimki gibi yapmaya çalışmalıdır. 

3,15 

Türkiye ahlaki ve maddi üstünlüğe sahip olduğu için,  
Birleşmiş Milletler politikasına karar vermede çok büyük 
bir söz hakkına sahip olmalıdır. 

3,58 

Türkiye dünya meseleleri üzerinde daha çok kontrole sahip 
olursa, dünya daha iyi olur. 

3,62 

KMO: 0,84, Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 1094,709, Serbestlik Derecesi (df): 15, p (Sig.): 0,000 

Tablo 2’de yer alan milliyetçilik ölçeğinin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi sonuçlarına göre, tek boyutlu ve 
altı maddeli olan milliyetçilik ölçeği faktör analizi sonucunda literatüre benzer olarak faktörlere ayrılmıştır. 
Milliyetçilik ölçeğinin KMO değeri 0,84’tür ve bu değer >0,50 olduğu için veri açımlayıcı (keşfedici) faktör 
analizine uygundur.  Barlett testinin milliyetçilik ölçeğinde anlamlı olduğu (sig. <0,05) ve bu sebeple 
değişkenler arasında korelasyonun yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Özdeğeri 1’den büyük olan tek faktör 
tespit edilmiştir. Bu durum da milliyetçilik ölçeğinin tek boyuttan oluştuğunu göstermektedir. Ölçeğin 
açıklanan varyans değeri %59,57’dir. Tek boyutlu ölçek için açıklanan varyans değerinin %59,57 olması yeterli 
kabul edilmektedir. Milliyetçilik ölçeğinin faktör analizi sonucundaki Cronbach Alfa değeri 0,86’dır ve bu 
değer ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların milliyetçilik ölçeğinde yer alan maddelerin çoğunluğuna katıldıkları ve dolayısıyla 
milliyetçiliğin yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek ortalamanın sırasıyla ‘‘Her gencin ilk görevi milli 
tarih ve mirasını onurlandırmaktır (4,14).’’ ve ‘‘Türkiye’nin diğer ülkeler üzerindeki etkisi ne kadar çok olursa, 
o kadar iyidir (4,00)’’ maddelerine aittir. Dolayısıyla, katılımcıların gençlerin milli tarih ve miraslarına sahip 
çıkarak bunu gelecek nesillere taşımasını ve onurlandırmasını, Türkiye’nin uluslararası düzeyde etkisinin 
yüksek olmasını istedikleri söylenebilir. 

Materyalizm ölçeği, edinim (kazanım) merkeziyetçiliği, sahiplik temelli başarı ve mutluluğu elde etmenin 
yolu olarak edinme olmak üzere üç faktör ve dokuz maddeden oluşmaktadır. Materyalizm ölçeğinin 
geçerliliğini ve güvenilirliği çalışmanın örnekleminde test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı (keşfedici) faktör 
analizi ile güvenilirlik analizinin sonuçları Tablo 3’te belirtilmektedir. 



İ. Korkmaz – N. E. Dal 11/3 (2019) 2094-2113 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2104 

Tablo 3. Materyalizm Ölçeği Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Faktörler ve Maddeler Ort. 
Faktör 

Yükleri 
Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alfa 

 

Özdeğer 

1. Faktör: Edinim Mutluluğu 

Hayatımda lüksün çok olmasından 
hoşlanırım. 

2,28 ,81 

39,57 0,84 3,81 

Daha fazla şeyi satın almaya gücüm yetseydi, 
daha mutlu olurdum. 

2,82 ,77 

Pahalı evlere, arabalara ve kıyafetlere sahip 
olan insanlara hayranım. 

2,02 ,75 

İstediğim her şeyi satın alamamak, beni bazen 
oldukça rahatsız eder. 

2,80 ,72 

İnsanları etkileyen şeylere sahip olmayı 
severim. 

2,69 ,64 

Bir şeyler satın almak bana çok zevk verir. 3,08 ,63 

Sahip olmadığım bazı şeylere sahip olsaydım, 
hayatım daha iyi olurdu. 

3,06 ,56 

2. Faktör: Edinim Merkeziyetçiliği 

Mal- mülk bakımından hayatımı olabildiğince 
sade tutmaya çalışırım. 

3,58 ,79 

18,12 0,41 1,38 
Sahip olduğum şeyler, hayatımı ne kadar iyi 
yaşadığım hakkında çok şey söyler. 

3,21 ,68 

Toplam Açıklanan Varyans   57,69   

Ölçek Güvenilirliği (Madde sayısı: 9)    0,80  

KMO: 0,83, Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 1202,765, Serbestlik Derecesi (df): 36, p (Sig.): 0,000 

Tablo 3’te belirtilen materyalizm ölçeğine ait açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi bulguları 
değerlendirildiğinde; üç faktörden oluşan orijinal materyalizm ölçeği analiz sonucunda iki faktör altında 
toplanmıştır. Birinci faktör ‘‘Edinim Mutluluğu’’ ve ikinci faktör ise ‘‘Edinim Merkeziyetçiliği’’ olarak 
literatüre uygun olarak isimlendirilmiştir. Materyalizm ölçeğinin KMO değeri 0,83’tür ve dolayısıyla bu değer 
>0,50 olduğu için veri açımlayıcı (keşfedici) faktör analizine uygundur. Barlett testi materyalizm ölçeğinde 
anlamlıdır (sig. <0,05) ve bu sebeple değişkenler arasında korelasyon yüksektir. Özdeğeri 1’den büyük olan 
iki faktör tespit edilmiştir. Böylece, materyalizm ölçeğinin iki faktörden oluştuğu söylenebilmektedir. Ölçeğin 
açıklanan toplam varyans değeri ise %57,69’dur ve bu değer yeterli kabul edilmektedir. Materyalizm ölçeğinin 
iki faktör altındaki bütün maddelerin faktör yükleri 0,50’nin üzerindedir ve bu durum da faktörlerin güçlü 
maddelerden oluştuğunu açıklamaktadır. Materyalizm ölçeğinin faktör analizi sonucundaki Cronbach Alfa 
değeri 0,80’dir ve bu değer ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3’ten elde edilen bilgilere göre, katılımcıların materyalizmi düşük olduğu görülmektedir. En yüksek 
ortalama ‘‘Mal- mülk bakımından hayatımı olabildiğince sade tutmaya çalışırım (3,58)’’ maddesine aittir. 
Dolayısıyla, katılımcıların verdikleri yanıtlara göre; yaşamlarının merkezinde mal-mülkün olmadığı, mülk 
yönünden sade bir yaşamı tercih ettikleri, mutluluğu mal ve mülke sahip olmakla bir tutmadıkları, lükse çok 
önem vermedikleri söylenebilir. 

Yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti ölçeği; altı maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin 
geçerliliğini ve güvenilirliği çalışmanın örnekleminde test etmek için yapılan açımlayıcı (keşfedici) faktör 
analizi ile güvenilirlik analizine ait bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.   
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Tablo 4. Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Ölçeği Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizi ve 
Güvenilirlik Analizi 

Maddeler Ort. 
Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alfa 

Özdeğer 

Yabancı bir ürünü satın alırsam, kendimi suçlu hissederim. 2,83 

61,46 0,83 3,07 

Asla yabancı bir ürünü satın almam. 2,66 

Mümkün olduğunca, yabancı ürünleri satın almaktan 
kaçınırım. 

3,27 

Yabancı ürünlere sahip olma fikrinden hoşlanmam. 3,09 

Eğer yabancı ve yerli ürün eşit kalitede olursa, yerli ürüne 
%10 daha fazla öderim. 

3,59 

KMO: 0,82, Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 806,832, Serbestlik Derecesi (df): 10, p (Sig.): 0,000 

Herhangi bir maddenin ortak varyans değerindeki çıkartma değeri 0,2’den küçük olursa bu madde faktör 
analizinden çıkartılarak tekrar analize devam edilmelidir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 311). Yerli ve yabancı 
ürünlerin satın alma niyeti ile ilgili ölçeğin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizinde ilk olarak; ‘‘Mümkün 
olduğunca, yabancı ürünleri satın almayı tercih ederim.’’ maddesinin ortak varyansının (communalities) 
çıkartma değeri (extraction) 0,2’den küçük olduğu için (0,01) bu madde analizden çıkarılmıştır. İkinci adımda, 
açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi 5 madde üzerinden yapılmış ve ölçeğin toplam açıklanan varyansı 
%51,39’dan %61,46’ya yükselmiştir. Analiz sonucunda tek boyutlu ölçek elde edilmiştir. Ölçeğinin KMO 
değeri 0,82 (>0,50) olduğu için bu çalışmanın verisi açımlayıcı (keşfedici) faktör analizine uygundur. Barlett 
testi yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti ölçeğinde anlamlı olduğu görülmüş (sig. <0,05) ve bu 
anlamlılık da değişkenler arasında korelasyonun yüksek olduğuna işaret etmiştir. Özdeğeri 1’den büyük olan 
bir faktör ortaya çıkmıştır. Yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti ölçeğinin faktör analizi sonucundaki 
Cronbach Alfa değeri 0,83 olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ölçeğin bu çalışmanın örnekleminde oldukça 
güvenilir olduğu söylenebilmektedir. 

Katılımcıların, yabancı ürünleri satın almayı mümkün olduğunca tercih etmedikleri ancak asla yabancı bir 
ürünü de satın almama fikrine sahip olmadıkları görüldüğünden, genelde yerli ürün satın alma niyetlerinin 
yüksek olabileceği söylenebilir. Katılımcılar, yabancı ürünleri satın almayı tamamen reddetmese de eşit 
kalitede yabancı ve yerli ürün söz konusu olduğunda yerli ürüne daha fazla ödemeye razı oldukları 
görülmektedir.  

4.3. Normallik Testi 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test eden Fisher basıklık değeridir. Basıklık ve çarpıklık 
değerleri -2 ve +2 aralığında yer alıyorsa verilerin normal dağılım sergilediği kabul edilir (George ve Mallery, 
2003). Açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi sonucu ölçeklerin normal dağılıp dağılmadığını gösteren değerler 
Tablo 5’te belirtilmiştir.  

Tablo 5. Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör Analizi Sonucu Ölçeklerin Normal Dağılımı 

Ölçekler N Ortalama Çarpıklık Basıklık 

Dindarlık 408 3,31 -1,04 ,91 

Milliyetçilik 408 3,65 -,80 ,15 

Materyalizm 408 2,84 ,32 -,25 

Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti 408 3,09 -,14 -,79 

Tablo 5’te yer alan ölçeklerin açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi sonucu oluşan basıklık ve çarpıklık değerleri 
-2 ve +2 aralığında bulunduğundan, ölçekler normal dağılım göstermiştir.  
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4.4. Korelasyon Analizi 

Araştırmada yer alan dindarlık, milliyetçilik, materyalizm ve yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi tespit etmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi; 
herhangi bir ilişkinin varlığını test etmek ve ilişki var ise ilişkinin şiddetini ölçmek amacıyla yapılmaktadır 
(Kalaycı, 2010: 115). Değişkenler arasında gerçekleşen ilişkinin kuvvetini ve yönünü ‘‘r’’ ile gösterilen 
kolerasyon katsayısı göstermektedir. -1 ve +1 arasında değer alan korelasyon katsayısı (r), +1’e yaklaştıkça 
değişkenler arasında pozitif ilişkinin, -1’e yaklaştıkça negatif ilişkinin olduğu, 0 (sıfır) olduğunda ise herhangi 
bir ilişkinin olmadığı kabul edilmektedir. Korelasyon katsayınına göre değişkenler arasında gerçekleşen 
ilişkinin değerlendirmesi şu şekilde yapılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016):  

 -1 ≤ r < -0,7 (negatif yönlü kuvvetli ilişki) 

-0,7 ≤ r < -0,3 (negatif yönlü orta ilişki) 

-0,3 ≤ r < 0 (negatif yönlü zayıf ilişki) 

 0 < r ≤ 0,3 (pozitif yönlü zayıf ilişki) 

 0,3 < r ≤ 0,7 (pozitif yönlü orta ilişki) 

0,7 < r ≤ +1 (pozitif yönlü kuvvetli ilişki) 

Korelasyon analizi ile ilgili hipotezler ise şu şekilde belirtilmiştir:  

H6: Milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki vardır. 

H7: Materyalizm ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki vardır. 

H8: Dindarlık ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki vardır. 

Korelasyon analizinin sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Milliyetçilik Materyalizm Dindarlık Satın Alma Niyeti 

Milliyetçilik 
Pearson Korelasyon 1         ,338**  ,688** ,518** 
Sig. (2-yönlü)          ,000        ,000              ,000 
N 408          408 408               408 

Materyalizm 
Pearson Korelasyon ,338** 1 ,312**              ,157** 
Sig. (2- yönlü)          ,000        ,000              ,001 
N           408 408        408               408 

Dindarlık 
Pearson Korelasyon ,688** ,312** 1              ,428** 
Sig. (2- yönlü)          ,000          ,000               ,000 
N           408           408 408               408 

Satın Alma 
Niyeti 

Pearson Korelasyon ,518** ,157** ,428** 1 
Sig. (2- yönlü)          ,000          ,001       ,000  
N           408           408        408 408 

**Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır  (2-yönlü). 

Tablo 6’da belirtilen korelasyon analizi sonuçlarına göre; 

H6 hipotezi desteklenmiştir. Milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel 
olarak pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki vardır. (p=0,000<0,01 ve r= 0,518) 

H7 hipotezi desteklenmiştir. Materyalizm ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel 
olarak pozitif yönlü zayıf derecede anlamlı bir ilişki vardır. (p=0,001<0,01 ve r= 0,157) 
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H8 hipotezi desteklenmiştir. Dindarlık ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında istatistiksel 
olarak pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki vardır. (p=0,000<0,01 ve r= 0,428) 

Araştırma değişkenlerinin arasında pozitif yönde ilişkinin ortaya çıkması değişkenlerin birlikte artıp ya da 
azaldığını dolayısıyla birlikte değiştiğini anlatmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 268). Bu sebeple, ‘‘milliyetçilik 
ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti’’, ‘‘materyalizm ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti’’ 
ve ‘‘dindarlık ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti’’ birlikte değişmektedir. 

Korelasyon katsayısı (r) en yüksek olan, dolayısıyla iki değişken arasındaki en yüksek ilişki; milliyetçilik ile 
yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında (r=0,518) olduğu ortaya çıkmıştır. Korelasyon analizinde 
değişkenler arasına ilişkinin ortaya çıkması ve dolayısıyla hipotezlerin desteklenmesi regresyon analizi 
yapılmasına olanak sağlamıştır. 

4.5. Regresyon Analizi 

Bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğuna inanılan bağımsız değişkenlerin neden-sonuç ilişkini incelemek 
amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 268). Dolayısıyla; milliyetçilik, 
dindarlık ve materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemek için bu 
çalışmada çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  

Regresyon analizine ait geliştirilen hipotezler şöyledir:      

H1: Milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Dindarlığın yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

Çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de belirtilmiştir.  

Tablo 7. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 
Bağımsız 

Değişkenler 
Bağımlı 

Değişken 
R2 Beta t 

t 
sig. 
(p) 

Durbin-
Watson 

Tolerans VIF 

1 

Dindarlık Yerli ve 
Yabancı 

Ürünlerin 
Satın Alma 

Niyeti 

,27 

,218 2,385 ,018 

1,945 

,519 1,926 

Materyalizm -,044 -,744 ,457 ,874 1,145 

Milliyetçilik ,457 7,327 ,000 ,509 1,963 

ANOVA testi: F= 52,188; P=0,000<0,05 

Regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında Tablo 7’de yer alan materyalizm değişkeninin sig. 0,457 > 0,05 
olması; materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi görülmediğini 
ifade etmektedir (sig.<0,05 olmalı). Bu sebeple, H3 hipotezi red edilmiştir. Materyalizm değişkeni modelden 
çıkartılarak tekrar çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 
Bağımsız 

Değişkenler 
Bağımlı 

Değişken 
R2 Beta t 

t sig. 
(p) 

Durbin-
Watson 

Tolerans VIF 

1 

Milliyetçilik Yerli ve 
Yabancı 

Ürünlerin 
Satın Alma 

Niyeti 

,27 

,449 7,316 ,000 

1,934 

,526 1,900 

Dindarlık ,210 2,316 ,021 ,526 1,900 

ANOVA testi: F= 78,092; P=0,000<0,05 
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Modelde belirtilen R; bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki çoklu ilişkiyi, R2 ise; bağımlı değişken 
üzerinde meydana gelen değişimin ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından gerçekleştirildiğini 
göstermekte ve modelin tahmin gücünü ifade etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 272). Tablo 8’de belirtildiği 
üzere R2 değeri 0,27’dir. Bu değer de; bağımlı değişken olan yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetindeki 
%27’lik değişimin bağımsız değişkenler olan milliyetçilik ve dindarlık tarafından açıklandığını 
göstermektedir. Otokorelasyonun olup olmadığını test eden Durbin-Watson katsayısı; 1,5-2,5 arasında ise 
modelde otokorelasyon olmadığı tespit edilir (Kalaycı, 2010: 264). Durbin-Watson katsayısı regresyon analizi 
sonucunda 1,934 bulunmuş ve modelde otokorelasyonun olmadığı görülmüştür. F değeri regresyon 
modelinin genelinin anlamlı olup olmadığını test eder. F değerinin anlamlılığını sig. değeri göstermektedir 
(Kalaycı, 2010: 203). Tablo 8’de belirtilen sonuçlara göre; F değeri 0,000 anlamlılık seviyesinde 78,092’dir ve bu 
da modelin tümüyle anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Bağımsız değişkenler olan milliyetçilik ve dindarlık 
arasında çoklu bağlantı sorununun olup olmadığını tolerans ve VIF değeri tespit etmektedir. Çoklu bağlantı 
sorununun olmaması için tolerans değerinin 0,2’den büyük olmalıdır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 273). VIF 
değerinin 1’e eşit olması çoklu bağlantı sorununun olmadığını gösterdiğinden, VIF değerinin sınır değer olan 
3 ila 5’ten küçük olması ve 1’e yaklaşması gerekmektedir (Hair vd., 2014: 200). Tablo 8’de gösterilen bulgular 
incelendiğinde; tolerans değerinin 0,2’den büyük (0,526) ve VIF değerinin 3 ila 5’ten küçük (1,900) olduğu 
görülmekte ve dolayısıyla çoklu bağlantı sorununun olmadığı anlaşılmaktadır. Tablo 18’de belirtilen t değeri 
değişkenlerin (milliyetçilik ve dindarlık) tek başına anlamlılığını test etmektedir (Kalaycı, 2010: 268). T değeri 
modelde anlamlı bulunmuştur (sig.=0,000 ve 0,021<0,05). Bu sebeple, H1 ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Yerli 
ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde milliyetçiliğin ve dindarlığın etkisi vardır. Dindarlığın yerli ürün 
satın alma niyeti üzerine etkisi literatürde Sood ve Nasu (1995), Eroğlu ve Bayraktar (2008); milliyetçiliğin ise 
Rawwas vd. (1996), Mayda ve Rodrik (2005), Shoham vd. (2006), Ercan, 2010, Yılmaz vd. (2013) ile yapılan 
çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir.  

Yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti ölçeğinde maddelerin ortalamasına bakıldığında katılımcıların 
satın alma niyetleri yerli ürün tercihi yönünde olmuştur. Dolayısıyla, mevcut örneklemde yer alan 
tüketicilerin yerli ürünlere yönelik satın alma niyetlerinde milliyetçiliğin ve dindarlığın etkili olduğu 
söylenebilir. Standartlaştırılmamış katsayılar bölümündeki B değeri; milliyetçilik 1 birim artarsa tüketicilerin 
yerli ürünlere yönelik satın alma niyeti 0,449 artmakta ve dindarlık 1 birim artarsa tüketicilerin yerli ürünlere 
yönelik satın alma niyeti 0,210 artmaktadır şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durum da, tüketicilerin yerli ürün 
satın alma tercihlerinde milliyetçiliğin ve dindarlığın pozitif yönde bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

4.6. Aracılık (Mediator) Rolüne İlişkin Regresyon Analizi 

Aracı ya da mediator değişken; bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde göstereceği etkide rol alan 
yani etkiyi bağımlı değişkene yansıtan değişkendir. Aracı değişken bağımsız ve bağımlı değişken arasında 
bağlantı işlevi görmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 286). Dindarlığın, milliyetçilik ile yerli ve yabancı 
ürünlerin satın alma niyeti arasındaki ilişkideki aracılık rolünü incelemek için Baron ve Kenny (1986) 
tarafından çalışmalarında önerdikleri üç adımlı regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemin adımları şu 
şekildedir (Baron ve Kenny, 1986: 1177): 

1. Adım: Bağımsız değişken (milliyetçilik) aracı değişkeni (dindarlık) etkilemelidir. 

2. Adım: Bağımsız değişken (milliyetçilik) bağımlı değişkeni (yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti) 
etkilemelidir. 

3. Adım: Bağımsız değişken (milliyetçilik) ile aracı değişken (dindarlık) analize birlikte dâhil edildiğinde; aracı 
değişkenin (dindarlık) bağımlı değişken (yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti) üzerinde etkisi olmalı 
ve bağımsız değişkenin (milliyetçilik) bağımlı değişken (yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti) 
üzerindeki etkisi ya tamamen kalkmalı (tam aracılık) ya da azalmalıdır (kısmi aracılık). 

Aracılık rolünü tespit etmeye yönelik geliştirilen hipotezler şu şekilde belirtilmiştir: 

H1: Milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Milliyetçiliğin dindarlığın üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

H5: Milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında dindarlığın aracılık rolü vardır.  
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Dindarlığın, milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasındaki ilişkideki aracılık rolünü 
tespit eden regresyon analizi sonuçları Tablo 9 ve Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 9. Aracılık Rolüne İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 

1. ADIM 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Stn. Beta 
Katsayısı 

R2 t p (Anlamlılık) 

Milliyetçilik Dindarlık 0,464 0,473 19,114 0,000 

2. ADIM 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Stn. Beta 
Katsayısı 

R2 t p (Anlamlılık) 

Milliyetçilik Satın Alma Niyeti 0,546 0,268 12,215 0,000 

3. ADIM 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Stn. Beta 
Katsayısı 

R2 t p (Anlamlılık) 

Dindarlık 
Satın Alma Niyeti 

0,210 
0,278 

2,315 0,021 

Milliyetçilik 0,448 7,316 0,000 

p<0,05 

Tablo 9’da belirtilen aracılık rolüne ilişkin regresyon analizi bulgularına göre;  

Birinci adımda yer alan milliyetçiliğin dindarlık üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi (Beta=0,464; 
p=0,00<0,05) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla birinci adımdaki şart sağlanmış ve H4 hipotezi kabul 
edilmiştir.  

İkinci adımda yer alan milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkisi (Beta=0,546; p=0,00<0,05) olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple ikinci adımdaki şart sağlanmış 
ve H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Üçüncü adımda aracı değişken olan dindarlık ve milliyetçilik analize birlikte dâhil edildiğinde dindarlığın 
yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi (Beta=0,210; p=0,02<0,05) 
olduğu ortaya çıkmıştır. Milliyetçiliğin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerindeki etkisi bu sebeple 
azalmıştır (Beta=0,546’dan 0,448’de düşmüştür; p=0,00<0,05). Dindarlığın milliyetçilik ile yerli ve yabancı 
ürünlerin satın alma niyeti arasında kısmi aracılık etkisi bulunmaktadır. Böylece üçüncü adımdaki şart 
sağlanmış ve H5 hipotezi kabul edilmiştir.  

Aracı değişkenin meydana getirdiği dolaylı etkinin anlamlılığı Sobel testi ile ölçülmektedir (Sobel, 1982). 
Dindarlığın milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında aracılık rolünün anlamlılığını 
tespit etmek için Sobel testi yapılmış ve Tablo 10’da Sobel testi sonuçları gösterilmiştir.  

Tablo 10. Sobel Testi Sonuçları 

Etki Stn. Hata Z p (anlamlılık) 

0,097 0,042 2,295 0,021 

Tablo 10’da yer alan Sobel testi sonuçlarına göre; z değerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (z = 2,295, p = 
0,021<0,05). Dolayısıyla, modelde yer alan aracılık etkisi anlamlı bulunmuştur. Sobel testi sonuçlarına göre; 
milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında dindarlığın kısmi aracılık etkisi vardır. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda, katılımcıların 
içsel dindarlığı dışsal dindarlığına göre daha yüksek olduğu ve dolayısıyla dini içsel olarak yaşamaya daha 
çok önem verdikleri görülmüştür. Milliyetçilik ile ilgili sonuçlar incelendiğinde; katılımcıların milliyetçiliğinin 
yüksek olduğu ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde diğer ülkeler karşısında etkisinin ve gücünün yüksek 
olmasını istedikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların materyalizmi düşük seyrettiği ve lüks yaşama, mülke ve 
maddi unsurlara sahip olmanın getirdiği mutluluğa önem vermedikleri tespit edilmiştir. Yerli ve yabancı 
ürünlerin satın alma niyetine verilen yanıtlara bakıldığında; katılımcıların yabancı ürün satın almayı tamamen 
reddetmese de eşit kalitede olan yerli ve yabancı ürünle karşılaştıklarında, yerli ürüne daha fazla ödemeye 
razı olarak satın alma tercihini yerli üründen yana kullandıkları da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla mevcut 
örneklemde yer alan katılımcıların içsel dindarlığı ve milliyetçiliği yüksek iken; materyalizmi düşük ve yerli 
ürün satın alma niyetlerinin güçlü olduğu araştırma sonucunda tespit edilmiştir.  

Dindarlık, milliyetçilik, materyalizm ve yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında ilişki tespit 
edilirken, yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerinde dindarlığın ve milliyetçiliğin etkisi olduğu, 
materyalizmin ise etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, tüketicilerin yerli ürün satın alma niyeti 
üzerinde dindarlık ve milliyetçilik etki gösterebilmektedir. Yerli ürün satın alma niyeti üzerinde en yüksek 
etkiyi milliyetçilik göstermiştir. Ayrıca, dindarlığın; milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti 
arasında kısmi aracılık etkisi olduğu da tespit edilmiştir.  

Dindarlığın yerli ürün satın alma niyeti üzerine etkisi literatürde Sood ve Nasu (1995), Eroğlu ve Bayraktar 
(2008); milliyetçiliğin ise Rawwas vd. (1996), Mayda ve Rodrik (2005), Shoham vd. (2006), Ercan, 2010, Yılmaz 
vd. (2013) ile benzer sonuçlara ulaşıldığı araştırma sonuçlarında görülmüştür. Bu çalışmada katılımcıların 
daha düşük materyalist eğilim gösterdikleri tespit edildiğinden, materyalizm sonucu literatürde Parker vd. 
(2009) ile nispeten benzerlik göstermiştir. Ancak, yerli ürün satın alma niyeti üzerinde materyalizmin etkisinin 
olmadığını tespit eden bir sonuca literatürde henüz rastlanmamıştır.  

Rekabetin arttığı ortamda yabancı markaların, ülkenin milliyetçi ve dini değerlerini ve yerli üretime 
zararlarının olmadığını ve ürünlerin helal olduğunu vurgulayan temaların pazarlama stratejilerinde işlemesi 
kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda yabancı markalar, pazar bölümlendirmesi ve ürün konumlandırmasında 
toplumun dini yönelimlerini dikkate almalı ve yerli üretim ve istihdama yönelik destekleyici faaliyetlerde 
bulunabilmelidir. Yerli markalar ise; ürünlerinde ‘‘yerli’’, ‘‘milli’’ gibi temaları vurgulamalı, bu yönde 
pazarlama stratejilerini uygulamalıdır. Ayrıca, ürünün ambalajlanmasında, etiketinde yerli üretim logosunu 
koymalı, pazarlama iletişimi çabalarında milliyetçi ve dini duyguları da içeren unsurları ele almalı, milli ve 
dini bayramları, önemli günleri dikkate alan mesajlar sunmalıdır. Bununla birlikte yerli markalar; ulusal 
motifler, gelenekler, dini değerler ve inançları yansıtan ve hatırlatan ögeleri reklam faaliyetlerinde, ambalaj 
ve etiketlerde, çevrimiçi ve geleneksel mağazalarda, sosyal medya hesaplarında ve hatta ürünün kendisinde 
sunabilmelidir. Tüketicilerin dindarlığı veya dini yönelimleri yaşam tarzlarını, davranışlarını ve satın alma 
davranışlarını etkilediği için pazar bölümlendirme, her pazar bölümüne uygun konumlandırma yapılarak 
dini yönelime uygun ürün oluşturulması tüketicilerde memnuniyeti artıracak bir unsur olabilecektir. Aynı 
zamanda yerli marka yaratma ve geliştirme, ülke imajını iyileştirmekle birlikte küresel rekabette güç kaynağı 
ve kontrol gücü oluşturabilecektir.  

Bu çalışmada sadece nicel yaklaşım benimsenmiş ve bu doğrultuda anket yöntemi uygulanmıştır. İnsani 
duyguları, tutumları, niyetleri ve davranışları sadece anket metodu ile yorumlamaya çalışmak yetersiz 
kalabilir. Ancak, zaman ve maliyet gibi kısıtlardan dolayı sadece tek bir araştırma yöntemi benimsenmiştir. 
Bu sebeple, nicel ve nitel yaklaşımların birlikte uygulanması, örneklem hacminin arttırılması sonuçların daha 
genellenebilir olması ve anlaşılması açısından önemli olabilecektir. Ayrıca, tüketicilerin satın alma niyetleri 
üzerinde birçok faktör söz konusu iken bu çalışmada sadece milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin etkisi 
incelenmiştir. Bu açıdan söz konusu değişkenler dışında, tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma 
niyetini etkileyen başka değişkenlerin de modele dahil edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte araştırmanın 
yapıldığı dönem, ekonomik ve siyasi durumlar da araştırma sonuçlarını etkileyen bir unsur olduğundan farklı 
örneklemde ve farklı dönemlerde yapılan çalışmalar farklı sonuçları da doğurabilecektir. Araştırma 
kapsamında herhangi bir ürün kategorisi belirlenmemiş ve bu yönde satın alma niyeti ölçülmemiştir. İlerleyen 
çalışmalarda ikincil verilerden yola çıkılarak belirli bir ürün kategorisi ve ülke menşei seçilerek ulusal ve 
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uluslararası pazarlarda tüketicilerin satın alma niyetleri hakkında araştırma yapılabilir. Bu açıdan, ürün 
kategorisine göre de bu araştırmanın sonuçlarının değişiklik gösterme olasılığı bulunmaktadır. Çalışmada, 
uluslararası literatürde en çok kullanılan ve geçerliliği, güvenilirliği sağlanmış ölçekler uygulanmıştır. Yerli 
literatürde oluşturulan bu konuyla ilgili ölçeklerin kullanılması da farklı sonuçlara yol açabilecektir. Bu 
çalışmanın, hem yerli literatür için hem de pazarlama uygulayıcıları için katkı sağladığı düşünülmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Dünyada birçok ülke tarafından, 1800’lü yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik 
sistemi(BES), var olan emeklilik sistemlerini tamamlayan modern bir emeklilik sistemidir. BES ile birlikte hızlı 
bir şekilde gelişim gösteren emeklilik yatırım fonları, BES’i uygulayan ülkelerin önemli ekonomik unsurları 
arasında yer almaktadır. Türkiye’de de 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan BES’te, 1 
Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmakta olan otomatik katılım sistemi ile birlikte 2019 yılı Haziran ayı 
itibariyle 12 Milyona yakın katılımcı ve yaklaşık 105 Milyar Türk Lirası emeklilik yatırım fonu büyüklüğüne 
ulaşılmıştır. Sermaye piyasalarında da önemli bir yere sahip olan emeklilik yatırım fonlarının hacmi 
Türkiye’de de giderek artış göstermektedir. Bu fonlarının gösterdiği performans ise hem sermaye piyasaları, 
hem de yatırımcılar açısından büyük öneme sahiptir. Emeklilik yatırım fonlarında bulunan tasarruflar, para 
ve sermaye piyasalarında kullanılmakta ve bu tasarruflar, Türkiye ekonomisi için can suyu olarak 
görülmektedir. 

Bu çalışma, bireysel emeklilik sisteminde değerlendirilen fonları, performans ölçüm modelleri ile analiz 
etmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda sistemde bulunan fonların nasıl ve ne şekillerde 
değerlendirildiği açıklanarak, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin gelişmesi, kullanımının yaygınlaşması 
ve emeklilik yatırım fon çeşitliliğinin artması ile analizin daha kapsamlı bir şekilde yapılması, yatırımcılara 
daha doğru karar alma imkanı sağlayabilecektir.   

Çalışmada, BES içerisinde yer alan emeklilik yatırım fonlarının 2014-2017 yılları arasında gösterdiği 
performanslar ölçülmüştür. Yapılan analizi sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye’deki finansal piyasalar 
açısından en önemli göstergelerden biri olan BİST-100 endeksinin performansı ile karşılaştırılmıştır. 
Çalışmada hisse senedine bağlı emeklilik yatırım fonlarının performansları; Treynor Oranı, Sharpe Oranı ve 
Jensen Ölçütü gibi geleneksel yöntemler kullanılarak ölçülmüş ve yorumlanmıştır. Çalışmada öncelikle giriş 
yapılmış, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının performans analizlerini inceleyen çalışmalara yer 
verilmiştir. Daha sonra çalışmada kullanılan veriler ve yöntemler açıklanarak, yöntemlerin uygulanmasıyla 
elde edilen bulgular paylaşılarak, çalışma genel bir değerlendirme yapılarak tamamlanmıştır.  

2. KONUYA İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI 

Harry Markowitz tarafından ortaya konan ve modern portföy teorisi ile önem kazanan portföy performans 
testleri; 1964 yılında Sharp ve 1965 yılında ise Litner’in yaptığı çalışmalar ve finansal varlık değerleme 
modelinin de kabul görmesiyle finans alanında önemli bir hale gelmiştir. 1960’lı yıllarda ilgi odağı olan yatırım 
performans ölçümü, bu dönemde bu çalışmada kullanılan 1965 yılında Treynor, 1966 yılında Sharpe ve 1968 
yılında ise Jensen ile hızlı bir ivme kazanmıştır. Sharpe (1966), çalışmasında 1954-1963 yıllarında faaliyet 
gösteren 34 adet yatırım fonunun performansını Sharpe ve Treynor Oranlarına göre değerlendirmiş ve yatırım 
fonlarının önemli bir bölümünün gösterge portföyünün altında bir performans sergilediği sonucuna 
varmıştır. Jensen (1968) çalışmasında ise 1945-1964 yılları arasında faaliyet gösteren 115 adet yatırım fonunun 
performansı fon yöneticilerinin seçicilik kabiliyetinin göstergesi üzerinde yoğunlaşarak incelenmiş ve fon 
yöneticilerinin düşük performans gösterdiği sonucuna ulaşmıştır.  

McDonald (1973) çalışmasında 1964-1969 yıllarında faaliyette olan yatırım fonlarının aylık getirileri ile Sharpe, 
Jensen ve Treynor Oranları hesaplamış ve fonların risk seviyelerinin artması ile getirilerinin de arttığı 
sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Dahlquist, vd.(2000), çalışmasında 1993-1997 yıllarında faaliyette olan 210 
adet fonun performansını alfa katsayısı ile ölçülmüştür. Bu çalışma sonucunda örneklemde yer alan fonların 
üstün bir performansa sahip olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Vysniauskas ve Rutkauskas (2014) 
çalışmasında ise yatırım fonlarının performansları için standart sapma, alfa, beta, Sharpe ve Treynor Oranını 
kullanmış ve en iyi sonucun alfa tarafından verildiğini, diğerlerinin ise yatırım fon performansları ile 
ilişkilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.   
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Türkiye üzerine gerçekleştirilen Erçekin (1997) çalışmasında 36 adet A-Tipi ve 53 adet B-Tipi yatırım fonunun 
haftalık getirileri ile fon performansını ölçmüş ve düşük bir performans sergilediği sonucuna ulaşmıştır. 
Karacabey (1999) çalışmasında ise 1997 yılı Ocak ayı ile 1999 yılı Haziran ayı arasında faaliyet gösteren 7 adet 
A-Tipi hisse senedi fonunun performansı ölçerek, fonların sistematik risk seviyelerinin düşük, 
performanslarının da negatif olduğu sonucuna ulaşmıştır. Canbaş ve Kandır (2004) çalışmasında, 1996-2000 
yılları arasında 29 adet A-Tipi ve 52 adet B-Tipi fonun aylık getirilerini kullanarak performanslarını incelemiş 
ancak 1996-2000 yılları arasında yatırım fonlarının performanslarının süreklilik arz etmediğini ifade 
etmişlerdir. Benzer şekilde Arslan (2005) çalışmasında 2002-2005 yılları arasında faaliyet gösteren 45 adet A-
Tipi fonun performansını Sharpe, M2, Jensen ve Treynor Ölçütleri ile hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda 
fonların performanslarının düşük kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Korkmaz ve Uygurtürk (2008) ise 
çalışmasında 2004 yılı Ocak ayı ile 2006 yılı Haziran ayı arasında faaliyet gösteren 46 adet emeklilik yatırım 
fonunun performansını yine aynı dönemde faaliyet gösteren emeklilik yatırım fonlarının performansları ile 
karşılaştırmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, yatırım fonlarının emeklilik yatırım 
fonlarına göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Risk odaklı bir bakış açısı ile konunun incelendiği Teker 
vd.(2008) çalışmasında 20 adet fon için risk odaklı performans ölçümü uygulamış ve bazı fonların risk oranı 
yüksek olmasına rağmen düşük getiriler sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Korkmaz ve Uygurtürk (2010) 
bir diğer çalışmasında 2006-2009 yılları arasında faaliyet gösteren hisse senedi yatırım fonları ile hisse senedi 
emeklilik yatırım fonlarının performansları karşılaştırılmış ve iki fonun performansının da birbirine benzer 
sonuçlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Emeklilik fonları üzerine gerçekleştirilen bir diğer çalışma olan Ege 
vd. (2011) çalışmasında ise 2008 yılı Ekim ayı ile 2010 yılı Eylül ayı arasında faaliyet gösteren 80 emeklilik 
yatırım fonunun performansını Sharpe ve M2 Ölçütleri ile değerlendirmiş ve hiçbirinin pazar portföyünden 
daha iyi performans sergileyemediği sonucuna ulaşmıştır. Fon tiplerine göre performansların karşılaştırıldığı 
Gökgöz ve Günel (2012) çalışmasında A-Tipi, B-Tipi ve Değişken fonlarının Sharpe, Treynor, Jensen ve Sortino 
Ölçütleri ile performans analizi yapmış ve tüm ölçütlerin birbiri ile benzer sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 
Ayaydın (2013) çalışmasında ise 2010-2012 yılları arasında faaliyette olan 34 esnek ve dengeli emeklilik yatırım 
fonunun performansı, Sharpe, M2, Sortino, Treynor, T2 ve Jensen Ölçütü ile hesaplanarak karşılaştırmış ve 
performans ölçütlerinin birbirlerine yakın sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Fon performanslarını 
karşılaştıran Gümüş ve Üngir (2014) çalışmasında 2008-2012 yılları arasında işlem gören A-Tipi, B-Tipi ve 
Değişken fonlarının performansları Sortino, Treynor, Sharpe, Jensen, M2 ve T2 Ölçütlerini kullanarak 
hesaplamıştır. Yapılan bu analiz sonucunda, toplam riski esas alan ölçütlerin başarılı, sistematik riski esas alan 
ölçütlerin ise başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Çalışmada bireysel emeklilik sistemi ile ilgili kanun ve 
yönetmelikler güncel şekilde verilmiştir. Çalışmanın literatüre bir diğer katkısı analiz dönemlerinin BES 
sisteminin en yoğun olarak kullanılmaya başlandığı bir dönemi kapsamasıdır. Bu durum daha sağlıklı ve 
gerçekçi değerlendirme yapmak için önemli bir katkı olarak görülmektedir. 

3. VERİ VE YÖNTEM 

Yapılan bu çalışma ile Türkiye’de BES içerisinde yer alan emeklilik yatırım fonlarının 2014-2017 yılları 
arasında gösterdiği performanslar farklı yöntemler ile ölçülmüştür. Bireysel emeklilik sisteminde; hisse 
senedi, borçlanma araçları, katılım, karma, para piyasası, kıymetli madenler, endeks, fon sepeti, değişken, 
standart, ve yaşam döngüsü/hedge olmak üzere 11 farklı emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır (BETYSK, 
Md.15). Bu çalışma örnekleminde hisse senedine bağlı olan emeklilik yatırım fonları kullanılmıştır. 
Performans analizi sonucu elde edilen sonuçlar, BİST-100 endeksinin performansı ile karşılaştırılmıştır.  

Çalışmada 19 adet hisse senedi emeklilik yatırım fonunun 4 yıllık verisi Sermaye Piyasası Kurulu aylık 
bültenlerinden temin edilmiş ve ilgili fonların getirileri ay sonu fiyatları dikkate alınarak 𝑃𝑃1−𝑃𝑃0

𝑃𝑃0
 şeklinde 

hesaplanmıştır. Fon performansları ise riskin standart sapma ile ifade edildiği Sharpe Oranı, performans 
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ölçütü ile birlikte sistematik riski diğer bir ifade ile betayı esas alan Treynor Oranı ve Jensen Ölçütü 
kullanılarak ölçülmüştür. 

TCMB’nin web sitesinden elde edilen “İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri” tutarları  
risksiz faiz oranının hesaplanmasında kullanılmıştır. Elde edilen veriler bileşik faiz oranı şeklinde 
olduğundan, aylık faiz oranına aşağıda belirtilen şekilde dönüştürülmüştür; 

r=(rt + 1) 1/12-1 

r: aylık faiz oranını 

rt: aylık ortalama faiz oranını ifade eder. 

Sharpe Oranı, standart sapmayı esas alan yöntemlerdendir. Riske göre düzenlenmiş kullanımı ile basit ve 
yaygın bir şekilde bilinen performans ölçme yöntemlerinden biridir. Sharpe Oranı aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir(Sharpe, 1966, s.127): 

Sharpe Oranı = 𝑅𝑅𝑎𝑎−𝑅𝑅𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑎𝑎

 

Ra : Portföyünün ortalama getirisi 

Rf : Risksiz faiz oranı 

σa : a portföyünün standart sapması 

Sharpe Oranı, portföye ait toplam riski standart sapma ile tanımlamaktadır. Azalan standart sapma veya artan 
getiri Sharpe Oranını artırırken, bunun tam tersi durumda yükselen standart sapma veya düşen getiri Sharpe 
Oranını azaltmaktadır (Sharpe, 1966, s.127). 

Portföylerin performansını ölçmede kullanılan tek parametreli risk/getiri ölçütlerinden en çok kullanılan 
oranlardan bir diğeri ise Treynor Oranı’dır. Treynor Oranı, risksiz faiz oranına göre düzeltilmiş portföy 
getirileri bu defa portföyün beta değerine bölünerek hesaplanmaktadır(Korkmaz T., 2013, s. 203.).  

Treynor Oranı=𝑟𝑟𝑝𝑝−𝑟𝑟𝑓𝑓
𝛽𝛽𝑝𝑝

  

rp=Portföy getirisi 

rf=Risksiz faiz oranı 

βp=Portföy betası 

Formüldeki pay, Sharpe Oranına benzer şekilde, portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile 
bulunurken, payda ise portföy getirisinin sistematik riskini veya betasını ifade etmektedir. Treynor Oranının 
yüksek hesaplanması başarılı bir performans göstergesi anlamına gelebilir. Her birim riske karşı sağlanan 
getiriyi ölçen yöntemler, baz alınan risk ölçütüne bağlıdır. Bilinen bir yatırım grubuna yatırım yapan kişi 
bakımından yatırımların çeşitlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Başka bir ifade ile emeklilik yatırım 
fonlarına benzer portföyler büyük hacimleri sebebiyle çok fazla yönetici kontrol ettiğinden, böyle durumlarda 
beta daha iyi bir risk ölçütü olarak görülebilmektedir. Bu nedenden dolayı Treynor Oranının dikkate alındığı 
performans ölçümlerinden daha yararlı sonuçlar alındığı ifade edilebilir(Korkmaz T., 2013, s. 203). 

Treynor ve Sharpe Oranları portföylerin karşılaşacağı riski değil piyasa riskini gösteren sistematik riski esas 
almaktadır. Treynor ve Sharpe, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün, hem piyasaların dalgalanması ile ortaya 
çıkan hemde portföyü meydana getiren menkul kıymetlerdeki dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkan risk ile 
de yüz yüze kaldığını dile getirmiştir. Treynor ve Sharpe, bir portföyün belirli bir süreçteki performansının, o 
portföyün ortalama getirisinin baz alınarak değerlendirilmesinin yanıltıcı olacağını ifade etmektedir(Ayaydın, 
2013, s. 66). 
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Jensen (1968)’in geliştirdiği Jensen Ölçütü portföyün ortalama getirisi aracılığı ile finansal varlık piyasa 
doğrusu üzerinde bulunan portföyden elde edeceği getiri farkını ölçmektedir. Jensen Ölçütü, performansı tek 
bir değerle, portföyün ortalama getirisinin menkul kıymet piyasa doğrusundan ayrışma derecesi ile 
ölçmektedir. İfade edilen ölçüt, fon getirileri ile pazar getirileri ilişkisi ile oluşturulan regresyon modelininin 
sabit terimini ifade eden alfa katsayısını temsil etmektedir. Alfa katsayısının pozitif hesaplanması portföy 
yöneticisinin başarılı, alfa katsayısının negatif hesaplanması ise portföt yöneticisinin başarısız olduğunu ifade 
edebilir. Diğer bir ifadeyle, negatif hesaplanan alfa, riske göre düzeltilmiş düşük performansı ifade ederken, 
pozitif hesaplanan alfa ise riske göre düzeltilmiş yüksek performansı ifade etmektedir (Jensen, 1968, s.395 ). 
Jensen modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑝𝑝 + 𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡� 

Rp,t: p portföyünün t dönemdeki getirisi 

Rf,t: t dönemindeki risksiz faiz oranı 

αp: portföyünün alfa katsayısı  

Rm,t: t dönemindeki piyasa getirisi 

βp: portföyünün beta katsayısı   

Pozitif hesaplanan alfa değeri portföyün, değerinden daha az olarak ölçülmüş portföy olduğunu, negatif 
hesaplanan alfa değerinin ise portföyün, değerinden daha fazla ölçülmüş portföy olduğunu ifade etmektedir. 
Alfa değerinin sıfır olarak hesaplanması ise portföyün, işinde uzman kişilerce yönetilmeyen portföylere yakın 
bir başarı sergilediğini gösterebilir(Özdemir, 2007, s. 131). 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 Bu çalışmadaki hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının performansında kullanılan değerleme 
ölçütleri ve sonuçların karşılaştırıldığı BİST 100 endeksine ilişkin değerleme ölçütleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Performans Ölçüm Yöntemleri Analiz Sonuçları 

HİSSE SENEDİ 
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 

SHARPE 
ORANI 

TREYNOR 
ORANI 

JENSEN 
(ALFA) 

SONUÇ 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP 

E.Y.F. 
0,1921 0,0108 0,0061 BAŞARILI 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE 
SENEDİ E.Y.F. 

0,1618 0,0088 0,0043 BAŞARILI 

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME 
AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F. 

0,1617 0,0087 0,0042 BAŞARILI 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ  

BEYAZ E.Y.F. 
0,1426 0,0079 0,0032 BAŞARILI 

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1355 0,0075 0,0029 BAŞARILI 

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR 
AMAÇLI HİSSE SENEDİ E.Y.F. 

0,1273 0,0069 0,0025 BAŞARILI 

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1198 0,0074 0,0021 BAŞARILI 

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1149 0,0066 0,0021 BAŞARILI 

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. B.A.H.S.E.Y.F. 0,1073 0,0059 0,0015 BAŞARILI 
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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1042 0,0057 0,0013 BAŞARILI 

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0.1042 0.0057 0.0013 BAŞARILI 

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1013 0,0061 0,0012 BAŞARILI 

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,1005 0,0055 0,0011 BAŞARILI 

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE 
SENEDİ E.Y.F. 

0,1005 0,0055 0,0011 BAŞARILI 

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM 
HİSSE SENEDİ E.Y.F 

0,0826 0,0045 0,0002 BAŞARILI 

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. B.A.H.S.E.Y.F. 0,0798 0,0044 0,0001 BAŞARILI 

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,0739 0,0040 -0,0001 BAŞARISIZ 

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 
B.A.H.S.E.Y.F. 

0,0741 0,0041 -0,0002 BAŞARISIZ 

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. B.A.H.S.E.Y.F. 0,0713 0,0039 -0,0003 BAŞARISIZ 

BİST 0,0798 0,0043   

* B.A.H.S.E.Y.F.:Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu  

Tablo 1 incelendiğinde analize konu 19 adet hisse senedi emeklilik yatırım fonunun 16’sının karşılaştırma 
ölçütü olan BİST-100’ün performansından daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. 3 adet hisse 
senedi emeklilik yatırım fonunun ise BİST-100’ün performansından daha düşük bir performansa sahip olduğu 
tespit edilmiştir.   

Performans ölçüm sonuçlarına göre, düşük performans gösteren hisse senedine bağlı emeklilik yatırım 
fonlarını yöneten portföy yönetim şirketleri yöneticilerinin fon portföyünü iyi çeşitlendiremediği ve sonuç 
olarak hisse senedine bağlı emeklilik yatırım fonlarının BİST-100’ün performansından daha düşük bir 
performans sergilediği ifade edilebilir. Başka bir ifade ile fon yöneticisinin seçtiği hisse senetlerinin ortalama 
BİST getirisinin altında olan hisse senetleri olduğu sonucu çıkarılabilir. Genel olarak “başarılı” olan emeklilik 
yatırım fonları farklı şirketlere ait fonlardır. Bu durumda “başarılı” ifadesi belirli bir şirket grubuna 
atfedilememektedir. Tüm performans ölçütleri göz önüne alındığında, uygulamada kullanılan performans 
ölçütünün sistematik riski baz alması veya almamasının performans sonuçlarına bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yatırım performansının değerlenmesi finans literatüründe farklı yöntemler kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler içerisinde en yaygın olanı Sharpe, Treynor, Jensen yöntemleridir. Bu 
yöntemler bir yatırımın başarılı olup olmadığını ortaya koyabilir. Bu çalışmada hisse senedi emeklilik yatırım 
fonlarının performansları incelenmiştir. 2014 yılı Ocak ayı ile 2017 yılı Aralık ayı arasındaki dönemin 
incelendiği çalışmada her emeklilik yatırım fonu için Sharpe, Treynor ve Jensen yöntemine göre performans 
hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar BİST 100 performansı ile karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar 19 yatırım fonunun 16’sının BİST 100’den daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca farklı 
yöntemlerle elde edilen sonuçlar benzerlik arz etmektedir. Diğer bir ifade ile başarısız olduğu tespit edilen 
hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının tamamı, yukarıda belirtilen üç yöntemde de başarısız olarak tespit 
edilmiştir. Aynı durum başarılı olan hisse senedi emeklilik yatırım fonları içinde geçerlidir. Bu sonuç Gökgöz 
ve Günel’in (2012) çalışmasında da vurgulanmaktadır. Elde edilen sonuçlar yatırımcılar açısından 
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değerlendirildiğinde fon performansı ölçümünde kullanılan yöntemler arasında bir farklılık olmadığından 
performans değerlendirilmesinde istenilen yöntemin kullanılabileceği söylenebilir. Ancak çalışmadan elde 
edilen sonuçlar sadece örneklemdeki yatırım fonları için geçerlidir. Daha farklı tipte yatırım fonunu 
incelendiği ve/veya karşılaştırıldığı analizler ise yeni çalışmaların konusunu oluşturacaktır.  
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Amaç – Elektrikli küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ilişkin, marka 
farkındalığı, marka bağlılığı ve marka kullanımı değişkenlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş 
tüketici satın alma tercihleri, marka bağlılığı ve bağımsız değişkenler olan SES (Sosyo-ekonomik 
statü), demografi, marka farkındalığı, marka kullanımı, marka tercihi, marka bilgi kaynağı, genel 
ve bireysel marka tutumu değişkenleri ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın 
ikincil amacı ise, tüketicilerin bu sektördeki, marka farkındalığına, marka kullanımına, marka 
tercihine, marka bilgi kaynağına, marka tutumu ve imaj boyutuna ilişkin davranışlarını ortaya 
koymaktır. 

Yöntem – Marka farkındalığına, marka kullanımına, marka tercihine, marka bağlılığına, marka 
bilgi kaynağına, marka tutumuna ve marka imaj boyutuna ilişkin hipotezler, ki-kare, ANOVA, 
eşlenik t-testi ve f-testi kullanılarak test edilmiştir. Elektrikli ev aletlerinin satış yerleri ile algılanan 
kaliteleri arasındaki ilişki ise, doğrudan frekanslara bakılarak ortaya konulmuştur. Deneklerden, 
incelenen markaları kişileştirmelerinin istendiği soru ile, markaların tüketici gözündeki 
karakteristik özellikleri, tek bir görsel haline getirilmiş ve özetlenmiştir. Marka bilinirlik 
düzeylerinin ölçümü ise doğrudan frekanslara bakılarak gerçekleştirilmiştir.  Deneklerin 
SES’lerinin belirlenmesi amacıyla ise analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışma kapsamında incelenen markaların algılanan marka imajları ve demografik 
yapı ilişkileri, ürün bazında marka bağlılığı ve marka tercih ilişkileri, marka tercihinde etkili olan 
değişkenler, demografik yapının ürün tercihindeki rolleri, marka bilinirlikleri ve kişilik özellikleri, 
satış yeri-algılanan kalite ilişkileri ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular, ilgili sektörde 
kullanılan markanın, satın alma davranışında önemli bir rol oynadığını; yüksek memnuniyet, 
marka imajı ve bilinirliğe sahip markaların marka bağlılık oranlarının da yüksek olduğunu; 
kadınların ilgili sektör ürünlerinin her yerde bulunabilmesine çok daha fazla önem veridini; genel 
marka imajının, SES’ye gore değişiklik göstermediğini; mevcut Pazar payı ve Pazar payı değişim 
oranlarının, firmaların gelecekteki durumlarının çok önemli bir göstergesi olduğunu; yine 
firmaların konumlandırma politikalarının, tüketiciler tarafından Kabul gördüğünü(doğru 
algılandığını); kadınların marka/ürün tercihlerinde daha baskın rol oynakdıklarını; ilgili sektörde 
yeni bir müşteri kazanmanın oldukça zor olduğunu; incelenen boyutlarda SES’nün çok belirgin bir 
rol oynamadığını göstermektedir.   

Tartışma – Çalışmada elde edilen bulgular, ilgili sektörde faaliyet gösteren üretici firmaların 
strateji ve politikalarına yön verebilecek niteliktedir. Gerek mevcut durumlarını görebilme, 
gerekse de tüketici davranışları doğrultusunda stratejilerine yön verebilmeleri açısından önemli 
bulgular içermektedir. Elde edilen bulguların, hedef kitle, zaman, sektör/ürün ve mekan kısıtı 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Brand management 
Household electrical 
appliances 
Brand image and attitude 
Brand loyalty 

Purpose – Aim of the study is to analyse the relationship of the variables; brand awareness, brand 
loyalty and consumer buying preferences which were illustrated by combining brand loyalty and 
brand usage variables in household electrical appliances industry; brand loyalty; and socio-
economic status, demography, brand awareness, brand usage, brand choice, brand information 
resource, general and individual brand attitude. The second aim of the study is demonstrated as to 
bring out consumer behaviours on brand awareness, brand usage, brand choice, brand 
information resources, brand attitude and image dimensions in industry 

Design/methodology/approach – The hypothesis related with brand awareness, brand choice, 
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brand loyalty, brand information resources and brand image dimensions are tested by chi-square 
analysis, t-test, ANOVA and f-test. Sales place-perceived quality relationship, brand awareness 
levels measurement and brand personality are analysed by frequencies directly. Brand personality 
is also presented virtually. The AHP is used to determine attendees’ SES level.   

Findings – Findings represent that perceived brand images and its relationship with 
demographics situation, brand loyalty and brand choice relationships, variables that affect brand 
choice, the roles of demographic structure on product choice, brand awareness and brand 
personality, relationship between sales points and perceived quality based on examined brands in 
sector. The findings represent that the brand that is currently being used has a significant role on 
purchasing behaviour; the higher customer engagement, image and awareness, the higher brand 
loyalty; availability is more importanf for women in terms of related products; general brand 
image do not differ in terms of SES; the up to date market share and changes on market share are 
very important indicators which shows the corporates’ future; corporates positioning strategies are 
accepted (perceived correctly) by consumers; women are dominant on product/brand choice; it is 
very difficult to gain new customer in sector and SES does not have a big role on related 
dimensions that were investigated.       

Discussion – Findings of the study have power to give direction to the strategies and policies of 
the firms which are operating in related sector. In addition to ability to show companies to see 
their current situation in sector, it also provides significant findings that may shape their strategies 
based on consumer behaviours. However, it is important that these findings have some constraints 
such as target consumer/market, time, sector/product and place. 

 

GİRİŞ 

Marka, satıcı ya da satıcılar tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin tanımlanması ve bu mal ve 
hizmetlerin rakiplerinkinden farklılıklarını ortaya konulabilmesini amaçlayan ayırt edici bir isim veya 
sembol (logo, ticari marka veya ambalaj tasarımı) dür (Aaker, 1991). İşletmeler tüketicilerin kendi 
markalarını kullanmalarını sağlamak, marka imajı ve bağlılığı oluşturmak için tüketici satın alma 
davranışlarında markanın ne derece önemli olduğunu, marka özelliklerinin tüketici tercihlerini nasıl 
etkilediğini ve tüketicilerin marka seçimi ve kullanımında nelerin etkili olduğunu bilmek durumundadır 
(Demir, 1999). Başka bir ifade ile tüketici ihtiyacının nitelikleri, markaya ait özelliklerin tüketici tarafından 
algılanma biçimi, marka imajı, alternatif markalara karşı tüketicide var olan tutumlar, üretici firmaların 
izlediği pazarlama ve reklam stratejilerinin etkinliği, tüketicinin demografik özellikleri, satın alma 
davranışında bulunan çevrenin kültürel özellikleri, sosyal sınıf ve referans gruplarının nitelikleri, tüketicinin 
içinde bulunduğu yaşam dönemi ve hangi şartlarda kararın verildiği gibi faktörler, tüketicinin marka 
tercihini etkilemektedir. Ürün ve markanın bir kez kullanımı sonucu, marka kimliği ile tüketici kimliği 
birbiriyle çakıştığında pozitif yönlü tutumlar oluşmakta, marka tercihi yönlendirilebilmekte ve markanın 
tekrar satın alımı sağlanabilmektedir (Güneri, 1996). 

Marka kavramı içerisinde yer alan ve kurum pazarlama performansını önemli oranda etkileyen marka imajı, 
marka farkındalığı, marka kullanımı, marka tercihi, marka bilgi kaynağı ve marka tutumu kavramları ve 
süreçleri, etkili bir marka yönetimi ve kurum performansı için çok iyi planlanmalı ve yürütülmelidir. Her bir 
kavram, tüketici satın alma ve karar sürecinde önemli etkilere sahiptir.  Markaya ilişkin olarak uzun 
dönemde geliştirilmiş pozitif bir tutum, pazarlama etkinliğini arttıracak, maliyetleri ve pazara yeni sunulan 
ürünlere ilişkin riskleri, mevcut markayı kullanmak sureti ile düşürecektir (He vd., 2015) 

Diğer yandan, tüketicilerin demografik özellikleri, ürün ve hizmetler ile ilgili anlayış ve algıları, sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte satın alma tercihlerinde daha da baskın unsurlar haline 
gelmiştir. Bu tercih sürecinde tüketicilerin ürün, hizmet ve markalar hakkındaki deneyimleri oldukça 
önemlidir. Karar aşamasında tüketiciler, bilgi azlığı, marka ile ilgili daha önce hiçbir deneyiminin olmayışı, 
yeni-karmaşık ürün, markalar arası kalite farkları, yüksek fiyat ve satın almanın önem düzeyine bağlı olarak, 
aldığı riski düşürmeye çalışmaktadır. Diğer yandan Kotler (2000: 174)’e göre tüketicilerin ürün ya da 
hizmetler hakkındaki inançları, ürün ve marka imajlarını oluşturur. Tüketiciler de karar verirken, ürünlerin 
ve markaların imajlarına göre hareket etme eğilimi göstermektedir.  

Odabaşı ve Barış (2010: 376), satın alma kararında iki önemli faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerden  
satın alma niyeti içerisinde,  ürün ya da markanın belirli olmasının önemli bir faktör olduğunu 
belirtmektedir. Tüketici gözünden bakılacak olursa marka olgusu, gerek güven duygusu düzeyinin 
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yükseltilmesi, gerek verilen mesajların tüketici tarafından daha net algılanması gerekse de markanın 
tüketicilerin kendilerinde olmasını arzu ettikleri kişilik özelliklerini yansıtabilmesi açısından karar sürecinde 
giderek ön plana çıkmaktadır. Yeni nesil tüketicinin daha fazla sorgulayan, daha fazla hakkını arayan, 
markalar hakkındaki olumlu-olumsuz düşüncelere anında ulaşabilen, taleplerini ileten ve verilen sözlerin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleyen olumlu tutum ve davranışları ödüllendiren, markaya âşık 
olan ve ona bağlanan ve yine kolay terk eden, gizlilik ve güvenlik konularında aşırı tereddütlü ve her şeye 
şüphe ile yaklaşan yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde (Aslan, 2014:74; Zaltman, 2014:8), kurumların 
marka ve marka yönetimi sürecine daha da ağırlık vermeleri gerektiği söylenebilir.     

Tüketici niçin A marka malı, B markaya tercih etmektedir? Belirli malları niçin hep belirli bir yerden alma 
eğilimi göstermektedir? Bu tür soruların cevabını bulmak oldukça güçtür. Bazen tüketicinin kendisi dahi 
satın alma davranışının gerçek sebeplerini tam olarak anlayamamaktadır. Diğer yandan, önemli tüketici 
ihtiyaçlarını ve davranış biçimlerini anlamak, işletmelerin pazarlama çabalarını onlara yöneltmek 
bakımından büyük öneme sahiptir (Odabaşı ve Barış, 2010).  Bu kapsamda, elektrikli küçük ev aletleri 
sektörü özelinde marka bağlılığını bir ara değişken olarak kullanarak, SES (Sosyo-ekonomik statü), 
demografi, marka farkındalığı, marka kullanımı, marka tercihi, marka bilgi kaynağı, genel ve bireysel marka 
tutumu değişkenleri ve marka kararına ilişkin değerlendirme süreci ilişkisinin incelendiği bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. TV ve ev sinema ürünleri üzerinde Serin (2005) tarafından yapılan çalışmada, tüketici 
satın alma davranışlarını tahmin etmek amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, marka haberdarlığı 
oluşturmanın, kişilere kullanım fırsatı sağlamanın ve markaya dair olumlu tavırlar sağlayıp bunu devam 
ettirmenin satınalma karar sürecinde önemli etkileri olduğu ortaya konmuştur.   

Elektrikli ev aletleri sektörü, diğer sektörlerle mukayese edildiğinde pahalı olmayan, satınalma kararı öncesi 
genel bir değerlendirme ile karar verilebilen, diğer yandan alternatiflerin çoğu zaman gözönünde 
bulundurulduğu bir sektör olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda marka değerinin 4 temel boyutu (marka 
farkındalığı, marka çağrışımı, marka bağlılığı ve algılanan kalite) ile birlikte fiyat, güvenilirlik ve öngörülen 
fayda boyutları, ilgili sektörde tüketici satın alma karar sürecinde önemli boyutlar olarak öne çıkmaktadır. 
Çalışmada genel olarak elektrikli küçük ev aletleri üreticilerine, sektör ve tüketici satın alma davranışları, 
marka bağlılık durumları ve bu süreçte etkili olan faktörler ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın genel içeriğinin anlatıldığı giriş bölümünün ardından, ikinci bölümde elektrikli ev aletleri 
sektörü tüketici karar verme ve satın alma süreci incelenmiş; araştırma problemi saptanmış, araştırmanın 
genel çerçevesi oluşturulmuştur. Yine bu bölümde ilgili markalar bazında marka bilinirlikleri, marka 
seçiminde etkili olan faktörler ve marka imajları belirlenmiştir. Marka bağlılığına ilişkin hipotezlerin test 
edilmesinin ardından, tüketicilerin algısal değerlerine odaklanılarak, tüketicilerin sektördeki marka 
farkındalığına, marka kullanımına, marka tercihine, marka bilgi kaynağına ve marka tutumu ve imaj 
boyutuna ilişkin davranışları analiz edilmiştir. Bu kapsamda, araştırmanın kavramsal modelinde, 
yukarıdaki boyutların markalar bazında, demografik yapıya ve SES’e bağlı değişimi, çalışma amaçları 
doğrultusunda oluşturulan hipotezler çerçevesinde incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, elde edilen 
bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise analizler sonucunda elde 
edilen ve politika üreticiler ve sektör temsilcileri için değer yaratabilecek bulgular paylaşılmıştır. 

LİTERATÜR 

Tüketicilerin, satın alma sürecinde markaya sahip olma isteğinin çok önemli olduğu bilinmektedir (Gounaris 
ve Stathakopoulos, 2004). Marka bağlılığı ise artık günümüzde, bilişsel, duygusal ve isteği hayata geçirmeye 
yönelik boyutları da içeren ve kişinin tutumuna bağlı olarak değişen bir yapıya sahiptir.    

Günümüz tüketicileri satın alma sürecinde  ürünler arasında bir tercih yaparken, kendi imajları, yaşam 
biçimleri, karakterleri veya kişilikleri ile örtüşen markaları tercihe etme eğilimindedirler (Foroudi vd., (2018). 
Tüketici algısı şayet markanın kaliteli olduğu yönünde şekillenirse, tüketicide satın alma isteği oluşmakta, 
tüketici kendisini marka ile bütünleşmiş görmekte ve bağlılık artmaktadır. Marka algı faktörleri, kişinin öz 
benliği ile yakından ilişkilidir ve marka algısı, satın alma sürecinde herhangi bir amaçtan çok doğrudan 
tüketicinin marka algısına bağlıdır. Bu çerçevede, marka algısı, satın alma sürecinde tüketicinin üründen 
beklediği özelliklerden, satın alma amacından ve üründen beklenen niteliklerden çok daha etkili bir rol 
oynamaktadır (Voorhees vd., 2015; 463).  
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Foroudi vd. (2018), marka algısının, marka bağlılığı ve satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelemiştir. 
Elde edilen bulgular, marka bilinirliği, kalite algısı, marka çağrışımı, marka düşkünlüğü ve marka imajının, 
kurumlar için marka algı yönetiminde oldukça önemli etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Marka yönetimi alanında önemli bir diğer marka boyutu ise, marka imajıdır. Marka algısını oluşturan 
önemli bileşenlerden biri olan marka imajı, doğrudan ve dolaylı bir iletişim aracı olarak da görülmekte ve bu 
kapsamda (Radon, 2012) tarafından marka imajının, kurumların karakter ve kişiliğini yansıttığı 
belirtilmektedir.  

Foroudi vd., (2018), müşterilerin marka farkındalığı, tercihi, marka imajı, algılanan kalite ve ülke imajı 
boyutlarını inceledikleri çalışmalarında, marka ederinin algısal ve davranışsal bileşenlerini ortaya 
koymuşlardır. Elde edilen sonuçlar, bu boyutların, marka algı yönetimini çok önemli oranda etkiledğini; 
marka bağlığı ve satın alma niyetinin, sadece tek bir faktöre değil, marka değerini oluşturan pek çok farklı 
algısal unsure bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Han vd., (2018) kahve satış yerlerinde, marka memnuniyeti ve marka bağlılığı ilişkisini inceledikleri 
çalışmalarında ise, marka memnuniyetinin marka bağlılığını önemli oranda etkilediğini ve bağlılığı 
etkileyen en önemli factor olduğunu ortaya koymuştur.  

Cho vd., (2015), temel bileşenler analizi ve faktör analizini kullandıkları çalışmalarında, üretici firma 
markalarının, perakende ürünler üzerinde yer almasının, mağaza bağlılığına, perakande markaya müşteri ve 
davranışlarına olan etkilerini incelemişlerdir. Sürücü vd. (2019) ise, müşteri tabanlı marka ederinin 4 
bileşeninin marka farkındalığı, ürün kalitesi, çalışan davranışı ve marka imajı olduğunu belirttikleri 
çalışmada, konaklama işletmelerinde müşteri bağlılığı yaratmanın yolunun, müşteri memnuniyetini 
arttırmaktan, güven oluşturmaktan ve müşteri tabanlı marka değerinin geliştirilmesinden geçtiği sonucuna 
ulaşmışlardır. Konaklama işletmelerinde yüksek marka değeri oluşturabilen firmaların, pozitif marka 
çağrışımı olan, yüksek nakit akışı yaratabilen, uzun vadede karlılığı yüksek, ürün çeşitliliği yaratabilen , 
düşük operasyonel riske sahip bağlılığı yüksek kurumlar olduğu yine aynı çalışmada belirtilmektedir. Bu 
çerçevede bakıldığında pozitif marka imajı ve güçlü bir marka değeri, kurumlar için son derece önemli 
çıktılar üretmektedir. Benzer şekilde Broyles vd., (2010) de, marka algı yönetiminin, üreticiler ve kurumlar 
için ürüne bir değer katma fırsatı olduğunu ve sonrasında kurumların daha yüksek kar marjları 
yakalayabileceklerini belirtmektedir.  

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, marka bağlılığı, marka imajı, marka farkındalığı, marka 
kullanımı, marka tercihi ile tüketici satın alma davranışı ve marka değeri ilişkilerini ve etkileşimlerini 
inceleyen çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Her biri pazarlama literatüründe çok önemli birer 
başlık ve çalışma alanıdır. Günümüzde bu önemini halen korumaktadır.  

ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ VE MARKA BAĞLILIĞI 

Çalışmanın Amacı 

Çalışmada, elektrikli küçük ev aletleri sektörü ile tüketici karar verme ve satın alma süreci incelenmiş; ilgili 
firmaların markalarına yönelik bilinirliklerinin incelenmesi, tüketicilerin karar sürecinde marka bazında 
etkili olan faktörlerin belirlenmesi (SES, demografik özellikler vb.), marka imajlarının belirlenmesi, marka 
farkındalığına, marka kullanımına, marka tercihine, marka bilgi kaynağına, marka tutumu ve imaj boyutuna 
ilişkin davranışların ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Bununla birlikte, marka ve ürün seçiminde fiyat-kalite ilişkisinin belirlenmesi ve tüketici karar verme süreci 
üzerindeki etkisinin, satış öncesi ve satış sonrasındaki hizmet kalitesinin tüketici karar verme süreci 
üzerindeki etkisinin, ürün fonksiyonu sayısının tüketici karar verme süreci üzerindeki etkisinin, ürün satış 
yerinin (zincir mağazalar, kendi satış ağı vb.) markanın algılanan kalitesi üzerindeki etkisinin, tanıtım ve 
promosyonların tüketici karar verme süreci üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Kapsamı ve Kavramsal Model 

Araştırma modeli oluşturulurken Şekil 1’de yer alan kriterler göz önüne alınmıştır. Modelde marka 
bağlılığının, tüketici satın alma karar sürecindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu nedenle 



T. Kaya 11/3 (2019) 2021-2139 

2125 İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 

öncelikle marka bağlılığını etkileyen faktörler ortaya konmuştur. Ayrıca marka bilgi kaynağı da satın alma 
karar sürecindeki ayırt edici bir nitelik olarak modele dahil edilmiştir.  

Marka bağlılığı, hem dışsal uyarıcılardan gelen (firmaya ait nitelikler) hem de kişinin hafızasındaki markaya 
ilişkin unsurlarla oluşmuş, marka farkındalığı, marka kullanımı, marka niyeti, demografik ve sosyokültürel 
değişkenlerinin doğrultusunda, tüketicinin çok daha detaylı olarak şekillendirebileceği “marka algılamaları” 
olarak da tanımlanabilmektedir. Olumlu marka algılaması da tüketici satın alma kararında, süreç 
faktörünün en önemli etkileyeni olan psikolojik alandaki, çağrışımsal atama ile bütünleşerek satın alma 
kararı ile bütünleşecektir. Aaker, Keller ve Biel’in modellerinden yola çıkılarak tasarlanan model, tamamıyla 
tüketicinin algısal değerlerine odaklanmıştır. 

 
Araştırmanın Tasarımı ve Yöntem 

Çalışma kapsamında incelenen markaların seçiminde, 2015 yılı itibari ile zincir mağazalarda satış hacmi en 
yüksek 10 marka gözönünde bulundurulmuştur. Elektrikli küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren bu 
firmalar, Tefal, Moulinex, Rowenta, Conti, Raks, Philips, Profilo, Siemens, Fanset, Bosch, Teba, Arzum, 
Arçelik, Zass, Premier, Shov, King'dir. Tanımlayıcı araştırma tekniğinin kullanıldığı çalışmada “yüz yüze 
anket” yöntemi kullanılmıştır. Amaçlar ve hipotezler doğrultusunda hazırlanan anket soruları ile 
hipotezlerin test edilmesi ve çıkarımlarda bulunulması hedeflenmiştir. Yukarıda belirtilen amaçlara 
ulaşabilmek ve araştırma sorularına yanıt bulabilmek amacıyla marka bağlılığı ölçüm metodu olarak 
Markov Zinciri metodu ve Colombo&Morrison Mover-Stayer modeli birleştirilmek suretiyle oluşturulan 
TEHE ölçüm yöntemi kullanılmıştır. Bu modele ve ölçüm sürecine ilişkin bilgilere, Kaya vd. (2017) 
çalışmasından ulaşılabilir.   

Marka farkındalığına, marka kullanımına, marka tercihine, marka bağılığına, marka bilgi kaynağına, marka 
tutumuna ve marka imaj boyutuna ilişkin hipotezler ki-kare, ANOVA, eşlenik t-testi ve f-testi kullanılarak 
test edilmiştir. Elektrikli ev aletlerinin satış yerleri ile algılanan kaliteleri arasındaki ilişki ise, doğrudan 
frekanslara bakılarak ortaya konulmuştur. Deneklerden, incelenen markaları kişileştirmelerinin istendiği 
soru ile, markaların tüketici gözündeki karakteristik özellikleri, tek bir görsel haline getirilmiş ve 
özetlenmiştir. Marka bilinirlik düzeylerinin ölçümü ise doğrudan frekanslara bakılarak gerçekleştirilmiştir.  
Deneklerin SES’lerinin belirlenmesi amacıyla ise analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. 
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Örneklem Süreci 

Araştırmanın örneklem kütlesi belirlenirken ana kütlenin küçük ev aletleri sahibi olan ve/veya satın alma 
talebi bulunan tüm tüketiciler olduğu varsayılmıştır. Böylece araştırma kitlesi İstanbul’da yaşayan hane 
halkı olarak tespit edilmiştir. Kişiler basit tesadüfi örneklem sistemine göre seçilmiştir. İstanbul’daki toplam 
hane sayısı yapılan hesaplamalara göre 4,5 milyon olarak belirlenmiştir (Tuik, 2018). (Bu hesaplama, 2018 
yılı toplam nüfus/2018 yılı ortalama hane halkı büyüklüğü (15.070.000/3,39) baz alınarak yapılmıştır). 
Kurtluluş (2008), ana kütle standart sapma ve/veya varyanslarının bilinmediği durumlarda, π(1-π)’nin en 
yüksek olduğu değerin alınmasının gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada da ana kütle standart sapma ve/ya 
varyansın bilinmesi olanaksız olduğundan π(1-π)’nin en yüksek olduğu (0.5*0.5=0.25) değeri esas alınmıştır.   

2)/(
)1(

Ze
n ππ −
=  

Buna göre araştırma kapsamında analiz edilmesi gereken örneklem hacmi; %95 güven sınırı ve %5 hata payı 
ile 384 kişi olarak belirlenmiştir. n/N oranı %5’ten büyük olmadığından herhangi bir düzeltme işlemine 
gerek kalmamıştır. Bu nedenle araştırma, eksik cevap içeren ve hatalı doldurulmuş anketlerin olacağı da 
tahmin edilerek 400 denek üzerinden yapılmıştır. Anketler, yüzyüze anket tekniği ile İstanbul’un nüfusu en 
büyük 20 ilçesinde (toplam nüfusun %71’i) gerçekleştirilmiştir. İlgili ilçelerin merkezi noktalarında, tesadüfi 
seçim yolu ile anketler uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Anket formunun oldukça uzun olması dolayısı 
ile hatalı giriş sayısı fazla olmuş ve bu durum yapılan 365 anketten, kullanılabilir anket sayısını 283’e 
indirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Şekil 2. Deneklerin yaş, eğitim ve aylık net gelirleri dağılımı 

Araştırmanın konusu elektrikli ev aletleri sektörü olduğundan, kadın deneklerin sayısı fazla tutulmuştur. 
Örneklemin %60’ı kadınlardan, %40’ı ise erkeklerden oluşmaktadır. Örneklem içerisindeki deneklerin 
medeni halleri eşit olarak alınmıştır. Araştırmanın konusu olan elektrikli ev aletleri, hem aile hem de bekar 
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evlerinde bulunabilmektedir. Ayrıca deneklerin bir kısmı ailesi ile yaşayan bekar çalışanlardır. 
Örneklemdeki deneklerin yaş, eğitim ve aylık net gelirleri dağılımı ise aşağıdaki grafiklerde görülebilir 
(Şekil 2) 

SES’in belirlenmesi amacıyla, analitik hiyerarşi süreci (AHP) yöntemi yardımıyla bir SES indeksi 
oluşturulmuştur. SES’i belirleyecek olan değişkenlere ankette yer verilmiştir ve AHP yöntemi ile ağırlıkları 
belirlenmiştir (EK A’da SES belirlenmesinde kullanılan bu yöntemin detayları yer almaktadır). Şekil 2'de, 
deneklerin belirtilen yönteme göre hesaplanmış SES dağılımları görülmektedir.  

Araştırma Kısıtları 

Çalışma genel sonuçları ortaya koymak için tasarlanmış olsa da aşağıdaki  bazı sınırlamaları içermektedir. 

Hedef Kitle Kısıtı: Ürün özelliğinden dolayı araştırma kapsamına giren ana kütlenin tüm hane halkı olduğu 
varsayılmış, ancak görüşmeler hane halkını temsilen, ürünle ilgili satın alma ya da kullanım tecrübesi olan 
kişiler ile yapılmıştır.  

Zaman Kısıtı: Ölçüm sonuçları geçmiş değer yargılarını da içermekle beraber; anketin yapıldığı zaman 
diliminde değerlendirilmelidir. Araştırmanın, yapıldığı Nisan 2016 dönemindeki olaylardan etkilenebileceği 
göz ardı edilmemelidir. (Farklı markaların reklam ve promosyonları gibi) 

 Sektör/Ürün Kısıtı: Çalışma elektrikli küçük ev aletleri sektöründeki marka bağlılığı oluşumunu 
incelemektedir. Sektör geniş bir ürün yelpazesini içermekle beraber çalışma; ısıtma, soğutma, ev aletleri, 
mutfak aletleri ürün gruplarıyla sınırlandırılmıştır.  

Mekan Kısıtı: Araştırma sadece İstanbul ili sınırları içerisinde yaşayan hane halkını ana kütle olarak 
öngörmüştür.  

Değişkenler 

Bağımsız Değişkenler 

Tablo 1. Çalışma kapsamında değerlendirilen bağımsız değişkenler ve ölçüm yöntemleri 

Bağımsız Değişken Ölçüm Yöntemi 

Cinsiyet 
Sınıflayıcı ölçek Medeni Durum 

Aile İçindeki Konum 
Marka Kararına İlişkin 
Değerlendirme Beşli ve yedili sıralı ölçek 

Eğitim Seviyesi Beşli sınıflayıcı ölçek 
Gelir Durumu Yedi grupta, sıralı ölçekle ölçülmüştür 
Sosyo Ekonomik Statü 
(SES) 

Bu değişken, beş sorunun birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Bunlar; oturulan evin 
mülkiyeti (dörtlü sınıflayıcı ölçek), otomobil sahipliği ve markası (açık uçlu form), 
aylık net gelir, lüks sayılabilecek bazı eşyalara sahip olma durumu  (sınıflayıcı 
ölçek) ve aynı evde yaşayan ve çalışan birey sayısı 

Marka Farkındalığı Üç alternatifin sorulduğu, açık uçlu formda belirlenmiştir 
Marka Kullanımı Yedi ürün grubuna yönelik açık uçlu formda belirlenmiştir 
Marka Tercihi Yedi ürün grubuna yönelik açık uçlu formda belirlenmiştir 
Marka Bilgi Kaynağı Sekizli sınıflayıcı ölçek 
Genel Marka Tutumu Beşli likert ölçeği ile ölçülmüştür. Burada firma ve/ya markaya ait niteliklerin, 

önem ölçeğine göre değerlendirilmesi istenmiştir 
Bireysel Marka 
Tutumu 

Beşli likert ölçeği 
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Ara Değişken 

Marka Bağlılığı: Bu değişken 2 bağımsız değişkenin analizi ile “Markov Zinciri Metodu” ve Colombo – 
Morrison Mover-Stayer Modeli” ile ölçülmüş, WIN QSB programı yardımıyla da denge vektörü (balance 
vector) hesaplanarak, uzun vadeli marka bağlılığı oranları bulunmuştur.  

Bağımlı Değişken 

Satın Alma Tercihi: Bu değişken, marka farkındalığı, marka bağlılığı ve marka kullanımı değişkenlerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir değişkendir.  

Hipotezler 

Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezler, ürün grupları (ütü, elektrikli küçük ev aletleri, radyatör, klima 
ve ev aletleri) bazında ve altı kategoride gruplandırılmıştır. Her hipotez, çalışma kapsamında ele alınan her 
marka için yapılmıştır. 

Marka Farkındalığına İlişkin Hipotezler 

H1 - İlk hatırlanan markalar demografik/sosyoekonomik değişkenlerden bağımsızdır (H0) 

H2 – İlk hatırlanan marka ile hatırlama sebebinden bağımsızdır (H0) 

Marka Kullanımına İlişkin Hipotezler 

H3 – Kullanılan marka, SES’den bağımsızdır (H0) 

H4 – Kullanılan marka, ilk hatırlanan markadan bağımsızdır (H0) 

Marka tercihine ilişkin hipotezler 

H5 - Tercih edilen marka, demografik/sosyoekonomik değişkenlerden bağımsızdır (H0) 

H6 – Tercih edilen marka, tercih sebebinden bağımsızdır (H0) 

Marka bağılığına ilişkin hipotezler 

H7 – Kullanılan marka, tercih edilen markadan bağımsızdır (H0) 

Marka bilgi kaynağına ilişkin hipotezler 

H8 – İlk hatırlanan marka, marka hakkında bilgi almak için kullanılan bilgi kaynağından bağımsızdır (H0) 

Marka tutumuna ve marka imaj boyutuna ilişkin hipotezler 

H9 – Marka tutumuna ilişkin değerlendirme SES/cinsiyete göre farklılık göstermez (H0) 

H10 – Marka imajına ilişkin değerlendirme SES/cinsiyete göre farklılık göstermez (H0) 

H15 - Zass markasının algılanan marka imajı ile rakiplerinin (Her bir marka için ayrı ayrı yapılmıştır) 
algılanan marka imajı arasında farklılık yoktur (Zass GmbH tarafından talep edildiği için sadece Zass 
markası için yapılmıştır) (H0). 

BULGULAR 

Marka Bağlılığı 

Marka bağlılığının ölçümü, temel olarak kullanılan marka ve tercih edilen marka sorularından elde edilen 
verilerle gerçekleştirilmiştir. Markov Matrisi’nden yola çıkılarak her bir ürün grubu için (Elektrikli mutfak 
aletleri, elektrikli radyatör, elektrik süpürgesi, klima/vantilatör, ütü, ani su ısıtıcısı ve saç kurutma makinesi) 
WINQSB programı Markov Proses modülü kullanılarak, sadece kullanılan ürün-tercih kısıtını değil; aynı 
zamanda diğer marka tercihlerini de göz önünde bulunduran daha rasyonel bir metot ile (TEHE Metodu) 
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ikinci bir bağlılık oranı (TEHE Bağlılığı) bulunmuştur. Bu oranların, bağlılık-tercih ikilisini de göz önünde 
bulundurması dolayısı ile daha gerçekçi sonuçlar verdiği söylenebilir (Kaya vd., 2017).  

 
Şekil 3. Ürün grupları bazında marka bağlılık oranları (Kaya vd., 2017) 

Şekil 3te, ürün grupları bazında markaların TEHE bağlılık oranları (%) görülmektedir. Bu oranlar, ilgili 
marka kullanıcılarının bu markaya olan bağlılık düzeyini göstermektedir. (Şekil 3'te yer almayan markaların 
bağlılık oranları çok düşük olduğundan, ilgili ürün grubunda bu markalara yer verilmemiştir) Örneğin ani 
su ısıtıcısı ürün kategorisinde en yüksek bağlılık oranına Tefal markası sahiptir ve bağlılık oranı %42 
civarındadır. (Bu çalışmanın ilk aşaması olan marka bağlılığı ölçüm sürecine ilişkin detay bilgilere, Kaya vd., 
(2017) çalışmasından ulaşılabilir) 

Hipotez Testi Sonuçları 

İlk hatırlanan marka ile demografik ve sosyoekonomik veriler ilişkisine dair hipotezler (H1) ki-kare testi 
kullanılarak analiz edilmişlerdir. İlgili hipotezler, ki-kare testiyle sınadığında elde edilen bulgular, %95 
güven aralığında elektrikli küçük ev aletleri denilince ilk hatırlanan markaların, cinsiyetten, medeni durumdan, sosyo-
ekonomik statüden, eğitim durumundan bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır. Hatırlanan markalar, belirli bir 
sosyoekonomik değişkenden etkilenmemektedir. Ürün grubu olarak hipotez analiz edildiğinde ise, elektrikli radyatör 
denince, ilk hatırlanan markalar ile sadece cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Erkeklerin, bu 
alanda belirli bir eğilim sergilediği söylenebilir.    

İlk hatırlanan markaların hatırlanma ilişkisine dair hipotezler (H2) ki-kare testi kullanılarak analiz 
edilmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, elektrikli küçük ev aleti denilince hatırlanan markalar ile bu markaların 
hatırlanma sebebi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Denekler, ilk söyledikleri markaları, ilgili markanın belirli bazı 
özellikleri dolayısı ile hatırlamaktadır. Elektrikli radyatör denilince ilk hatırlanan markalar ise, hatırlanma sebebinden 
bağımsızdır. Radyatör ürününde hatırlanma sebebi, ürün ve özellikleri ile kurulan bir bağdan kaynaklanmamaktadır.  

Kullanılan ütü, radyatör, mutfak aletleri, klima ve ev aletleri olarak gruplanan markalar ile SES ilişkisine 
dair hipotezler (H3) ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kullanılan ürün 
grupları markaları, SES’ten bağımsızdır. Bu sonuca göre, tüketicilerin, SES’lerine bağlı olarak incelenen ürün 
gruplarında bir marka tercih ettikleri söylenemez. Satın alma davranışlarında başka kriterler önem arz etmektedir.  

Bir diğer hipotez grubu (H4), kullanılan ütü, radyatör, mutfak aletleri, klima ve ev aletleri olarak gruplanan 
markaların, aynı ürün gruplarında ilk hatırlanan markalar ilişkisine dair hipotezlerdir ve ki-kare testi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Hatırlanan ütü, mutfak aletleri ve radyatör ile kullanılan ütü, mutfak aletleri ve 
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radyatör markası arasında anlamlı bir ilişki varken, küçük ev aletleri ve klimada herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
Bu sonuçlara bakılarak, ütü, mutfak aletleri ve radyatör ürün gruplarında müşteri memnuniyeti, küçük ev aletleri ve 
klima ürün gruplarına göre nisbeten daha yüksektir diyebilmek olasıdır. Diğer bir olası sebep ise, küçük ev aletleri ürün 
grubunun ürün çeşitliliğinin fazla olması ve deneklerin klima kullanım oranının düşük olması olabilir.  

(H5) hipotez grubunda ise, tercih edilen markalar ile, demografik ve sosyoekonomik veriler ilişkisini 
inceleyen önsavlar yer almaktadır. Sadece tercih edilen mutfak aletleri ve küçük ev aletleri ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, ilgili ürün gruplarında marka tercihlerinde, beklendiği 
üzere kadınların daha baskın olduğunu gösterdiğinden anlamlıdır. Ütü'de de benzer bir sonuç beklenmiş, 
ancak böyle bir bulguya rastlanmamıştır. SES’e göre tercih edilen marka değişimine bakıldığında ise, sadece 
radyatör ürün grubunun tercih edilmesi ile SES arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır.  Kullanılan ürün 
grupları ile SES arasında hiçbir ilişki bulunmamışken, tercih edilen ürün grubu markası ile sosyoekeonomik 
statü arasında, sadece radyatör ürün grubunda bir ilişkiye rastlanmaktadır. Tüketicilerin, SES'e bağlı olarak 
tecrübeleri ile tercih ettiği markaların farklı olduğu söylenebilir. Diğer yandan, SES'e bağlı olarak yine 
kullanılan ürün grubu markalarında olduğu gibi, tercihte de SES'in baskın bir etkisi olmadığı ortaya 
konmuştur.  

Ki-kare testi ile sınanan bir başka hipotez (H6), kullanılan markalar ile tercih sebebi ilişkisini analiz 
etmektedir. Analiz sonuçları, tercih edilen ütü, mutfak aletleri ve radyatör ile tercih sebebi arasında bir ilişki 
olmadığını, buna karşın klima ve küçük ev aletleri ile bu marka gruplarını tercih sebebi arasında bir ilişki 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısı ile tüketiciler, piyasadan klima ve küçük ev aletleri satın alırken 
tercihlerini, ürün ve markanın belirli bazı performans kriterleri bazında daha rasyonel bir şekilde 
yapmaktadırlar denebilir. H4 hipotezi sonuçlarında da görüldüğü üzere, tüketiciler, klima ve küçük ev 
aletleri alırken daha belirgin/dikkatli davranışlar sergilemektedirler yorumu yapılabilir.  

Kullanılan markalar ile tercih edilen markalar ilişkisine dair hipotezler (H7) de ki kare testi ile sınanmış ve 
tercih edilen ütü, mutfak aletleri, klima, elektrikli ev aletleri ve radyatör markaları ile kullanılan markalar 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Tüketicilerin farklı beklentilerine karşılık, tercih ettikleri ve 
kullandıkları markalar, ürün grupları bazında farklılık göstermemektedir. Bu sonuç, ilgili piyasada 
rekabetin çok yoğun olduğunu ve yeni bir müşteri kazanmanın firmalar için oldukça maliyetli olabileceğini 
belirtmektedir.  

İlk hatırlanan markalar ile bunun kaynağına ilişkin hipotez (H8), sonuçlarına göre, elektrikli ev aletleri ve 
radyatör denilince hatırlanan markalar, marka hakkında bilgi almak için kullanılan bilgi kaynağından 
bağımsız çıkmıştır. Dolayısı ile bu ürün gruplarında, dağıtım başlığı altında çok belirgin ve ağırlıklı bir 
pazarlama stratejisi/taktiği kullanıldığı söylenemez.  

Marka tutumuna ilişkin değerlendirmelerin, yani tüketicilerin üretici firmalardan beklentilerinin, cinsiyete 
göre değişimi, ANOVA testi ile yapılmıştır. ANOVA testinin sonuçları yorumlanırken sadece H0 hipotezinin 
reddedildiği durumlar ele alınmıştır. Çünkü H0’ın kabul edildiği durumlarda iki bağımsız örneklem 
arasında, firmalardan beklenen özellikler konusunda bir farklılık bulunmamaktadır. Buna göre H0’ın 
reddedildiği durumlara baktığımızda, “üretici firmanın ürünlerinin her yerde bulunması” beklentisi, 
farklılık gösteren tek beklentidir. Yani kadın ve erkeklerin ürünlerin her yerde bulunmasına karşı gösterdikleri 
tutum farklıdır. Ortalamalara bakıldığında kadınların, firmaların ürünlerinin her yerde bulunmasına erkeklerden daha 
fazla önem verdiği anlaşılmaktadır. Ulaşılabilirlik, kadınlar için satın alma davranışında daha önemli bir kriterdir.  

Marka tutumuna ilişkin olarak yapılan ve her bir marka için ilgili hipotezlere ilişkin bulgular pek çok detay 
bilgi vermektedir. Bu bulgular şu şekilde özetlenmiştir; 

• Arzum markasına ilişkin test sonuçları incelendiğinde, erkeklerin Arzum markasını daha güvenilir 
bulduğu, kadınların ise daha ekonomik bulduğu görülmektedir. 

• Braun markası için, kadınların Braun markasına karşı tutumlarının, "satış sonrası servis hizmetlerinin 
kalitesi”, “ürünlerinin her yerde bulunabilmesi” ve “çok çeşitli ürünleri olması” kriterlerinin her üçünde de 
daha  olumlu olduğu görülmüştür. 

• Zass markasının “Üretici firmanın sürekli kendini yenileyen ve büyüyen bir firma olması”, “üstün 
teknoloji kullanması”, “güvenilir bir firma olması” ve “kaliteli ürünlerinin olması” karşısındaki tutumların 
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hepsinde de, erkeklerin Zass markasına karşı tutumlarının kadınlara göre daha olumlu olduğu 
görülmektedir. 

• Shov markasının “Üretici firmanın deneyimli olması ve köklü bir geçmişe sahip olması”, “Üretici 
firmanın üstün teknoloji kullanması”, “Üretici firmanın kaliteli ürünlerinin olması” ve “Üretici firmanın 
satış sonrası servis hizmetlerinin yaygın olması” karşısındaki tutumlar kriterlerinin her üçünde de  
kadınların tutumlarının erkeklere göre daha  olumlu olduğu görülmüştür. 

• Shov markasındaki bulgu ile benzer şekilde, fakat kriterler tamamen farklı olmak kaydı ile,  Tefal 
markasının “Üretici firmanın sürekli kendisini yenileyen ve büyüyen bir firma olması”, “Üretici firmanın 
etkili reklamlarının olması” ve “Üretici firmanın ürün çeşidinin çok olması” karşısındaki tutumlarda, 
kadınların erkeklere göre bu 3 kriterde daha  olumlu olduğu görülmektedir. 

• “Üretici firmanın ürünlerinin her yerde bulunabilmesi” karşısındaki tutumlar incelendiğinde, kadınların 
King markasına karşı tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. 

• Sinbo, Philips ve Arçelik markasına yönelik tutumlar ve ANOVA sonuçları incelendiğinde, cinsiyetlere 
göre marka tutumlarında herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

• Premier markasının “Üretici firmanın satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesinin iyi olması” kriterinde, 
kadınların tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. 

Genel marka tutumu ve SES ilişkisi incelendiğinde ise, deneklerin “Ürünlerinin ekonomik olması” 
konusundaki beklentilerinin, SES’e göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Farklılığın yönünü anlamak için 
çoklu karşılaştırma tablosuna bakılmıştır. Örneğin, E SES grubu ile B ve A SES grupları arasındaki 
“Ürünlerinin ekonomik olması” konusundaki tutumlar farklılık göstermektedir. “Ürünlerinin ekonomik 
olması” konusuna, E SES grubu A ve B SES gruplarından daha fazla önem vermektedir. Bu tabloda 
“*”işaretli satırlar, farklılığın olduğunu, “Mean Difference” kolonunun işareti ise farklılığın yönünü 
açıkladığından, bundan sonraki kısımlarda bulgular sunulurken, markalar için yapılmış yön testlerinde 
(“Multiple Comparisons”), tekrardan açıklama yapılmamıştır.  

Markalar bazında yapılan marka tutumu ve SES ilişkisine dair hipotez testlerinde, her bir marka için detay 
sonuçlara ulaşılsa da1, markalar bazında marka tutumu ve SES ilişkisine dair genel bulgu, üst sınıfta yer alan 
markalar için, belli bazı kriterlerde A SES grubunda yer alan tüketicilerin, diğer SES gruplarına göre 
tutumlarında bir farklılık olduğudur. Tersine, alt grupta yer alan markalarda da, E SES grubunda yer alan 
tüketicilerin diğer gruplara göre tutumlarında bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgu, markaların hedef 
kitlelerine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olarak da görülebilir.   

Marka imajı ile demografik ve SES farklılığını test eden hipoteze (H10) ilişkin testler, kadın ve erkek iki ayrı 
bağımsız grup örneklem olduğundan, ANOVA kullanılarak sınanmıştır. Levene istatistiğinin anlamlılık 
düzeyi 0,05’ten büyük olduğundan örneklem gruplarının varyansları eşittir. Anova tablosundaki anlamlılık 
düzeyi de 0.05’ten büyük olduğundan, genel beklenti durumu için tüketicilerin marka imajına ilişkin 
değerlendirmeleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Markalara ilişkin bulgular ise, Sinbo, Arzum, Zass, Shov, 
King, Philips, Arçelik ve Premier markaları için, tüketicilerin marka imajına ilişkin değerlendirmelri, cinsiyete göre 
farkılık göstermemektedir. Kadınların Braun ve Tefal markaları marka imajı hakkındaki algıları erkeklere göre daha 
olumludur. Sadece Zass markası bazı kriterlerde erkekler tarafından daha olumlu olarak değerlendirilmiştir. 
Arçelik ve Philips markalarında ise böyle bir ayrıma rastlanmamaktadır.  

Marka imajı-SES ilişkisinin değerlendirildiği hipoteze (H10) ilişkin bulgular ise, genel beklenti durumu için 
tüketicilerin marka imajına ilişkin değerlendirmelerinin SES’e göre farklılık göstermediği yönündedir. 
Markalar bazında bakıldığında ise, genel beklenti durumu için tüketicilerin marka imajına ilişkin 
değerlendirmelerinin SES’e göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma kapsamında Zass firması tarafından talep edilen ve Zass markasının algılanan marka imajı ile 
rakiplerinin algılanan marka imajı arasındaki farklılığı ölçmek amacıyla kurulmuş olan hipotezler (H15) test 
edilmiştir. Farklı iki markanın imaj algıları aynı örneklem grubuna sorulduğundan örneklem gruplarımız 
bağımlıdır ve bağımlı iki örneklemin farklılıklarını test etmek için eşlenik t testi kullanılmıştır. Elde edilen 

                                                 
1 Detay sonuçlar, talep edilmesi durumunda araştırmacılar ve karar vericiler ile paylaşılabilir.  
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sonuçlara göre Zass’ın algılanan marka imajının Sinbo ve Shov'dan daha iyi olduğu; King ve Premier'in algılanan 
marka imajı ile bir farklılık olmadığı; buna karşın, Arzum, Tefal, Philips, Arçelik ve Braun'un algılanan marka 
imajlarının, Zass'ın algılanan marka imajından daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, Zass'ın 
ürünlerinin tüketici gözündeki değeri ile marka imajı arasında bir çelişki yaşandığını, tekrar ortaya koymaktadır. 

Marka imajı ile ilgili hipotezleri özetlemek ve genel bir bakış açısı sağlamak için tüm markaların tüketiciler 
tarafından algılanan marka imajları şekil 4'te görselleştirilmiştir. Grafiğe göre markaların 3 ana grupta 
kümelendiği söylenebilir. Tüketici beklentileri üzerinde seyreden Tefal, Philips ve Arçelik;  hemen bunun 
biraz altında yer alan Braun ve Arzum markaları ve tüketici marka imaj beklentilerinin oldukça altında 
seyreden diğer markalar. Zass markası, genelde orta kategoride yer alan bir marka iken bu sınıflandırmada, 
imaj sorunu olan bir marka olarak alt sınıfta yer almıştır. Bu grafikten çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise, 
Braun markasının imaj skorunun, çalışma kapsamında elde edilen diğer bulgulara göre, nispeten düşük 
kalmış olmasıdır.   

 

Şekil 4. Markaların tüketici tarafından algılanan marka imajları skorları 

Satış Yeri - Algılanan Kalite İlişkisi Sonuçları 

Elektrikli küçük ev aletlerinin satış yerleri ile algılanan kaliteleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için, düzenlenen 
ankette 160 numaralı değişkene ait soru sorulmuştur. Bu soru ile, cevapların frekansına bakıp, yetkili bayi ya 
da zincir mağazalarda satılan ürünlerin kalitelerine ilişkin tüketici algılarının ölçülmesi amaçlanmış, bu 
nedenle bu soruya ilişkin herhangi bir hipotez oluşturulmamıştır. Elde edilen frekans sonuçları, şekil 5'de 
görülmektedir.  
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Şekil 5.  Elektrikli küçük ev aletleri satış yeri ile algılanan kalite arasındaki ilişki sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde, deneklerin yaklaşık % 70 gibi büyük bir çoğunluğu ürün kalitesi ile satış yeri 
arasında bir ilişki olmadığını düşünmektedir. Diğer yandan, zincir mağazalarda satılan ürünlerin 
kalitelerine ilişkin de, pozitif bir algının olduğunu söylemek güçtür.  

Kişileştirme 
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“Marka, bir kişi olsaydı, nasıl biri olurdu?” sorusunun yanıtı, marka kişiliğidir (Uslu vd., 2006: 15). İnsanlar, 
kişisel veya grupsal kimlikleri için önemli olan nesnelere karşı bağlılık hissetmeye daha yatkındırlar. Buna 
ilaveten, kimliğin parçası olan nesnelerin, kişinin kimliğiyle ilgisiz olan nesnelerden daha fazla duygusal 
bağlılık yarattığı söylenebilir (Belk, 1988: 145). Markada, kendisi ile bağdaşlaşan bir özelliği ya da tasvip 
ettiği kimliği gören tüketici, markaya ilişkin sadakat gösterecek ve ona bir karakter yükleyecektir.  

Deneklerden, anket bölüm 5’te bulunan sorular ile incelenen markaları kişileştirmeleri istenmiştir. Buradan 
elde edilen veriler kullanılarak, markaların, tüketici gözündeki karakteristik özellikleri tek bir şekil (Şekil 6.) 
haline getirilmiş ve özetlenmiştir. Örneğin Sinbo markasının tüketici gözünde en karakteristik 3 özelliği, 
pasif (%23), kararsız ve taklitçi (%23) olmasıdır. Şekil 7 analiz edilecek olursa, 2 temel şablon göze 
çarpmaktadır. Bunlardan ilki, 5 temel markanın birbirlerine çok benzer özellikler sergilediği güvenilir, 
modern ve deneyimli kişilik özellikleridir. Diğer şablon ise yine 4 markanın diğer tarafta kendilerini 
konumlandırmış oldukları taklitçi, pasif ve kararsız karakter özellikleridir. Her iki şablonla da neredeyse 
uyuşmayan Zass firması ise, klasik fakat demode ve pasif bir görüntü çizmektedir. Firmanın ilgili ürününü 
net bir şekilde konumlandıramadığı yüzeysel olarak söylenebilir.    

 
Şekil 6. Markalar için kişileştirme sonuçları 

Marka Bilinirlikleri 

Yerli bir marka olan Arçelik'in bilinirliği, beklendiği gibi %100 çıkmıştır (Şekil 7). Onu Tefal, Philips, Arzum 
ve Braun markaları izlemektedir. Burada göze çarpan bulgu, bilinirlik sıralamasında ilk 5'te yer alan 
firmaların, kişileştirme sonuçlarında aynı şablon içerisinde yer almasıdır. Diğer bir önemli çıkarım ise, 
kişileştirme sonuçlarına göre göreli olarak 2 şablonun arasında bir yerde bulunan Zass firmasının, marka 
bilinirliğinde de bu iki şablon arasında yer almasıdır.  
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Şekil 7. Marka bilinirlikleri (%) 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Tüketici zihninde marka imajı oluşturmanın önemini kavramış firmalar, hedef kitleler tarafından nasıl 
algılandıklarının farkında olan firmalardır. Markaların tüketici gözünde bilinirliklerinin incelenmesi, marka 
seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, marka imajının belirlenmesi, marka bağlılığının ölçülmesi ve 
ürünün söyledikleri ile tüketicinin duyduğu arasındaki farkın ortaya konması, markaların gelişimi/geleceği 
açısından son derece önemlidir. Burada marka kavramı ile bütünleşik ortaya konan değer kavramı ön plana 
çıkmaktadır. Alden vd., (2013), Aaker ve Jacobson (2001), Liu vd., (2012), Riley vd., (2015), tüketicilerin bir 
markaya ilişkin sergilediği ya da kazanacağı tutumun, tüketicinin o markadan elde ettiği değere büyük 
oranda bağlı olduğunu belirtmektedir.  

Elektrikli küçük ev aletleri sektöründe marka bağlılığı, marka farkındalığı, marka bağlılığı ve marka 
imajlarına ilişkin çıkarımlarda bulunulan bu çalışmada, elde edilen çıktılar yorumlanmış, karar vericiler ve 
politika üreticiler için sonuçlar ortaya konmuştur. Elektrikli küçük ev aletleri sektöründe akla ilk gelen 
markalar, marka değeri ve imajı ile ön plana çıkan firmalar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu süreçte marka 
kullanımının da önemli bir etken olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Elektrikli radyatör ürününde ise, marka bilinirliğinin satın alma davranışında en önemli kriter odluğu 
görülmüştür. Bu, üretici ve perakendeci firmalar için önemli bir bulgudur. Marka imajı ve bilinirliğe yönelik 
tanıtım faaliyetlerinin, önemli çıktılar yaratabileceği söylenebilir.  

Marka bağlılığı başlığı altında elde edilen bulgular, yüksek memnuniyet oranı, yüksek marka imajı ve 
yüksek bilinirliğe sahip firmaların marka bağlılık oranlarının, diğer markalara göre daha yüksek olduğu 
sonucunu ortaya koymaktadır (Kaya vd., 2017) 

Algılanan marka imajında ise, daha düşük bağlılık ve memnuniyet skorlarına sahip firmalar arasında 
farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu segmentte rekabet eden firmaların, benzer bir imaj 
sergiledikleri söylenebilir. Diğer yandan kadınların, ürünlerin her yerde bulunabilmesine erkeklere göre 
daha fazla önem verdiği; genel marka imajının eğitim, medeni durum ve SES’den bağımsız olduğu sonucu 
ile karşılaşılmıştır. Firmalar için bu bulgular, rekabet stratejilerini belirlerken ve pazarlama stratejileri 
kapsamında (4P ve hedef Pazar belirleme, konumlandırma ve segmentasyon süreçlerinde) oluştururken 
kullanabilecekleri kritik bulgulardır.   

İster küçük, ister büyük ölçekte olsun her firma, kendi marka bağlılığını en etkili şekilde oluşturmalı, 
gelişimini sürdürmeli ve istikrarını korumalıdır. Yüksek marka bağlılığı oranını yakalamış firmalar, yüksek 
kar marjlarını yakalamış firmalardır. Bu alanda elde edilen bulgulara bakıldığında, klima ürünü için tercih 
edilen markanın kullanılan markadan bağımsız olduğu görülmektedir. Diğer altı ürün grubunda ise tercih 
edilen markalar ile kullanılan markalar arasında anlamlı bir ilişki vardır. Klima ürününün TEHE bağlılık ve 
gravity oranlarına bakıldığında da Arçelik dışındaki firmaların bağlılık oranlarının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu bulgular çerçevesinde, mevcut Pazar payı ve Pazar payı değişim trendinin, firmaların 
gelecekteki durumlarının belirgin bir göstergesi olduğunu söylemek mümkündür (Klima hariç). 

Elektrikli küçük ev aleti denilince hatırlanan markalar ile bu markaların hatırlanma sebepleri arasında 
bulunan anlamlı ilişki, sektörde faaliyet gösteren firmaların kendilerini tüketiciye iyi anlattıklarının bir 
göstergesi olabilir. Diğer yandan, firmaların kendilerini sektörde nasıl konumlandırdıkları, tüketici tarafında 
doğrudan kabul görmüştür.  

Kullanılan ürün grupları markalarının, SES’den bağımsız olduğu bulgusu, çalışmanın diğer önemli bir 
bulgusudur. Diğer yandan tercih edilen ürün grubunda da SES'in baskın bir etkisi olmadığı ortaya 
konmuştur. Bu sonuçlara göre, tüketicilerin, SES’lerine bağlı olarak, incelenen ürün gruplarında bir marka 
kullandıkları söylenemez. Bu, sektörde faaliyet gösteren firmaların fiyat politikalarını yeniden gözden 
geçirmeleri gerektiğinin bir göstergesidir. Tüketici, ürünü beğendi ve tüketicide ürünü satın alma isteği 
oluşmuş ise, fiyat ikinci planda kalmaktadır. SES’nün satın alma davranışında önemli bir değişken olmadığı 
söylenebilir. Bu beklenen bir bulgu değildir ve ilgili ürün gruplarında, tüketici satın alma davranışlarında 
çok daha farklı kriterlerin ön plana çıktığını göstermektedir.  

Demografik ve sosyoekonomik veriler çerçevesinde geliştirilen önsavlara ilişkin bulgular ise,  sadece tercih 
edilen mutfak aletleri ve küçük ev aletleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya 
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koymaktadır. Bu sonuç, ilgili ürün gruplarında marka tercihlerinde, beklendiği üzere kadınların daha baskın 
olduğunu göstermektedir. Bu süreçte üretici firmalar için satın alma sürecinde esas karar vericilerin kadınlar 
olduğu söylenebilir.  

Tercih edilen ürün marka grubu ve tercih sebebi ilişkisi sonuçları, tercih edilen ütü, mutfak aletleri ve 
radyatör ile tercih sebebi arasında bir ilişki olmadığını, buna karşın klima ve küçük ev aletleri ile bu marka 
gruplarını tercih sebebi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısı ile tüketiciler, piyasadan 
klima ve küçük ev aletleri satın alırken tercihlerini, ürün ve markanın belirli bazı performans kriterleri 
bazında daha rasyonel bir şekilde yapmaktadırlar denebilir. Dolayısı ile bu ürün gruplarında üreticilerin, 4 P 
kapsamında ürüne daha fazla odaklanmaları gerektiği söylenebilir. Yine tüketiciler de, klima ve küçük ev 
aletleri alırken daha belirgin davranışlar sergilemektedirler denebilir. 

Tüketicilerin farklı beklentilerine karşılık, tercih ettikleri ve kullandıkları markalar, ürün grupları bazında 
farklılık göstermemektedir. Bu sonuç, ilgili piyasada rekabetin çok yoğun olduğunu ve yeni bir müşteri 
kazanmanın firmalar için oldukça maliyetli olabileceğinin de bir göstergesi niteliğindedir. Bu alanda karar 
vericilerin, marka bağlılığını hedefleyen stratejiler geliştirmesi uygun olacaktır.  

“Ürünlerinin ekonomik olması” konusu hakkındaki beklentiler, SES'e göre farklılık göstermekte ve 
beklendiği üzere, bu özelliğe E SES grubu, A ve B SES gruplarından daha fazla önem vermektedir. Markalar 
bazında marka tutumu ve SES ilişkisine dair genel bulgu ise, üst sınıfta yer alan markalar için, belli bazı 
kriterlerde A SES grubunda yer alan tüketicilerin, diğer SES gruplarına göre tutumlarında beklendiği üzere 
bir farklılık sergilediğidir. Tersine, alt grupta yer alan markalarda ise, E SES grubunda yer alan tüketicilerin 
diğer gruplara göre tutumlarında bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgu, markaların hedef kitlelerine 
bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olarak da görülebilir. Buradaki ilginç bulgu ise, tüketicilerin kullandıkları 
markalar, SES’lerinden bağımsız iken, bu konudaki fikirlerinin üst ve alt SES gruplarında SES’ye bağımlı 
olmasıdır.   

Markalara ilişkin tutumda, cinsiyete göre belirli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu çerçevede bazı 
markaların (Braun, Tefal, Shov ve King) kadınlar tarafından daha olumlu değerlendirilirken, Arçelik ve 
Philips markalarında ise böyle bir ayrıma rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra, kadınların Braun ve Tefal 
markaları için marka imajı hakkındaki algıları daha olumludur. Cinsiyetin, ilgili sektörde önemli bir 
değişken olduğu söylenebilir. 

Marka imajı-SES ilişkisine bakıldığında ise, genel beklenti durumu için tüketicilerin marka imajına ilişkin 
değerlendirmelerinin SES’e göre farklılık göstermediği görülmektedir. Dolayısı ileincelene firmaların her 
SES kesiminde de benzer bir aldı yarattığı söylebilir. Firmaların bu kapsamda kendilerini konumlandırma 
taktikleri, tüketici nezdinde de kabul görmüştür.  

Çalışma, denek sayısı arttırılmak ve daha homojen bir eğitim düzeyi oluşturulmak surety ile geliştirilebilir. 
Marka imajı, marka bilinirliği, marka farkındalığı gibi önemli unsurların, marka değeri üzerinde çok büyük 
etkisi olduğu bilinmektedir. Benzer bir çalışma, marka değeri baz alınarak gerçekleştirilebilir. Çalışma, farklı 
şehirlerden homojen örneklemler üzerinden gidilerek, tüm Türkiye bazında da gerçekleştirilebilir. Zira 
İstanbul tüketicisi, Türkiye’nin diğer illerine gore farklı davranışlar sergilemiş/sergiliyor olabilir.
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EK A: SES İNDEKSİNİN OLUŞTURULMASI VE HESAPLANMASI 

SES’in belirlenmesi için kullanılacak endeksin oluşturulması için analitik hiyerarşi sürecini kullanmak doğru 
olacaktır. Bunun yapılması için AHP'ye girecek değişkenler anket içerisinden seçilmiş ve bu değişkenlerin 
genel arasındaki ağırlıkları belirlenmiştir. 

AHP, gruplara ve bireylere karar verme sürecindeki nitel ve nicel faktörleri birleştirme olanağı veren güçlü 
ve kolay anlaşılır bir yöntembilimdir. AHP her sorun için amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve 
seçeneklerden oluşan hiyerarşik bir model kullanır. Karışık, anlaşılması güç veya yapısal olmayan sorunlar 
için genel bir yöntemdir. Bu proseste değişkenlerin birbirleri arasındaki ağırlıkları bir matris içerisinde 
toplanır ve AHP ile bu matris içerisindeki değerler çözümlenir.  

Göreli değerlendirme kriterleri AHP matrisine yerleştirildikten sonra her hücerenin bulunduğu sütundaki 
diğer hücreler arasında ağırlığı hesaplanır. (ağırlığı aranan hücrenin değeri / tüm hücre değerlerinin 
toplamı) Daha sonra tüm satırların aritmetik ortalamaları bulunur. Bulunan bu ortalamaların yüzde 
değerleri belirlenen değişkenin diğer değişkenler arasındaki ağırlığını göstermektedir.  

Bu araştırmada SES’in belirlenmesi için ankette deneklere sorulan “Evde Yaşayan Kişi Sayısı” (tabloda 1 
olarak gösterilmiştir), “Çalışma Durumu”(2), “Eğitim Düzeyi”(3), “Meslek”(4), “Sektör”(5), 
“Çalıştırdığı Kişi Sayısı”(6), “İşdeki Konumu”(7), “Ev Sahipliği” (8), “Otomobil Sahipliği”(9), 
“Otomobil Markası”(10), “Aylık Net Gelir”(11), “Evindeki Eşya sayısı”(12) değişkenleri ele alınmıştır. 
Bu aşamada, 30 ekonomi uzmanına, SES’in belirlenmesinde kullanılacak olan değişkenlere ilişkin görüşleri 
ve öncelikleri AHP yöntemi çerçevesinde sorulmuştur. Elde edilen verilerden AHP matrisi oluşturulmuş ve 
ağırlıklar belirlenmiştir (Tablo B3). Ağırlıkların SES aralıklarına (A, B, C1, C2, D ve E) dönüştürülmesinde ise 
Türkiye dağılımı göz önünde bulundurulmuştur. 

Tablo B1. SES'in belirlenmesinde kullanılan AHS matrisi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2 7,0 1,0 0,2 0,2 3,0 0,2 0,1 0,1 0,2 1,0 0,1 0,2 
3 9,0 4,0 1,0 1,0 4,0 5,0 0,1 2,0 1,0 4,0 0,1 4,0 
4 9,0 4,0 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,2 2,0 3,0 0,1 0,2 
5 4,0 0,3 0,2 0,5 1,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
6 6,0 4,0 0,2 4,0 5,0 1,0 3,0 0,5 5,0 4,0 0,3 4,0 
7 8,0 9,0 6,0 5,0 5,0 0,3 1,0 0,3 5,0 3,0 0,1 0,5 
8 9,0 6,0 0,5 4,0 4,0 2,0 3,0 1,0 7,0 3,0 0,2 1,0 
9 9,0 5,0 1,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 1,0 0,1 0,1 3,0 
10 9,0 1,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 6,0 1,0 0,3 5,0 
11 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 3,0 6,0 4,0 6,0 3,0 1,0 6,0 
12 7,0 5,0 0,2 4,0 4,0 0,2 2,0 1,0 0,3 0,2 0,1 1,0 
Toplam 87 48 18 27 36 13 16 10 34 23 3 25 

Hücrelerin sütun içerisindeki ağırlıklarının bulunduğu matris ise tablo B2’de verilmiştir.  
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Tablo B2. AHP ortalamaları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort. 
1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,00 0,9% 
2 0,08 0,02 0,01 0,01 0,08 0,019 0,01 0,02 0,01 0,04 0,04 0,01 2,9% 
3 0,10 0,08 0,06 0,04 0,11 0,388 0,01 0,20 0,03 0,18 0,05 0,16 11,7% 
4 0,10 0,08 0,06 0,04 0,05 0,019 0,01 0,02 0,06 0,13 0,05 0,01 5,3% 
5 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 0,016 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 1,8% 
6 0,07 0,08 0,01 0,14 0,14 0,078 0,18 0,05 0,15 0,18 0,11 0,16 11,2% 
7 0,09 0,18 0,34 0,18 0,14 0,026 0,06 0,03 0,15 0,13 0,06 0,02 11,7% 
8 0,10 0,12 0,03 0,14 0,11 0,155 0,18 0,10 0,21 0,13 0,08 0,04 11,8% 
9 0,10 0,10 0,06 0,02 0,01 0,016 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 0,12 4,6% 
10 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01 0,019 0,02 0,03 0,18 0,04 0,11 0,20 6,3% 
11 0,10 0,18 0,39 0,25 0,19 0,23 0,36 0,40 0,18 0,13 0,33 0,24 25,1% 
12 0,08 0,10 0,01 0,14 0,11 0,02 0,12 0,10 0,01 0,01 0,05 0,04 6,7% 

Tablo B2’de satır ortalamaları alındığında her bir değişkenin toplam değişkenler içerisindeki ağırlığı 
bulunmuş olacaktır. Bu çerçevede SES’i belirlemede kullanılan değişkenler için ağırlıklar tablo B3’de 
verilmiştir. 

 

Tablo B3. Değişkenlerin ağırlıkları 

Evde Yaşayan Kişi Sayısı 0,9% 0,009 
Çalışma Durumu 2,9% 0,029 
Eğitim Düzeyi 11,7% 0,117 
Meslek 5,3% 0,053 
Sektör 1,8% 0,018 
Çalıştırdığı Kişi Sayısı 11,2% 0,112 
İşteki Konumu 11,7% 0,117 
Ev Sahipliği 11,8% 0,118 
Otomobil sahipliği 4,6% 0,046 
Otomobil Markası 6,3% 0,063 
Gelir 25,1% 0,251 
Evdeki eşya sayısı 6,7% 0,067 

 



1Bu çalışma Prof. Dr. Akın MARŞAP danışmanlığında Aylin ATASOY tarafından hazırlanan “Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının, 
Müşteri Deneyimi ve Tüketici Algısı Bağlamında Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir 
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Amaç – Tüketicilerin değişen tercihleri ve tüketim süreçleri, pazarlama alanında deneyimsel 
pazarlama yaklaşımının oluşmasına ve gelişmesine etki etmektedir. Deneyimsel pazarlama 
uygulamalarının tüketicilerle buluştuğu önemli temas noktalarının başında ise alışveriş merkezleri 
gelmektedir. Çalışmada alışveriş merkezleri açısından deneyimsel pazarlama unsurları olarak 
deneyim türleri ve deneyim sağlayıcıların, müşteri deneyimi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydalar ve aracılığı ile müşteri sadakatine etkisi araştırılmıştır. Böylece deneyimsel 
pazarlama ile ilgili literature katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Yöntem – İstanbul’da bulunan beş alışveriş merkezinin ziyaretçileri ile yapılan anketin 
çalışması 529 katılımcıya uygulanmış ve elde edilen veriler hiyerarşik regresyon modelleri 
ile analiz edilmiştir.  

Bulgular – Anket verileri analize tabi tutulmuş ve değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Müşteri deneyimi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların 
deneyimsel pazarlama unsuru olarak deneyim türleri ve deneyim sağlayıcıları ile müşteri sadakati 
arasında kısmi ara değişken rolünün olduğu görülmüştür.  

Tartışma – Çalışmanın kapsamı açısından baktığımızda alışveriş merkezlerinin, tüketicilerin 
kendilerinden beklediği faydaları belirlemeleri ve pazarlama çalışmalarını buna göre 
planlamaları gerekmektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre duygusal deneyimler 
müşteride sadakat oluşturmada ve var olan sadakat düzeyini artırmada etkili olmaktadır. 
Öte yandan alışverişi sadece belirli ihtiyaçların karşılandığı bir etkinlik olarak görmemek ve 
tüketicilerin duygularını olumlu yönde harekete geçirecek deneyimler sunmak 
gerekmektedir. Alışveriş merkezinde geçirilen zamanın heyecanlı ve keyifli duygularla 
yaşanması için öncelikle deneyim sağlayıcı olarak fiziksel çevre unsurunun ve personel 
faktörünün özenle ele alınması gerekmektedir.   
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Purpose – The changing preferences and consumption processes of consumers have influenced the 
development and formation of experiential marketing approach in the field of marketing. Shopping 
centers are among the most important contact points where experiential marketing practices meet 
consumers. In this study, the effect of the types of experiences, the effect of experience providers, 
customer experience, the benefits perceived by consumers in shopping malls and customer 
satisfaction on customer loyalty were investigated in terms of shopping centers. Thus, it is aimed to 
contribute to the literature about the experiential marketing. 

Design/methodolgy/approach – The survey conducted with the visitors of five shopping 
centers in Istanbul was applied to 529 participants and the data were analyzed with 
hierarchical regression models 

Findings – Survey data were analyzed and a significant relationship was found between the 
variables. Customer experience and the perceived benefits of consumers in shopping malls have 
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 been shown to have a partial inter-variable role between, experience types and experience providers, 
as an experiential marketing element and customer loyalty. 

Discussion – In terms of the scope of the study, shopping centers should determine the benefits 
expected by consumers and plan their marketing activities accordingly. According to the findings 
of the research, emotional experiences are effective in creating loyalty and increasing the level of 
loyalty in the customer. On the other hand, it is not necessary to see shopping as an activity where 
only certain needs are met and it would be necessary to provide experiences that will stimulate the 
emotions of consumers in a positive way. In order to experience the time spent in the shopping 
center with excited and pleasant emotions, first of all, the physical environment element and 
personnel factor should be handled with care as an experience provider. 

1. Giriş 

Geleneksel pazarlama yaklaşımı tüketiciyi rasyonel bir varlık olarak kabul etmektedir (Schmitt, 
1999b:15; Grundey, 2008:144). Ancak tüketim kavramına yönelik deneyim odaklı yaklaşım, 
pazarlamaya konu olan ürünlerin, markaların ve tüketicilerin yeni bir bakış açısı ile ele alınmasına ve 
yeni bir tüketici profilinin de oluşmasına etki etmiştir. Bu yeni yaklaşıma göre tüketiciler, tercihlerini 
her zaman sorun çözmeye yönelik olarak rasyonel bir şekilde yapmamaktadır ve bu sürece etki eden 
başka unsurlar da söz konusudur. Konuya dikkat çeken çalışmaların başında Holbrook ve Hirshman’ın 
(1982) makalesi gelmektedir. Bu makalede yazarlar, tüketicilerin bilgi işleme sürecinde, tüketim 
tercihlerinde ve eylem sürecinde etkili olan duyuların ve hazların gözden kaçırıldığından söz 
etmektedirler. Bu bağlamda tüketim sürecinde dair bazı oyunlar içeren dinlenme aktivitelerini, duyusal 
zevkleri, gündüz düşlerini, estetik haz alma ve duygusal tepkileri de içeren duyusal bir boyutun olduğu 
ve bu boyutun ihmal edildiği vurgulanmaktadır. Diğer bir deyişle tüketicilerin; tüketim kavramını 
daha çok; fanteziler, duygular ve eğlencenin de dâhil edildiği “deneyimsel bakış” beklentisi ile 
yaşadıkları ve pazarlama profesyonellerinin bu noktayı göz ardı ettiği belirtilmektedir (Holbrook ve 
Hirschman, 1982,132) 

Tüketim tercihleri ve şekilleri ile farklılaşan söz konusu bu yeni tüketici, deneyimi hayatının merkezine 
alan, tüketimi sadece ihtiyaçlarını gidermek olarak görmeyen, tüketim sürecini öz benliğini üreterek 
kendini ifade etmenin ve çevresiyle ilişki kurmanın bir yolu olarak gören yeni bir profil çizmektedir. 
Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bu yeni tüketici profilinin evi ve işi dışında en çok bulunduğu 
mekân ise alışveriş merkezleri olmaktadır. İçinde bulunulan çağın tüketim mabetleri olarak da 
tanımlanan alışveriş merkezleri, sadece yeme-içme ve giyinme gibi ihtiyaçların giderilmesinde değil, 
sosyalleşmek, yenilikleri takip etmek hatta boş zamanları değerlendirmek için de tercih edilmektedir 
(Odabaşı, 1999:77). Bu bağlamda deneyimi odağına alan deneyimsel pazarlama açısından bakıldığında 
alışveriş merkezleri, ziyaretçilerine duyusal, duygusal, düşünsel, eylemsel ve ilişkisel anlamda çok 
kapsamlı deneyimler yaşatabilmektedirler. Böylece bu mekânlar, tüketici ile yaşadığı deneyimler 
aracılığı ile bağ kurabilmekte, onların işletme ve markalarla ilgili unutulmaz anılar biriktirmelerini 
sağlamaktadırlar. Tüketicilerin hafızalarında yer eden unutulmaz anılar ise her işletmenin faaliyetleri 
aracılığı ile ulaşmak istediği müşteri memnuniyetine ve sadakatine etki etmektedir. 

Araştırmada Bernd Schmitt’in (1999) pazarlama literatürüne kazandırdığı deneyimsel pazarlama 
yaklaşımının unsurları olarak deneyim türlerinin ve deneyim sağlayıcıların, tüketicilerin alışveriş 
merkezlerinde algıladığı faydalar ve müşteri deneyimi aracılığı ile müşteri sadakatine etkisini görmek 
amaçlanmıştır. İstanbul ilinde bulunan beş alışveriş merkezinin ziyaretçileri özelinde gerçekleştirilen 
ampirik araştırmayla değişkenler arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2. Kuramsal Çerçeve 
Deneyim Kavramı ve Deneyimsel Pazarlama 

Deneyim, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği 
bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans” (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= 
gts&guid=TDK.GTS.574fe1218a4dd6.80740754, Erişim tarihi: 20.05.2016) olarak tanımlanmaktadır. 
İnsan yaşamında yaşanılan her şey deneyimdir. Duyu organlarımızla dış dünyamızdan, 
duygularımızla iç dünyamızdan elde ettiğimiz bilgiler de birer deneyimdir. Genel anlamda 
yaşamımızın kendisi bir deneyimdir. Bu bağlamda tüketici açısından kullandığı ürünler ve markalarla 
aldığı hizmetler de birer deneyimdir (Batı, 2017: 40). Her insanın iç ve dış dünyası arasında bir etkileşim 
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söz konusudur ve bu etkileşim sayesinde şekillenen yaşantısının algıladığı deneyimleri vardır. Bir 
başka deyişle deneyim, insanların duyguları ve düşünceleri arasında yaşadıkları alışverişin girdisi ve 
çıktısıdır. Bu hayatın akışı içinde devam eder ve özellikle durdurulup sorgulanmadığı sürece insanlar 
deneyimleriyle ilgili bilinçli bir farkındalığa sahip değildirler (Varnalı, 2017: 26). 

Deneyim, mal gibi maddi veya hizmet gibi gayri maddi bir varlık değildir ve ölçülmesi zordur, etkisi 
kişiden kişiye değişmektedir. Markaların sunduğu deneyim açısından bakıldığında müşteriler, sunulan 
şeye önem veriyorlarsa daha yüksek bedel ödemeye de hazırdırlar. Öyle ki yapılan araştırmalar 
insanların deneyime dayalı satın alma kararlarında daha kolay karar verdiklerini ve daha mutlu 
olduklarını ortaya koymaktadır (Carter ve Giovich, 2010:157; Van Boven ve Gilovich, 2003:1196). 

Deneyimlerin tüketici tercihlerinde belirleyici olmasının en önemli nedenlerinden biri hatırlanır olmaları ve 
etkileşime açık ve paylaşılır olmalarıdır. Tüketiciye diğer insanlara anlatabilecekleri ilgi çekici, hatta bazen 
sıra dışı deneyimler yaşatabilmek markalar için artık daha önemli hale gelmiştir. Bu sayede markaya duyulan 
sadakat de daha fazla olacaktır (Batı, 2017:55-56). Yapılan bir çalışmada müşteri deneyiminin hem tutumsal 
hem de davranışsal sadakati etkilediği ve perakende performansı üzerinde uzun vadeli bir etkisi olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.  Bu çalışmada deneyimin, tüketicinin zihninde var olan psikolojik bir duygu olduğu 
ifade edilmektedir. Bu bağlamda deneyimin, ürünün ve hizmetin satışına doğrudan etki edemese de 
müşterinin duyguları aracılığıyla ürün veya hizmeti satın almaya motive edebileceği söylenmektedir (Srivasta 
ve Kaul, 2016:283-284).  

Deneyimi çalışmalarının odağına alan pazarlama uzmanları için şampuan, traş kremi veya parfüm 
sadece birer ürün değildir. Onlar, ürünlerin tüketildiği andaki ve mekândaki durumdan kaynaklı olası 
hisleri ve duyguları yaşatacak deneyim üzerine düşünmektedirler (Schmitt, 1999a:58). Alanında lider 
konumdaki büyük şirketler, ürün ve hizmetlerini bir deneyim tasarımı içinde müşteri ile 
buluşturmaktadırlar. Örneğin Apple,  mağaza tasarımları ile müşterilerini, markanın sunduğu ürünleri 
kullanmaları için yüreklendirerek onlara farklı ve unutulmaz deneyim yaşatmayı amaçlamaktadır 
(Yılmaz, 2011). Aynı şekilde müşterilerine deneyim yaşatma konusunda başarılı bir marka olan Disney 
Land, ziyaretçilerine “konuğumuz” şeklinde hitap ederek, masallar ve hayaller diyarında ağırlanıyor 
hissini yaşatmaktadır. Böylece sunulan eğlence hizmetinden çok hissettirilen duygunun akılda 
kalmasını hedeflemektedir (https://disneyland.disney.go.com/activities/, Erişim tarihi: 21.09. 2018). 

Tüketicilerin yaşadıkları deneyimlerin işletmeler açısından önemli etkileri olduğunu belirten Bernd Schmitt, 
deneyimsel pazarlama kavramını literatüre kazandırarak yeni bir model önerisinde bulunmuştur (1999a:60-
61). Schmitt’e göre geleneksel pazarlama, tüketicileri işlevsel özellik ve faydalarla ilgilenen rasyonel (akılcıl) 
karar vericiler olarak görmektedir (1999b:15). Deneyimsel pazarlama ise tüketicileri hem rasyonel hem de 
duygusal insanlar olarak kabul etmektedir. Deneyimsel pazarlamanın asıl amacı parçalar halindeki bireysel 
deneyimleri bir araya getirerek bu deneyimlerin toplamından çok daha farklı bir boyuta taşıyacak bütüncül 
deneyimler yaratmaktır.  

Schmitt’in önerdiği modele göre deneyimsel pazarlamayı oluşturan unsurlar, deneyim türleri ve deneyim 
sağlayıcılardır. Deneyimler, etki alanlarına göre duyusal, duygusal, düşünsel, eylemsel ve ilişkisel deneyim 
türleri olarak beşe ayrılarak incelenebilmektedir (Schmitt, 1999a: 60-61). Deneyim türlerinin her birinin yapısı 
ve etki alanı farklılık göstermektedir. Bu nedenle her markanın tüketiciyle ilişkisinde, ürün ve hizmetin 
özelliklerine göre öncelik vereceği deneyim türleri vardır.  Tablo 1’de Schmitt’in modül olarak ele aldığı 
deneyim türlerinin müşteri deneyimine etki alanları görülmektedir. 
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Tablo 1: Stratejik Deneyimsel Modüller 

Modül      Müşteri Deneyimi  

Duyusal Deneyim (SENSE)            Beş duyuya hitap eden duyusal deneyimler.  
Duygusal Deneyim (FEEL)            Hislere ve ruh haline hitap eden duygusal deneyimler         
Düşünsel Deneyim (THINK)                Yaratıcılık ve bilişsel fonksiyonlara hitap eden      
                                                                   entelektüel   deneyimler                                  
Eylemsel Deneyim (ACT)            Davranışlara ve yaşam tarzına hitap eden                                        
                                                                   eylemsel deneyimler.  
İlişkisel Deneyim (RELATE)             Kültürel ve sosyal gruplara hitap eden  
                                                                    ilişkisel deneyimler                     

Kaynak: Nagasawa, 2008:314 

Deneyim sağlayıcılar, deneyim türlerinin pazarlama çalışmalarında tüketiciyle buluşmasında kullanılan 
taktiksel uygulama elemanlarıdır ve iletişim, görsel ve sözel kimlik, markalama, ürün, fiziksel çevre, web 
siteleri ve elektronik medya ve personel faktörleri başlıkları altında ele alınmaktadır (Schmitt, 1999b: 72-73). 
İşletmeler deneyimsel pazarlama stratejilerinde hangi deneyim sağlayıcının hangi deneyim türüne etki 
edeceğini belirleyerek çalışmalarının başarısını artırabilmektedirler. Tablo 2’de deneyim sağlayıcılarının her 
birinin içeriği anlatılmaktadır. 

Tablo 2: Deneyim Sağlayıcıları 

İletişim Reklamlar, broşürler, gazeteler, yıllık raporlar, kataloglar, magaloglar, halkla 
ilişkiler kampanyaları, haberler, haber bültenlerini içerir. 

Görsel ve sözel kimlik Kurumsal kimlik öğeleri olarak isimleri, logoları, tabelaları ve renkleri içerir. 
Ürün Ürün tasarımı, sunumunu, ambalaj, marka karakteri olarak maskotları ve satış 

noktası materyallerini içerir. 
Markalama Etkinlik pazarlaması, sponsorluk, ittifaklar ve ortaklıklar, lisanslar ve 

filmlerde ürün yerleştirmeleri içerir. 
Fiziksel çevre Binaların tasarımını, ofis ve fabrika alanlarını, perakende ve halka açık 

alanları içerir. 
Web siteleri ve elektronik 
medya 

Web sitelerini, banner reklamları, arama motoru reklamlarını, blogları, sosyal 
medyayı içerir. 

Personel Satış personelini, işletme temsilcilerini, hizmet sağlayıcıları, işletme ya da 
marka ile ilgisi olan personeli ve çağrı merkezi personelini içerir.  

Kaynak: Schmitt, 1999b: 72-93  

Deneyimsel pazarlama, günümüzde müşterileri ile bağ kurmak isteyen pek çok sektör ve şirket tarafından 
artan oranda kullanılmaktadır. Müşterinin yaşadığı deneyimi anlamaya çalışan şirketler, ürünleri faydalarına 
ve işlevlerine göre ele alan geleneksel pazarlama anlayışını terk ederek tüketim sürecinde etkili olan 
duygulara ve duyula yönelmektedirler. Şirketler deneyimsel pazarlamadan pek çok farklı durumlarda 
faydalanabilmektedirler. Bu durumların başlıcalarını düşüşe geçen bir markaya ivme kazandırmak, rekabet 
ortamında bir ürünü farklılaştırmak, bir şirketin imajını ve kimliğini oluşturmak, yenilikleri desteklemek, 
denemeye ve satın almaya özendirmek, sadakate giden yolu açmak olarak ifade edilebilmektedir (Schmitt, 
1999b: 34). 
Müşteri Deneyimi 

Müşteri deneyimi, deneyimsel pazarlama ile beraber üzerinde çok durulan kavramlardan biridir. Müşterinin 
ürünle, şirketle veya şirketin bir bölümü ile etkileşime girmesi ile hissedilen ve oluşan tepkilerdir. Diğer bir 
deyişle müşteri deneyimi, müşterinin satın alma davranışına etki eden, şirketle ilgili doğrudan ve dolaylı 
karşılaşmaları sonucu oluşan tüm bilişsel ve duygusal değerlendirmelerdir (Klaus ve Maklan, 2012:228). Bu 
deneyim kişiseldir ve her bir müşterinin farklı seviyelerdeki ilgilenimini içermektedir. Ayrıca, müşteri 
deneyimi, müşterinin beklentilerinin, şirketin veya şirketin vaatleri ile ilgili uyaranların, tüketiciyle temas 
edilen ve farklı zamanlarda kurulan bağlantılarda aynı oranda uyumlu olmasına da bağlıdır. 
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Müşteri deneyimi, bireyin bir işletme veya markayla ilgili yolculuğu boyunca karşılaşılan temas 
noktalarındaki satın alma öncesi, satın alma ve satın alma sonrası durumlarında yaşananlarla ilgili olgunlaşan 
duyusal, duygusal, bilişsel, ilişkisel ve davranışsal tepkileridir. Söz konusu bu tepkiler, aynı anda çevresinde 
yaşanan diğer deneyimlere eşik görevi de görmektedir (Homburg vd., 2017:384). Bu bağlamda deneyimsel 
pazarlama uygulamalarının müşteri deneyimi aracılığı ulaşmaya çalıştığı hedeflere erişmede öncelikle 
müşterinin yaşadığı deneyimin hangi aşamalardan geçtiği doğru bir şekilde analiz edilmelidir (Lemon ve 
Verhoef, 2016:85). 

Deneyimlerin müşterilerin markalara yönelik tercihlerinde, satın alma niyetlerinde (Yaprak, 2018; Ali 
vd.,2016), algılanan kalitenin ve kulaktan kulağa iletişimin olumlu yönde olmasında, müşteri memnuniyetinin 
(Duran, 2016; Maklan ve Klaus, 2012) ve sadakatin (Korkmaz, 2010; Tavşan, 2017) sağlanmasında etkili olduğu 
araştırmalar ile ortaya konmuştur.  

Alışveriş Merkezleri ve Deneyimsel Pazarlama Uygulamaları  

Müşteriler, alışveriş merkezlerini sadece belli ürün ve hizmetleri aramak ve satın almak için ziyaret 
etmemektedirler. Bu ziyaretler müşteriler açısından alışveriş deneyimi sunan, eğlence ve zevk veren 
hoş bir etkinlik olarak da görülebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar alışveriş 
merkezlerine öncelikle sinemaya gitmek, özel bir olayı kutlamak, dışarıda yemek yemek, otomatik para 
çekme makinalarında fatura ödemek veya nakit çekmek gibi amaçlarla gitmektedirler. Öte yandan 
alışveriş merkezleri günümüzde kamusal alan işlevi görmekte ve pek çok etkinlik için eğlence tesisi 
olarak kullanılmaktadır (Magkopa, 2016:27).  

Alışveriş merkezleri ile ilgili yapılan araştırmalarda öne çıkan konular öncelikle ziyaret edilmelerine 
yönelik etkenler, tüketici sınıflandırmaları (Farrag vd.2010)  ve tüketicilerin alışveriş sürecindeki 
davranışları (Alavi vd. 2016; Shafiee ve Es-Haghi ,2017) şeklindedir. Alışveriş merkezlerini müşteri 
deneyimi ve deneyimsel pazarlama açısından ele alan çalışmalar kısıtlıdır. Avello, Gavillan, Abril ve 
Manzano’nun (2011) Madrid’teki sekiz alışveriş merkezinin ziyaretçileri ile gerçekleştirdiği çalışmada 
alışveriş süresindeki satın alma davranışı ve tüketici deneyimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Alışveriş 
merkezlerinde daha uzun süre kalma isteğinin plansız satın almaları artırdığı, memnuniyetin 
gelecekteki beklentileri etkilediği, hoş deneyimlerin güçlü taşıyıcı etkisinin olduğu ve alışveriş 
merkezinde müşterinin yaşadığı deneyimin, yakında bulunan alternatiflere rağmen aynı alışveriş 
merkezine tekrar gelmek için daha uzun yolu göze almasında olumlu etkiye sahip olduğu bulgularına 
ulaşılmıştır (Avello ve diğerleri, 2011: 21-22).   

Alışveriş merkezleri ile ilgili Kim, Lee ve Suh’un (2015) Kore’de gerçekleştirdiği çalışmada, marka 
deneyiminin ve marka kişiliğinin alışveriş merkezi memnuniyetine ve sadakatine etkisi ölçülmüştür. 
Çalışmanın sonucunda alışveriş merkezine yönelik memnuniyetin, sadakatin ve marka kişiliğinin 
üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu ve memnuniyetin de sadakati etkilediği ortaya konmuştur.  

Türkiye’de Alemdar’ın (2010) yaptığı çalışmada alışveriş merkezleri deneyimsel pazarlama özelinde 
ele alınarak deneyim türleri ve deneyim sağlayıcılarla alışveriş atmosferinin boyutlarının ilişkisi 
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda alışveriş atmosferinin tüketicilerde duyusal ve düşünsel boyutta 
deneyimlere ve hazcı alışveriş değeri değişkenleri aracılığıyla tüketicilerin yeniden müşteri olma 
niyetine etki ettiği bulgularına ulaşılmıştır. Ülkemizde alışveriş merkezlerindeki deneyimsel pazarlama 
unsurlarının müşteri sadakatine etkisini görmek amacıyla yürütülen çalışmadan bir diğeri Karadeniz, 
Pektaş ve Topal (2013) tarafından yapılmıştır. İstanbul’daki alışveriş merkezlerindeki deneyimsel 
pazarlama uygulamaları, servis kalitesi değişkeniyle beraber ele alarak müşteri memnuniyetine ve 
sadakatine etkisi incelenmiştir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda deneyimsel pazarlama unsurları ve 
servis kalitesiyle müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür. 

Bir başka araştırmada Dursun, Köksal ve Tığlı (2018) alışveriş merkezlerine yönelik deneyimsel değerle 
ilgili ölçek önerisinde bulunmaktadırlar. Söz konusu çalışma kapsamında 20 farklı şehirdeki 90 
alışveriş merkezi ile ilgili veri toplanmıştır. Bu veriler ışığında alışveriş merkezleri ile ilgili deneyimsel 
değerin duygusal ve bilişsel değerler ve bunların alt boyutları ile ölçülmesinin uygun olduğu 
görülmüştür. Bu değerlerin alışveriş merkezine yönelik sadakatte güçlü etkisinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
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Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinde Algıladığı Faydalar 

Günümüz tüketicileri ihtiyaçlarını giderirken bile deneyim ve haz arayışındadırlar ve alışveriş 
yaptıkları ortamın atmosferinden de keyif almak istemektedirler. Bu nedenle alışverişi bir gezi 
havasında düşünmekte, zamanı eğlenerek ve keyifle geçirmeyi tercih etmektedirler. Bu bağlamda 
perakendecilerin tüketicilerin bu beklentilerini dikkate alarak mağaza imajını ve tüketici uyaranlarını 
vurgulayan, hazcı tüketime yönlendiren özellikleri öne çıkartmaları önemli olmaktadır. Örneğin 
mağazanın dekorasyonu ya da tüketicilerin merakını cezbedecek özel ürünler ve çeşitli deneyimler 
aracılığıyla tüketicilerin zevk ve estetik arayışına cevap verilmeye çalışılması gerekmektedir (Kim vd, 
2011:102; Holbrook ve Hirschman, 1982:132.) Çünkü tüketici haz aldığı tüketimin sunduğu duygusal 
ve psikolojik faydaları önemsemektedir. 

Bloch ve arkadaşları (1994), alışveriş merkezi ortamını tüketiciler açısından bir habitat, diğer bir deyişle 
doğal olarak yaşayabildiği bir ortam olarak görmektedir. Büyük ve geniş alanlara sahip bu mekânlar, 
çok sayıda tüketiciyi çekebilmekte ve burada uzun zaman geçirmelerini sağlamaktadır.  Her bir 
tüketicinin bu habitattaki davranışı ve arayışı farklı olabilmektedir. Kimi sorun çözme odaklı arayış 
içinde iken kimi de vakit geçirmek veya yenilikleri keşfetmek için mağazaları gezebilmektedir. 
Yazarlara göre, bir habitat olarak alışveriş merkezine gelen tüketicilerin beklentilerine göre farklı 
davranışlarda bulunması olağandır. Önemli olan farklı davranışlar sergileyen tüketicileri alışveriş 
merkezlerine hangi beklentilerin çektiği ve ne tür faydalar elde etmeyi hedeflediklerini belirleyebilmek 
ve bu beklenti ve faydaların tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır  (Bloch 
vd.,1994:25-26). Bloch ve arkadaşları tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaları altı 
boyutta ele almışlardır. Bunlar sırasıyla estetik, bilgi arayışı, kaçış, akış, sosyal ve keşif boyutlarıdır  
(Bloch vd.,1994:34-35).  

Estetik, tüketicinin alışveriş merkezinin iç ve dış tasarımı ile görüntüsü hakkındaki beğenisini ifade 
etmektedir. Mimari ve iç dekorasyon ile ilgili tüm öğeler bu boyuta dâhildir. Bilgi arayışı boyutunda 
ise tüketici alışveriş merkezindeki yeni mağazalar ve yeni ürünler ile ilgili bilgi almak istemektedir. 
Kaçış boyutu, tüketicinin can sıkıntısından ve gündelik hayatının rutininden uzaklaşma isteğini ifade 
eden boyuttur. Akış terimi, Csikszentmihalyi’nin (1990) akıştaki deneyimler ile ilgili çalışmasını 
yansıtmaktadır. Zamanın nasıl geçtiğinin unutulduğu, zevkli bir dâhil olma hali olarak 
tanımlanmaktadır (Bloch vd.,1994:34-35). Sosyal veya ilişki boyutu pek çok tüketici tipolojisindeki 
motivlerde görülmektedir (Tauber, 1972, Westbrook ve Black, 1985). Başka insanlarla konuşmak ve bir 
arada olabilme keyfi, alışveriş merkezlerini ziyaret eden kişiler için önemli olabilmektedir. Keşif 
boyutu ise tüketicilerin alışveriş merkezinde bulunduğu sırada yeni ürünler keşfetmesini ve bu keşifle 
birlikte hissettiği hoşlanma hissini ifade etmektedir (Bloch vd., 1994, 34).  

Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların boyutlarının yansımasını her tüketicide 
farklı oranda görmek olasıdır. Söz konusu bu algılar tüketici davranışları açısından ele alınsa da 
alışveriş merkezlerine yönelik sadakate etkisi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. 

Deneyimsel pazarlama, müşteri deneyimi ve müşteri sadakati ilişkisi 

Tüketicilerin yaşamış oldukları tüketimle ilişkili deneyimlerin memnuniyet, davranışsal niyet ve sadakat gibi 
olumlu çıktıları olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır  (Mathwick vd., 2001; Srivastava ve Kaul, 2016; 
Varshneya ve Das, 2017; Yapraklı ve Keser; 2016). Deneyimsel pazarlama aracılığı ile tüketiciye yaşatılan 
deneyimin, sadakat niyetlerini olumlu ve önemli ölçüde etkilediğini doğrulayan çalışmalarda ayrıca 
memnuniyetin deneyimle sadakat arasındaki ilişkide aracı rolünün bulunduğu görülmüştür (Lee ve Chang: 
2012:116; Tsaur vd., 2007:58). Müşteri deneyimi ve sadakat arasındaki ilişkiyi ölçen bir araştırmada müşterinin 
yaşadığı deneyimin hem tutumsal hem de davranışsal sadakate etki ettiği ancak özellikle tutumsal sadakate 
etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür (Srivastava ve Kaul, 2016:283).  

Literatür çalışması sonucunda kavramların farklı alanlarda ve farklı değişkenlerle beraber ele alındığı 
görülmüştür. Deneyimsel pazarlamanın müşteri deneyimi ve sadakat ile ilişkisi çalışılsa da kavram 
sadece deneyim türleri açısından ele alınmıştır. Ancak alışveriş merkezleri özelinde, hem deneyim 
türleri hem de deneyim sağlayıcıları açısından tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar 
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aracılığı ile müşteri sadakatine etkisini ölçen bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalar 
sonucunda ortaya konulan hipotezler şu şekildedir: 

H1:Deneyim türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisinde tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydaların aracılık rolü vardır. 

H2: Deneyim türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisinde müşteri deneyiminin aracılık rolü vardır. 

H3: Deneyim sağlayıcılarının müşteri sadakati üzerine etkisinde tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydaların aracılık rolü vardır. 

H4: Deneyim sağlayıcılarının müşteri sadakati üzerine etkisinde müşteri deneyiminin aracılık rolü 
vardır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın başlıca amacı, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalara ve müşteri deneyiminin 
deneyimsel pazarlama unsurlarından olan deneyim türleri ve deneyim sağlayıcıları ve  müşteri sadakati 
arasındaki aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki alışveriş merkezleridir. Ancak 
evrenin büyüklüğü nedeniyle ve Türkiye’deki tüm alışveriş merkezlerini ziyaret eden tüketicilere ulaşmak 
mümkün olmadığından çalışma evreni, İstanbul ili Avrupa yakasındaki beş alışveriş merkezi olarak 
belirlenmiştir. İstanbul ili Türkiye’nin ekonomik açıdan en gelişmiş ve en kalabalık ilidir. Avrupa yakasında 
belirlenen beş alışveriş merkezinin seçiminde, büyüklüklerine, deneyimsel pazarlama uygulamalarına yer 
verip vermemelerine, rakiplerine göre ayırt edici mimari ve tematik özelliklerine, iş merkezlerine ve yerleşim 
yerlerine göre konumlarına bakılmıştır. Araştırmada İstanbul ilindeki en yoğun iş merkezleri olan Levent ve 
Şişli bölgesinde bulunan, Kanyon, Cevahir ve Profilo alışveriş merkezleri ile İstanbul’un en kalabalık ilçesi 
olan Esenyurt’ta (www.tuik.gov.tr; TUİK 31,Erişim Tarihi: 15.02 2018) bulunan Marmara Park ve Torium 
alışveriş merkezleri ele alınmıştır. Bu alışveriş merkezleri, yeni yaşam alanlarının çoğalmasıyla nedeniyle, 
nüfusu hızla artan Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinin kesişim noktalarındaki en büyük alışveriş 
merkezleridir. 

Evrende yer alan her kişinin örnekte yer alma şansının bulunmadığı araştırmalarda örnekleme 
teknikleri kullanılmaktadır (Altunışık vd., 2012:141). Buradan yola çıkarak bu çalışma için örnekleme 
tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Örneklem büyüklüğü (Salant ve 
Dilman, 1994: 55) belirlediği formül ile hesaplanmıştır. Örneklem, formül kullanılarak homojen bir 
yapıda olmayan bu evren için %95 güven aralığında, ±5 örnekleme hatası ile gerekli örneklem 
büyüklüğü, n = 10.000.000 x (1,96)2   x  (0,5) x (0,5) / (0,5)2 x(10.000.000-1) + (1,96)2 x (0,5) x (0,5) = 384 
olarak hesaplanmıştır (İslamoğlu, 2003:150). 

Araştırmanın anket çalışması, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak Nisan 2018 – Ağustos 2018 
tarihleri arasında yapılmıştır. Hafta içi ve hafta sonu, en yoğun ziyaret saatleri olarak öngörülen öğlen 
ve akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu bölgelerde merkezi ziyaret eden kişilere çalışma 
ile ilgili bilgi verilerek izin alındıktan sonra anket kendileri tarafından doldurulması istenmiştir. 563 
kişiyle yapılan görüşmelerden elde edilen anketler gözden geçirildikten sonra yapılan elemeler 
sonucunda çalışmaya uygun 529 anket analize tabi tutulmuştur.   

Araştırmada kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alışveriş merkezi tercihine dair 
bir soru yer almaktadır. Burada amaç, filtre sorusu ile her cevaplayıcının “en sık ziyaret ettiği”, 
dolayısıyla hakkında tüm değişkenlere cevap verecek kadar bilgisi olan alışveriş merkezine ilişkin 
anketi cevaplamasını sağlamaktır. Böylece, hangi alışveriş merkezinde anket çalışmasına dâhil edilmiş 
olursa olsun, araştırmaya katılan her cevaplayıcı kendisinin en sık ziyaret ettiği alışveriş merkezini 
seçerek, anket sorularını bu alışveriş merkezine göre cevaplamaktadır. İkinci bölümde, cevaplayıcıların 
alışveriş merkezlerindeki deneyim türleri deneyim sağlayıcıları, müşteri deneyimi, tüketici olarak 
alışveriş merkezinden algıladığı faydaları, müşteri memnuniyeti ve sadakatini değerlendirdiği 110 
ifadenin yer aldığı 6 değişkenden oluşan ölçek yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise cevaplayıcıların 
demografik özellikleriyle ilgili altı soru ve alışveriş merkezi ziyaret sıklığı ile ilgili bir soru 
bulunmaktadır. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 
programı ve AMOS 16 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır.  

Araştırmanın modeli, Baron ve Kenny (1986) tarafından belirlenen ara değişken şartlarına göre analiz 
edilmiştir. Baron ve Kenny’e göre bir değişkenin ara değişken olabilmesi için aranan şartlar bellidir. 
Bir değişkenin ara değişken olabilmesi için; (a)bağımsız değişkenin ara değişken üzerinde bir etkiye 
sahip olması, (b) ara değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkiye sahip olması, (c) bağımsız 
değişkenin bağımlı değişkende bir etkiye sahip olması ve ara değişken modele eklendiğinde (c'), 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini kaybetmesi (tam ara değişken) veya 
etkisinde azalma olması (kısmi ara değişken) şartları aranmaktadır. Araştırmada hiyerarşik regresyon 
modelleri uygulanarak Baron ve Kenny (1986: 1176) tarafından belirtilen aracılık rolünü belirlemeye 
yönelik adımlar gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi, lineer regresyon ve hiyerarşik 
regresyon analizi uygulanmıştır. Hiyerarşik regresyon modelleri sonrasında aracılık etkisini belirlemek 
üzere Sobel tarafından geliştirilen test uygulanmıştır (Usta, 2009: 256). Bu testte bağımsız değişken 
tarafından açıklanan varyanstaki azalmanın anlamlılığı ölçülerek kısmi ya da tam aracılık durumu 
belirlenmektedir (Sobel, 1982; Aktaran: Çetin vd., 2012: 207). Sobel testi hesaplamaları 
http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm (http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm, Erişim tarihleri: 20.11. 2018- 
15.12.2018) web adresi üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçekler literatür taramasından sonra, elde edilen bilgiler doğrultusunda 
belirlenmiştir. Deneyim türlerini ölçmek için Cleff ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen duyusal, 
duygusal, düşünsel, eylemsel ve ilişkisel alt boyutları bulunan 18 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 
Deneyim sağlayıcıları ölçeği olarak Bernd Schmitt’in (1999b) iletişim, görsel ve sözel kimlik, 
markalama, ürün, fiziksel çevre, web siteleri ve elektronik medya ve personel alt boyutlarını ölçen, 35 
ifadeden oluşan deneyim sağlayıcıları ölçeği kullanılmıştır. Müşteri deneyimi, Klaus’un (2015) 
geliştirdiği marka deneyimi, hizmet deneyimi ve satın alma sonrası tüketim deneyimi alt boyutlarından 
oluşan 26 ifadeli ölçek ile değerlendirilmiştir. Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı 
faydaların düzeyi, Bloch ve arkadaşlarının (1994) geliştirdiği 21 ifadeden ve altı alt boyuttan (estetik, 
bilgi arayışı, kaçış, akış, sosyal ve keşif) oluşan ölçekle ölçülmüştür. Müşteri memnuniyetinin düzeyini 
ölçmek için Dagger ve arkadaşlarının (2007) çalışmalarında kullandığı beş ifadeden oluşan müşteri 
memnuniyeti ölçeği ve müşteri sadakati düzeyini ölçmek için Parasuraman ve arkadaşlarının (2005)  
geliştirdiği beş ifadeli ölçek kullanılmıştır.  

Anket toplam 110 ifadeden oluşmaktadır ve 1=kesinlikle katılmıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum 
şeklindeki 5’li Likert ile ölçülmüştür. 

Çalışmanın bağımsız değişkenleri, deneyimsel pazarlama unsurları ( deneyim türleri ve deneyim 
sağlayıcılar); aracı (mediatör) değişkenleri müşteri deneyimi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydalar,; bağımlı değişkeni ise müşteri sadakatidir.  

3.1. Araştırmanın bulguları 
Örnekleme dahil edilen tüketicilerin demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3: Tanımlayıcı Özellikler 

Tablolar Gruplar F % 
Cinsiyet Kadın 272 51,4 

Erkek 257 48,6 
Toplam 529 100,0 

Medeni Durum Evli 200 37,8 
Bekâr 329 62,2 
Toplam 529 100,0 

Yaş 20 Yaş Altı 68 12,9 
21-30 213 40,3 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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31-40 122 23,1 
41-50 85 16,1 
51-60 30 5,7 
61 Ve üstü 11 2,1 
Toplam 529 100,0 

Eğitim Durumu İlkokul 7 1,3 
Ortaokul 14 2,6 
Lise 96 18,1 
Üniversite 337 63,7 
Yüksek Lisans 62 11,7 
Doktora 13 2,5 
Toplam 529 100,0 

Meslek Öğrenci 197 37,2 
Emekli 18 3,4 
Ev Hanımı 24 4,5 
Serbest Meslek 64 12,1 
Yönetici 36 6,8 
Memur 20 3,8 
Nitelikli Uzman 81 15,3 
Çalışmıyor 14 2,6 
Diğer 75 14,2 
Toplam 529 100,0 

Aylık Gelir Asgari ücret 105 19,8 
1600-2600 Tl 118 22,3 
2601-3600 Tl 130 24,6 
3601-4600 Tl 54 10,2 
4601-5600 Tl 42 7,9 
5601 ve üzeri 80 15,1 
Toplam 529 100,0 

Avm’yi Ziyaret Etme Sıklığı Her Gün 8 1,5 
İki-üç Günde Bir 54 10,2 
Haftada Bir 186 35,2 
Ayda Bir 161 30,4 
İki-üç Ayda Bir 91 17,2 
Senede Dört Kezden Az 29 5,5 
Toplam 529 100,0 

 
3.2 Değişenlerin Puan Ortalamaları ve Güvenirlik Katsayıları 

Alışveriş merkezlerini ziyaret eden tüketicilere uygulanan deneyim türleri, deneyim sağlayıcıları, tüketicilerin 
alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar, müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 
ölçekleri birlikte değerlendirilerek elde edilen puan ortalamaları yardımıyla çalışma analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelerin, katılımcılar tarafından doğru bir şekilde algılanarak deneyim türleri, 
deneyim sağlayıcıları, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar, müşteri deneyimi, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakatini ne derecede açıkladığına ilişkin sayısal değerler ve ölçeklerin güvenirlik 
katsayıları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: Deneyim Türleri Unsuru, Deneyim Sağlayıcılar Unsuru, Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinde 
Algıladığı Faydalar, Müşteri Deneyimi, Müşteri Sadakati Değişkenlerin Puan Ortalamaları ve Güvenirlik 

Katsayıları 

  N Ort Ss Min. Max. Alpha 

Deneyim Türleri Unsuru 529 3,154 0,762 1,000 5,000 0,929 

Deneyim Sağlayıcılar Unsuru 529 3,258 0,677 1,000 4,860 0,955 

Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinde 
Algıladığı Faydalar 

529 3,166 0,646 1,050 5,000  

0,882 

Müşteri Deneyimi 529 3,163 0,723 1,000 4,840 0,929 

Müşteri Sadakati 529 3,552 0,824 1,000 5,000 0,864 

Araştırmaya katılan tüketicilerin deneyim türleri, deneyim sağlayıcıları, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydalar, müşteri deneyimi ve müşteri sadakati düzeyi “orta” olarak saptanmıştır. Sorular arası 
korelasyona bağlı uyum değeri olarak Cronbach’s Alpha değerinin 0,7 ve üstü olması durumunda ölçeğin 
güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Durmuş vd,, 2018: 89). Bu bağlamda araştırmada kullanılan ölçeklerin 
değerlerine bakıldığında güvenilir oldukları görülmektedir.  
 
3.3 Değişkenler Arası Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Araştırmanın birinci hipotezi olan “H1: Deneyim türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisinde 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracılık rolü vardır.” hipotezini test etmek 
amacıyla hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Deneyim Türlerinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisinde Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinde 
Algıladığı Faydaların Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Modelleri 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T p F Model 
(p) 

R2 

Müşteri Sadakati 
(Model 1) 

Sabit 1,467 9,534 0,000 191,019 0,000 0,265 
Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde 
Algıladığı Faydalar 

0,658 13,821 0,000 

Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde 
Algıladığı Faydalar 
(Model 2) 

Sabit 1,686 16,905 0,000 233,043 0,000 0,305 
Deneyim Türleri  0,469 15,266 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 3) 

Sabit 1,506 12,308 0,000 296,011 0,000 0,358 
Deneyim Türleri  0,649 17,205 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 4) 

Sabit 0,936 6,400 0,000 181,510 0,000 0,406 
Deneyim Türleri  0,490 11,248 0,000 
Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde 
Algıladığı Faydalar 

0,338 6,578 0,000 

Birinci aşamada tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar ile müşteri sadakati arasındaki 
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=191,019; 
p=0,000<0.05). Müşteri sadakatinin tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar ile 
açıklanma derecesi olan R2 değeri 0,265 olarak hesaplanmıştır. Buna göre müşteri sadakati düzeyindeki 
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toplam değişim %26,5 oranında tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar tarafından 
açıklanmaktadır(R2=0,265). İkinci aşamada deneyim türleri ile tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydaların arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli 
anlamlı bulunmuştur (F=233,043; p=0,000<0.05). Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı 
faydaların düzeyindeki toplam değişim %30,5 oranında deneyim türleri unsuru tarafından 
açıklanmaktadır(R2=0,305). Deneyim türleri tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların 
düzeyini arttırmaktadır (ß=0,469). Üçüncü aşamada deneyim türleri ile müşteri sadakati arasındaki 
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=296,011; 
p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki toplam değişim %35,8 oranında deneyim türleri 
tarafından açıklanmaktadır (R2=0,358). Deneyim türleri unsuru, müşteri sadakati düzeyini 
arttırmaktadır (ß=0,649). Dördüncü aşamada deneyim türleri, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydalar ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan 
regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=181,510; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki 
toplam değişim %40,6 oranında deneyim türleri, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı 
faydalar tarafından açıklanmaktadır (R2=0,406). Deneyim türleri, müşteri sadakati düzeyini 
arttırmaktadır (ß=0,490). Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar, müşteri sadakati 
düzeyini arttırmaktadır (ß=0,338). 

Ancak üçüncü aşamada deneyim türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisi (ß=0,658) tüketicilerin 
alışveriş merkezlerinde algıladığı fayda eklendiğinde azalmaktadır (ß=0,143). Değişkenin aracılık 
rolüne ilişkin tamamlayıcı olarak Sobel testi uygulandığında çıkan sonuçlara göre deneyim türleri ile 
müşteri sadakati arasında tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydanın kısmi ara değişken 
olduğu anlaşılmaktadır (Z=-2,542; p=0,012<0,05).Söz konusu araştırma bulgular ışığında tüketicilerin 
alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracılık etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir ve H1 
hipotezi kabul edilmiştir. Hipotezdeki değişkenler arası ilişkiler Şekil 1’de özetlenmektedir. 

 

 

                                                            
                                                  β:46,9,p<001***                                                                           β :65,8, p< 0001*** 

 
 
  
 

Doğrudan etki: β:,64,9, p<001*** 

     Dolaylı etki (Toplam etki-doğrudan etki): β:35,1, %95 güven aralığında 

Şekil 1. Birinci Hipoteze Ait Öngürülen Aracı Modeldeki İlişkiler 

Araştırmanın ikinci hipotezi olan “H2: Deneyim türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisinde müşteri 
deneyiminin aracılık rolü vardır.” Hipotezini test etmek amacıyla çoklu regresyon analizine 
başvurulmuştur. Analiz sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 
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Tablo 6: Deneyim Türlerinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisinde Müşteri Deneyiminin Aracılık 
Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Modelleri 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model (p) R2 

Müşteri Sadakati 
(Model 1) 

Sabit 1,060 9,108 0,000 482,561 0,000 0,477 

Müşteri Deneyimi 0,788 21,967 0,000 

Müşteri Deneyimi 
(Model 2) 

Sabit 1,154 11,602 0,000 431,765 0,000 0,449 

Deneyim Türleri  0,637 20,779 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 3) 

Sabit 1,506 12,308 0,000 296,011 0,000 0,358 

Deneyim Türleri  0,649 17,205 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 4) 

Sabit 0,815 6,798 0,000 275,411 0,000 0,510 

Deneyim Türleri  0,267 6,009 0,000 

Müşteri Deneyimi 0,599 12,788 0,000 

Birinci aşamada müşteri deneyimi ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek 
üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=482,561; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati 
düzeyindeki toplam değişim %47,7 oranında müşteri deneyimi tarafından açıklanmaktadır (R2=0,477). 
Müşteri deneyimi, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,788). İkinci aşamada deneyim türleri 
ile müşteri deneyimi arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli de 
anlamlı bulunmuştur (F=431,765; p=0,000<0.05). Müşteri deneyimi düzeyindeki toplam değişim %44,9 
oranında deneyim türleri tarafından açıklanmaktadır(R2=0,449). Deneyim türleri, müşteri deneyimi 
düzeyini arttırmaktadır (ß=0,637). 

Üçüncü aşamada deneyim türleri ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek 
üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=296,011; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati 
düzeyindeki toplam değişim %35,8 oranında deneyim türleri tarafından açıklanmaktadır (R2=0,358). 
Deneyim türleri, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,649).Dördüncü aşamada deneyim 
türleri, müşteri deneyimi ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere 
yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=275,411; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati 
düzeyindeki toplam değişim %51 oranında deneyim türleri, müşteri deneyimi tarafından 
açıklanmaktadır(R2=0,510). Deneyim türleri, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,267). 
Müşteri deneyimi, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,599).Üçüncü aşamada deneyim 
türlerinin müşteri sadakati üzerine etkisi (ß=0,649), müşteri deneyimi modele eklendiğinde 
azalmaktadır (ß=0,267). Aracılık rolüne ilişkin tamamlayıcı olarak Sobel testi uygulandığında deneyim 
türleri ile müşteri sadakati arasında müşteri deneyiminin kısmi ara değişken olduğu anlaşılmaktadır 
(Z=-1,524; p=0,001<0,05). Elde edilen sonuç müşteri deneyiminin aracılık etkisinin anlamlı olduğunu 
göstermektedir ve bu bulgular ışında H2 hipotezi kabul edilmiştir. Hipotezdeki değişkenler arası 
ilişkiler Şekil 2’de görülmektedir. 
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Doğrudan etki: β:,64,9, p<001*** 

     Dolaylı etki (Toplam etki-doğrudan etki): β:35,1, %95 güven aralığında 

Şekil 2. İkinci Hipoteze Ait Öngürülen Aracı Modeldeki İlişkiler 

 

Araştırmanın üçüncü hipotezi olan “H3: Deneyim sağlayıcıların müşteri sadakati üzerine etkisinde 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracılık rolü vardır.” hipotezini test etmek 
amacıyla çoklu regresyon analizine başvurulmuştur. Analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Deneyim Sağlayıcıların Müşteri Sadakati Üzerine Etkisinde Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde Algıladığı Faydanın Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Modelleri 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model 
(p) 

R2 

Müşteri Sadakati 
(Model 1) 

Sabit 1,467 9,534 0,000 191,019 0,000 0,265 

Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde Algıladığı 
Faydalar 

0,658 13,821 0,000 

Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde Algıladığı 
Faydalar 
(Model 2) 

Sabit 0,998 10,086 0,000 500,381 0,000 0,486 

Deneyim Sağlayıcıları  0,666 22,369 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 3) 

Sabit 0,911 6,921 0,000 420,435 0,000 0,443 

Deneyim Sağlayıcıları  0,811 20,505 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 4) 

Sabit 0,784 5,477 0,000 214,149 0,000 0,447 

Deneyim Sağlayıcıları  0,727 13,207 0,000 

Tüketicilerin Alışveriş 
Merkezlerinde Algıladığı 
Faydalar 

0,127 2,195 0,029 

Birinci aşamada tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar ile müşteri sadakati arasındaki 
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=191,019; 
p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki toplam değişim %26,5 oranında tüketicilerin alışveriş 
merkezlerinde algıladığı faydalar tarafından açıklanmaktadır (R2=0,265). Tüketicilerin alışveriş 
merkezlerinde algıladığı faydalar, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,658). İkinci aşamada 
deneyim sağlayıcıları ile tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar arasındaki neden 

Bağımsız Değişken (X): 
Deneyim Türleri 

Bağımsız değişken (Y): 
Müşteri sadakati 

Aracı Değişken (M): 
Müşteri Deneyimi 
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sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=500,381; 
p=0,000<0.05). Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların düzeyindeki toplam değişim 
%48,6 oranında deneyim sağlayıcıları tarafından açıklanmaktadır (R2=0,486). Deneyim sağlayıcıları 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların düzeyini arttırmaktadır (ß=0,666). Üçüncü 
aşamada deneyim sağlayıcıları ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere 
yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=420,435; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati 
düzeyindeki toplam değişim %44,3 oranında deneyim sağlayıcıları tarafından açıklanmaktadır 
(R2=0,443). Deneyim sağlayıcıları, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,811). Dördüncü 
aşamada deneyim sağlayıcılar, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar ile müşteri 
sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon modeli anlamlı 
bulunmuştur (F=214,149; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki toplam değişim %44,7 oranında 
deneyim sağlayıcıları, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar tarafından 
açıklanmaktadır(R2=0,447). Deneyim sağlayıcıları, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,727). 
Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır 
(ß=0,127). 

Üçüncü aşamada deneyim sağlayıcılarının müşteri sadakati üzerine etkisi (ß=0,811), tüketicilerin 
alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalar modele eklendiğinde azalmaktadır (ß=0,727). Aracılık 
rolüne ilişkin tamamlayıcı olarak Sobel testi uygulanmıştır. Bu sonuçlara ve ilgili Sobel testi sonuçlarına 
göre deneyim sağlayıcıları ile müşteri sadakati arasında tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı 
faydaların kısmi ara değişken olduğu anlaşılmaktadır (Z=-1,621; p=0,002<0,05). Bu bulgular ışığında 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracılık etkisinin anlamlı olduğu 
görülmektedir ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Hipotezdeki değişkenler arası ilişkiler Şekil 3’te 
özetlenmiştir. 
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Doğrudan etki: β:,81,1, p<001*** 

     Dolaylı etki (Toplam etki-doğrudan etki): β:18,9, %95 güven aralığında 

Şekil 3. Üçüncü Hipoteze Ait Öngürülen Aracı Modeldeki İlişkiler 

Araştırmanın dördüncü hipotezi olan “H4: Deneyim sağlayıcıların müşteri sadakati üzerine etkisinde 
müşteri deneyiminin aracılık rolü vardır.” hipotezinin sınanması amacıyla çoklu regresyon analizine 
başvurulmuştur. Analiz sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 
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Tablo 8: Deneyim Sağlayıcıların Müşteri Sadakati Üzerine Etkisinde Müşteri Deneyiminin 
Aracılık Rolüne İlişkin Hiyerarşik Regresyon Modelleri 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t P F Model (p) R2 

Müşteri Sadakati 
(Model 1) 

Sabit 1,060 9,108 0,000 482,561 0,000 0,477 

Müşteri Deneyimi 0,788 21,967 0,000 

Müşteri Deneyimi 
(Model 2) 

Sabit 0,318 3,567 0,000 1063,717 0,000 0,668 

Deneyim Sağlayıcıları  0,873 32,615 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 3) 

Sabit 0,911 6,921 0,000 420,435 0,000 0,443 

Deneyim Sağlayıcıları  0,811 20,505 0,000 

Müşteri Sadakati 
(Model 4) 

Sabit 0,750 5,990 0,000 272,266 0,000 0,507 

Deneyim Sağlayıcıları  0,370 5,730 0,000 

Müşteri Deneyimi 0,504 8,335 0,000 

Birinci aşamada, müşteri deneyimi ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek 
üzere yapılan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=482,561; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati 
düzeyindeki toplam değişim %47,7 oranında müşteri deneyimi tarafından açıklanmaktadır (R2=0,477). 
Müşteri deneyimi, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,788). İkinci aşamada deneyim 
sağlayıcıları ile müşteri deneyimi arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 
modeli anlamlı bulunmuştur (F=1063,717; p=0,000<0.05). Müşteri deneyimi düzeyindeki toplam 
değişim %66,8 oranında deneyim sağlayıcıları tarafından açıklanmaktadır (R2=0,668). Deneyim 
sağlayıcıları, müşteri deneyimi düzeyini arttırmaktadır (ß=0,873). Üçüncü aşamada deneyim 
sağlayıcıları ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 
modeli anlamlı bulunmuştur (F=420,435; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki toplam değişim 
%44.3 oranında deneyim sağlayıcıları tarafından açıklanmaktadır (R2=0,443). Deneyim sağlayıcıları, 
müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,811). Dördüncü aşamada deneyim sağlayıcıları, müşteri 
deneyimi ile müşteri sadakati arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 
modeli anlamlı bulunmuştur (F=272,266; p=0,000<0.05). Müşteri sadakati düzeyindeki toplam değişim 
%50.7 oranında deneyim sağlayıcıları, müşteri deneyimi tarafından açıklanmaktadır(R2=0,507). 
Deneyim sağlayıcıları, müşteri sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,370). Müşteri deneyimi, müşteri 
sadakati düzeyini arttırmaktadır (ß=0,504). 

Üçüncü aşamada deneyim sağlayıcıların müşteri sadakati üzerine etkisi (ß=0,811) müşteri deneyimi 
modele eklendiğinde (Model 4) azalmaktadır (ß=0,370). Aracılık rolüne ilişkin tamamlayıcı olarak Sobel 
testi uygulanmıştır. Bu sonuçlara ve ilgili sobel testi sonuçlarına göre deneyim sağlayıcıları ile müşteri 
sadakati arasında müşteri deneyiminin kısmi ara değişken olduğu anlaşılmaktadır (Z=-1,462; 
p=0,001<0,05). Bu bulgular müşteri deneyiminin aracılık etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir ve H4 

hipotezi kabul edilmiştir. Dördüncü hipoteze ait regresyon modelinde yer alan değişkenler arası ilişki 
Şekil 4’de özetlenmiştir. 
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                                                  β:87,3,p<001***                                                         β :50,4, p< 0001*** 

 
 
  
 

Doğrudan etki: β:,78,8, p<001*** 

     Dolaylı etki (Toplam etki-doğrudan etki): β:21.2, %95 güven aralığında 

Şekil 4. Dördünü Hipoteze Ait Öngürülen Aracı Modeldeki İlişkiler 

4. Sonuç  
Çalışmada, bağımsız değişken olarak ele alınan deneyimsel pazarlama unsurlarının boyutları olan deneyim 
türlerinin ve deneyim sağlayıcıların, bağımlı değişken olan müşteri sadakatine etkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Söz konusu değişkenlerle ilgili çalışma alanı olarak ise deneyimsel pazarlamanın ve tüketicilerin 
yaşadıkları deneyimlerin algılarına, beklentilerine ve davranışlarına yansımasının kapsamlı şekilde 
görülebileceği alışveriş merkezleri uygun görülmüştür. Bu nedenle modelin bağımlı ve bağımsız değişkenleri 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için çalışma evreni ile ilgili aracı değişkenler olarak müşteri deneyimi ve 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydalara modelde yer verilmiştir.  
Araştırmanın hipotezleri yapılan hiyerarşik regresyon analizleri sonuçlarına göre kabul edilmiştir. Buna göre 
deneyim türleri ve deneyim sağlayıcıların müşteri sadakatine etkisinde müşteri deneyiminin ve tüketicilerin 
alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracı rolü bulunmaktadır ve bu değişkenlerin müşteri sadakati 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Bu bulgular, müşteri deneyimi ve sadakat arasındaki ilişkiyi ele alan 
Mathwick vd., (2001) Srivastava ve Kaul, (2016); Varshneya ve Das, (2017) ile Yapraklı ve Keser’in  (2016) 
çalışmaları ile uyumludur. Öte yandan araştırma bulguları deneyimsel pazarlama unsurları ve müşteri 
deneyimi ile ilgili yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında da Dursun vd., (2018); Karadeniz vd.(2013); 
Alemdar, (2010); Kim vd., (2015) ve  Avello vd.nin (2011) araştırma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Deneyimlerin sadakat oluşturmada rolü olduğu ve aracılık etkisinin anlamlı ortaya 
konmuştur. 
Yürütülen çalışmada özgün olan nokta, Bloch ve arkadaşlarının (1994)  alışveriş merkezlerini bir 
tüketici habitatı olarak ele aldıkları ve bu bağlamda belirledikleri, tüketicilerin alışveriş merkezlerinde 
algıladığı faydalar değişkeninin müşteri sadakatine aracılık etkisinin anlamlı olduğunun belirlenmiş 
olmasıdır. Bu noktada alışveriş merkezlerinin, deneyimsel pazarlama uygulamalarını oluştururken 
tüketicilerin algıladığı faydaları da göz önünde bulundurmalarının müşteri sadakati oluşturmada etkili 
olacağını söylemek mümkündür.  

5. Öneriler ve Sınırlılıklar 

Tüketimin günümüz şartlarında sadece ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir faaliyet olmadığı gerçeği, 
işletmeleri pazarlama çalışmalarında yeni arayışlara itmektedir. Ürün özelliklerinin rakiplere göre fark 
yaratmada yeterli gelmemesi nedeniyle ürüne psikolojik, sosyal ve sembolik başka özellikler eklenerek 
tüketici tarafından tercih edilen, ilk akla gelen, memnun olunan ve sadakat ilişkisi kurulan bir ürün ve 
marka olması amaçlanmaktadır. Tüketici artık rasyonel kararlar vermemektedir. Satın aldığı ürünün 
somut ve işlevsel özelliklerinden çok o ürünle beraber algılanan sembolik özellikler ve tüketim 
sırasında yaşayacağı duyguları ve deneyimi önemsemektedir ve tüketim kararlarında eğlence, haz ve 
heyecan arayışı etkili olmaktadır.  

Kent dokusunun ve mimarisinin önemli bir parçası olan alışveriş merkezleri günümüzde tüketim 
mabetleri olarak da tanımlanmaktadır. Sadece pazarlama ve tüketici davranışları alanında değil, 
iletişim, sosyoloji, antropoloji ve mimari gibi farklı disiplinler açısından da incelemelere konu olan 
alışveriş merkezleri bireylerin gündelik yaşantısında, tüketim alışkanlıklarının ve sosyal ilişkilerin 
şekillenmesinde etkili olmaktadır. Sosyal ilişkilerde bir araya gelmek için ev ve iş dışında akla gelen 
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üçüncü mekân olan alışveriş merkezleri tüketicilerin gündelik ihtiyaçlarını da karşılayabildikleri, 
sosyalleşmek, eğlenmek, boş vakitlerini değerlendirmek, yenilikleri takip etmek, aradıkları bir ürünle 
ilgili bilgi toplamak gibi pek çok farklı amaçla kullanılmaktadır. Bu bağlamda alışveriş merkezleri, 
çalışmada ele alınan deneyimsel pazarlama yaklaşımının beş boyutu olan duyusal, duygusal, düşünsel, 
eylemsel ve ilişkisel deneyim türlerini tüketiciye sunabilecek olanaklara sahiptir. Ayrıca bu deneyim 
türlerinin hem oluşturulmasında hem de tüketiciye deneyim sağlayıcıları aracılığı ile ulaştırılmasında 
alışveriş merkezleri önemli rol oynamaktadır. Her pazarlama çalışmasında olduğu gibi deneyimsel 
yaklaşım ile yapılan çalışmalarda da amaç işletmenin rakiplerine göre farklılaşması ve pazar payını 
artırmaktır. Bunun için eldeki müşterileri kaybetmemek, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini 
sağlamak ve korumak önemlidir. Deneyimsel pazarlama yaklaşımı ile ele alınan tüketiciler ve 
tüketicilerle kurulacak ilişkilerde deneyimler belirleyici olmaktadır. 

Araştırma, sadece İstanbul’da bulunan beş alışveriş merkezi ile sınırlıdır, benzeri çalışmalar farklı örneklem 
grupları üzerinde de tekrarlanabilir. Bu araştırmada, deneyimsel pazarlama unsurları ile müşteri sadakati 
arasındaki ilişkide müşteri deneyimi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinde algıladığı faydaların aracılık rolü 
test edilmiştir. Deneyimsel pazarlama ile ilgili yapılacak olan diğer çalışmalarda tüketici tipolojileri ve 
tüketicilerin alışveriş davranışları gibi farklı aracı değişkenler kullanılarak, bu değişkenlerin müşteri sadakatine 
etkisini görmek amacıyla yeni modeller geliştirmek mümkündür.  

Araştırmada bütçenin ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle anketle veri toplama yöntemi tercih edilmiştir. Ancak 
deneyim kavramı özneldir ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu bağlamda nitel yöntemler kullanılarak 
müşterilerinin deneyimlerine dair yol haritasını belirleyebilmek ve analiz edebilmek önemli görülmektedir. 
Alanla ilgili gelecek araştırmalarda nitel veya karma modeller geliştirilerek deneyimsel pazarlama unsurları 
açısından müşteri sadakatine etki eden faktörleri derinlemesine inceleme olanağı bulmak mümkündür. 

Öte yandan yürütülen çalışma sadece İstanbul ilindeki beş alışveriş merkezinde yapılmış olması nedeniyle 
müşteri sadakati, sadece bu alışveriş merkezlerinin ziyaretçileri açısından açıklayıcı olmaktadır. Çalışmanın 
genişletilmesi ve literatüre daha fazla katkı sunmak amacıyla İstanbul ilindeki veya başka illerdeki farklı 
alışveriş merkezlerinde de uygulanması, tüketicilerin sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi açısından 
kayda değer olacaktır. 

Alışverişi sadece belirli ihtiyaçların karşılandığı bir etkinlik olarak görmemek ve tüketicilerin 
duygularını olumlu yönde harekete geçirecek deneyimler sunmak gerekmektedir. Alışveriş 
merkezinde geçirilen zamanın heyecanlı ve keyifli duygularla yaşanması için öncelikle deneyim 
sağlayıcı olarak fiziksel çevre unsurunun özenle ele alınması gerekmektedir.  Temiz koridorlar, 
tuvaletler ve yeme-içme alanları, iyi çalışan havalandırma, arıza yapmayan asansör ve yürüyen 
merdivenler, gözleri yormayan ışıklandırma, güvenli bir ortam, uygun park alanları ve çocuk oyun 
alanları gibi detaylar tüketicilerin alışveriş merkezinde geçireceği zamanın kalitesini ve süresini 
etkileyecektir.  Ayrıca atmosferik özellikler, iç ve dış mimari yapısı,  dekorasyonu ve tasarımı, ses, 
koku, ışıklandırma ile duyulara, duygulara ve düşüncelere hitap eden deneyimler; eğlence, sanat, spor, 
müzik ve özel gün etkinlikleri ile eylemsel ve ilişkisel deneyimler alışveriş merkezini ziyaret eden 
tüketicilerin memnuniyetinde ve sadakatinde etkili olacaktır. Özellikle müşteri sadakatine giden yolda 
tüketicilerin alışveriş merkezlerinden algıladığı faydaları, bu mekânlarda yaşadıkları müşteri 
deneyimleri ile beraber düşünmek başarılı deneyimsel pazarlama kampanyaları yürütmede ayırt edici 
bir yaklaşım olacaktır.  
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Amaç – Kokunun tüketicilerin satın alma kararlarında düşünülen etkiyi oluşturup 
oluşturmadığının belirlenmesi. 

Yöntem – Gerçekleştirilen çalışmada, veri toplama yöntemi olarak online anketten yararlanılmıştır. 
Verilerin tasnif ve analizi, SPSS 22 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Gerçekleştirilen çalışmaya 144 kadın, 198 erkek katılımcı katılmıştır. 18-25 yaş 
aralığında yer alan katılımcıların, satın alma kararlarını verirlerken kokudan etkilenip 
etkilenmedikleri konusunda net bir görüş belirtemediği fakat kişisel bakım ürünleri tercihlerinde 
kokunun çok önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcılar, bir ürünü beğenseler bile ürün kötü 
bir kokuya sahipse almayacaklarını ve alacakları bir ürünün kokusunu da rahatlıkla 
anımsayabileceklerini dile getirmişlerdir. Buradan genel olarak katılımcıların aslında satın alma 
davranışı gerçekleştirirken kokuyu dikkate aldıkları görülmektedir. Kokunun satın alma davranışı 
üzerindeki etkisine cinsiyetler açısından bakıldığında ise kadınların satın alma davranışı 
gerçekleştirirken erkeklere nazaran kokuyu daha fazla dikkate aldığı görülmüştür. 

Tartışma – Çalışmaya göre koku faktörü, tüketici satın alma davranışlarını cinsiyet bazında 
etkilerken gelir bazında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktır. 
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Purpose – In the study, was tried to determine whether odor creates the expected impact on 
consumers’ purchase decisions. 

Design/methodolgy/approach – Online survey method was used as a data collection method. The 
classification and analysis of the data were carried out by SPSS 22 package program. 

Findings – 144 women and 198 men participated in the study. It was seen that participants in the 
18-25 age range could not give a clear idea as to whether they were affected by the smell when 
making their purchasing decisions, but it was found that the smell was very important in their 
personal care products preferences. In addition, the participants stated that even if they liked a 
product, they wouldn't buy it if they had a bad smell and they could easily remember the smell of 
a product they would buy. In general, it is seen that the participants actually take the odor into 
consideration when carrying out purchasing behavior. When the effect of odor on purchasing 
behavior in terms of gender is considered, it is seen that women pay more attention to smell when 
buying behavior than men. 

Discussion – The odor factor affected consumer buying behaviors on the basis of gender, but did 
not cause any change in income. 

GİRİŞ 

Teknolojik gelişmelerle birlikte pazarlama karması elemanlarında gerçekleşen değişim, beraberinde tüketici 
davranışlarında da aynı hızda bir değişimi meydana getirmiştir. Tüketici davranışlarında gerçekleşen bu 
değişim üzerinde etkisi olan temel faktörlerin (marka, kalite, fiyat, ambalaj vs.) yanı sıra haz, eğlence, 
duyular vs. gibi etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Koku duyusu da bu unsurlardan biridir. Merkezi 
sinir sisteminden köken alan koku reseptörleri, kokunun algılanmasını sağlamaktadır. Bireyler, algıladıkları 
kokular doğrultusunda çeşitli unsurlara olumlu ya da olumsuz tepkiler verebilmektedir. Bu tepkiler 
bireylere, ortamlara, ürünlere vs. yönelik olabilmektedir. 

1 Bu çalışma 11-13 Haziran 2019 tarihleri arasında  Sinop’da gerçekleştirilen, 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 
(UMYOS-2019)’da sunulan Tam Metin Sözlü Bildirinin,  Genişletilmiş halidir. 
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Koku, duyusal pazarlamanın temel aldığı duyulardan (görme, tatma, işitme, dokunma, koku alma) biridir. 
Koku alma duyusu güçlü bir duyudur ve kaygı, güven, anılar, algılar, hafıza vs. üzerinde ciddi etkileri olan 
duyguları bazen tetikleyici bazen de engelleyici etkiye sahiptir. Bu duyuyu harekete geçiren bölgelerin 
birçoğu, duygular ve hafıza ile ilgili bir sistem olan limbik sistemde yer almaktadır.  

Koklama işleminde yer alan ve omurgalıların ön beyinlerinin sinirsel bir yapısı olan ve duygu, hafıza ve 
öğrenmede rol oynadığı ileri işlem için koku bilgileri gönderen burun soğanı, beyindeki limbik sisteme 
doğrudan bağlanır. Limbik sistem, insanlarda ani duygu ile ilgili sistemdir ve duyguların  
%75'i koku tarafından üretilir. Bu nedenle kokular, marka bilinirliği yaratan, tüketicilerin kararlarını 
etkileyebilen ve kalıcı anılar yaratan duygusal bir tepki, istek veya hafızayı tetikleyebilir. Bu sebeple kimi 
zaman koku, bu kokuyla ilişkili duyguların hatırlamasını sağlayarak bireyleri harekete geçirir (Wikipedia, 
2019; Düğer vd., 2008: 4; Jaw, 2019). 

Firmalar da limbik sistemin bu özelliğinden yararlanarak kokuyu bir pazarlama aracı olarak 
kullanmaktadırlar. Pazarlamacılar, kokunun üründe, mağazalarda, ürüne ilişkin hatırlatıcı unsurlarda vs. 
bulunmasıyla ürünün/firmanın cazibesini artırmış dahası –varsa– geçmişle bile bir bağ kurulmasını 
sağlayarak hem satış rakamlarını artırmış hem de müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteri elde 
etmeyi hedeflemişlerdir. 

Anıları ve duyguları harekete geçirmek maksadıyla güçlü bir pazarlama silahı olarak kullanılan kokunun 
satın alma davranışı gerçekleştiren tüketiciler üzerinde istenilen etkiyi yaratıp yaratmadığının belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen çalışma, teorik ve analiz kısımları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Analize 
ilişkin verilerin toplanması sosyal medya aracılığıyla katılımcılara yöneltilen online anketler vasıtasıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Teknoloji çağının beraberinde getirdiği yüksek hız, sıfır hata ve yüksek verimle yüksek kaliteye erişme 
akımı, tüketicilerin davranışlarında da kendini göstermiştir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının neredeyse 
anlık denilebilecek bir hızla değişmesi ve şekillenmesi tüketici davranışlarına klasik yöntemlerden farklı bir 
yöntemle yaklaşmayı gerektirmiştir. Bu da tüketici davranışlarının incelenmesinde görüşme, gözlem, anket, 
ölçek gibi veri toplama yöntemlerinden geliştirilecek olan stratejilere kadar daha somut, daha doğru, daha 
güvenilir ve net verilere ihtiyaç duyulmasına sebebiyet vermiştir.  

Pazarlamayla ilgili insan davranışlarını anlamak için daha bilimsel analizlerin gerektiğini vurgulayan Lee 
vd. (2007), özellikle pazarlama araştırmalarında yaygın olarak kullanılan öz değerlendirme ölçümlerinin, 
tamamen yanıtlayanın tutumlarını ve/veya önceki davranışlarını doğru bir şekilde raporlama yeteneğine ve 
istekliliğine dayandığını savunmaktadır. Butler (2008: 416) ise bunun yerine, deneklerin doğrudan davranışa 
katıldıkları ve davranışlarını kontrol etmelerinin zor olduğu durumlarda fizyolojik tepkilerin alınabileceğini 
dile getirmiştir.  

Tüketici davranışlarına ilişkin verilerin tüketicilerin bilinçli bir şekilde müdahale edebileceği şekilde 
toplanması, elde edilen verilerin güvenirliğini de sarsmaktadır. Bu bağlamda sinir bilimsel araştırma 
yöntemlerinin pazar araştırmasına uygulanmasını yansıtan nöropazarlama, ihtiyaç duyulan somut, doğru, 
güvenilir ve net verilere ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Genel olarak pazar araştırmalarına bakıldığında nöropazarlama tekniklerinin özellikle de tüketicilerin 
bilişsel müdahaleleri ve çevresel faktörler (ankete yanlış cevap verme, gözlemlenen olayın sadece gözlem 
gününe has bir kereliğine gerçekleşmiş olma ihtimali, görüşmenin çeşitli gürültü faktörlerine maruz kalması 
vs., bu doğrultuda geliştirilen stratejiler, alınan önlemler)  bazında ele alındığında daha güvenilir sonuçlar 
verdiği görülmektedir. 

Daha doğru ve güvenilir sonuçlar için başvurulan nöropazarlama; pazarlar ve pazarlama değiş tokuşuna 
ilişkin insan davranışını analiz etmek ve anlamak için nörobilimsel metotların uygulanması olarak 
tanımlanabilir (Lee vd., 2007: 200). 

Senior ve Lee (2008: 263) ise nöropazarlamayı, pazarlama soruları çalışmasına daha titiz ve tamamen daha 
alakalı bir bilimsel yaklaşımın başlangıcı olarak gördüklerini dile getirmişlerdir. 
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Nöropazarlamanın, pazarlama ve bilimin ilgi çekici bir evliliği, uzun süredir beklenilen insan beyninin bir 
penceresi olduğunu dile getiren Lindstrom (2009: 5) nöropazarlamayı, kendisinin  
-herkesin, her gün hayatında gerçekleştirdiği bilinçaltı düşüncelerini, duygularını ve satın alma kararlarını 
yönlendiren arzularına yönelik olan- Satın Alma Bilimi (Buy-ology) olarak tanımladığı kilitli bilimin bir 
anahtarı olarak tanımlamıştır. 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak nöropazarlama, tüketici satın alma kararlarının nöral (sinirsel) etkilerini 
inceleyen bir bilim dalıdır. Dolayısıyla beyin bir kara kutuysa nöropazarlama bu kutuyu açan bir anahtardır 
(Gürdin, 2018: 288). 

2002 yılında ortaya ilk çıktığında tartışmalı bir konu olan ve tüketici davranışı çalışmasını sinirbilim ile 
ilişkilendiren nöropazarlama; zorlu bilişsel veya bilinçli katılım gerektirmeden doğrudan beyinleri 
araştırmak için son teknoloji yöntemler sunmaktadır (Morrin, 2011: 131). Nöropazarlamada, tüketicilerin 
beyinlerinde olan bitenden haberdar olmak amacıyla birçok beyin görüntüleme teknolojisinden ve bu 
teknolojilerdeki gelişmelerden yararlanılmaktadır.  Magnetic Resonance Imaging (MRI),  Near Infra Red 
Spectroscopy (NIRS), Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Positron Emission Tomography 
(PET), Electroencephalography (EEG), Magnetoencephalography (MEG), Transcranial Magnetic Stimulation 
(TMS), Göz Takibi (Eye Tracking), Yüz Okuma (Face Reading) bahsedilen beyin görüntüleme 
teknolojilerindendir. 

Wilson vd. (2008: 390), beyin görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelerin, insanların nasıl karar verdikleri 
ve pazarlamacıların bu kararları nasıl etkileyebileceği konusundaki bilgilerimizi geliştirdiğini ve 
geliştirmeye devam edeceğini ifade etmiştir. Wilson’un tanımında geçen “kararların pazarlamacılar 
tarafından nasıl etkilenebileceğine” ilişkin sorunun cevaplarından biri tüketicilerin beş duyusunu hedef alan 
duyusal pazarlamada yer almaktadır. 

Pazarlamayı geleneksel ana hatlarının dışında formüle eden ilk kişi olan Bernd Schmitt aynı zamanda satın 
alma kararındaki duyguların etkisini tartışan, duyguların ve deneyimlerin yer aldığı yeni stratejiler için 
malların veya hizmetlerin özelliklerine ve yararlarına dayalı pazarlama stratejilerini değiştirme ihtiyacını 
gören ilk kişidir. Bernd Schmitt’e göre pazarlama, yeni bir döneme girmektedir ve müşteri artık sadece 
maliyet-fayda denklemi için bir mal veya hizmeti seçmemektedir.  Satın almadan önce ve tüketim sırasında 
sunulan deneyim de bu seçimler üzerinde etkili olmaktadır. Mal veya hizmet eğlenceli bir deneyim sağlarsa 
ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılarsa başarının garantileneceğini dile getirmiştir (Hinestroza ve James, 2014: 
3-4).  

Krishna (2012: 332) ise tüketicilerin artık sadece ürün tatmininin ve sözü geçen maliyet-fayda denkleminin 
ötesinde eğlence, haz vb. deneyimlerin ve duygularının da tatmin edilmesi ihtiyacının doğduğunu dile 
getirmiştir. Duyguların, pazarlamada tatminine ilişkin bir pazarlama stratejisi olan “duyusal pazarlamayı”, 
“tüketicilerin duyularını içine alan ve algılarını, yargılarını ve davranışlarını etkileyen pazarlama” olarak 
tanımlamıştır. Yönetsel bir bakış açısıyla da duyusal pazarlamanın, ürünün soyut kavramlarına (örneğin, 
karmaşıklığı veya kalitesi) ilişkin tüketici algılarını karakterize ederek bilinçaltı tetikleyicileri oluşturmak 
için kullanılabileceğini dile getirmiştir. 

Krishna ve Schwarz (2014) pazarlamada, “tüketicilerin duyularını meşgul eden ve algılarını, yargılarını ve 
davranışlarını etkileyen” tüketici davranışlarında duyuların rolüne ilişkin dağınık araştırmaların, duyu 
pazarlamacılığı kapsamında bir araya getirildiğini ifade etmiştir. 

Raz vd. (2008: 719)’ye göre duyusal pazarlama, satış veya ürün çevresinde satışa ve iletişime veya ürünün 
kendine has özelliklerine odaklanarak mal ve hizmet çevresinde belirli bir çoklu duyusal atmosfer 
oluşturmaya yarayan, üretici veya dağıtıcı tarafından kontrol edilebilen bir ana kaldıraç grubu olarak ifade 
edilebilir.  

Doucé ve Janssens, (2013: 217)’e göre duyusal pazarlama, deneyimsel pazarlamanın bir öğesidir. Deneyimsel 
pazarlamacılar tüketicileri, hoş deneyimlerle karşılaşmayı seven, rasyonel fakat duygusal yaratıklar olarak 
görürler. Perakende bağlamında, bu, ürüne yapılan vurgunun mağazadaki müşteri deneyimlerinin 
oluşturulmasına doğru bir kayma gerektirmektedir. Perakendecilere göre, duyulara hitap etmek, bu alışveriş 
deneyimlerinde önemli bir faktördür. Duyusal pazarlama, şirketleri ve ürünleri farklılaştırmak, müşterileri 
motive etmek ve ürünlere değer katmak için kullanılabilir.  
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Ditoiu vd. (2014: 303) de duyusal stratejilerin; markayı farklılaştırdığını, tüketicinin aklına yaklaştığını ve 
hem bilişsel bir bakış açısından hem de duygusal bir açıdan algılandığını dile getirerek duyusal 
pazarlamanın önemine değinmiştir. 

Hulten vd. (2009: 1)’ne göre, her bireyin bilinçli hale gelmesi, firmaları, ürünleri ve markaları algılaması 
duyumları aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle insan duyuları hakkında daha fazla bilgi almak; bir firmanın 
pazarlamasını daha başarılı ve bireyin duyusal deneyimini daha kişisel hale getirebilir. Beş insan 
duyusundan, görme duyusu şu ana kadar pazarlama pratiğine hâkim olan duyudur. Bir insanın, bir ürün 
veya markaya karar verdiğinde ve/veya karar verirken önemine rağmen, diğer -koku, ses, tat ve dokunma- 
duyularının uzun süre ihmal edildiğine şüphe yoktur.  

Düğer vd. (2008: 2) tat duyusundan bile daha fazla hoşa gitme veya gitmeme gibi sensorik özelliklere sahip 
olan koku duyusunun, gıda seçiminde muhtemelen tat duyusundan daha fazla ön plana çıktığını dile 
getirmişlerdir. Araştırmacılar, (i) gerçekten daha önce hoşlanmadığı bir gıda ile olumsuz tecrübe yaşamış 
kişinin, ikinci defa aynı tip gıdanın kokusunu almakla dahi midesinin bulandığını (ii) canlıların bazı 
maddelerin zararlı etkilerinden korunması, beslenmesi ve seksüel etkinliklerinde kokuya duyarlılığın 
önemli bir rol oynadığını (iii) hoşa giden maddenin koklanmasının tüm sindirim salgılarının artmasına 
sebep olduğunu (iv) koku duyusu ileri derecede gelişmiş köpeklerin; av, sürü veya polis köpeği olarak 
kullanıldığını ifade etmişlerdir.  

Gerek gelişmiş bir hayvan olan insanda gerekse ilkel hayvanlarda koku duyusu, çeşitli süreçlerden geçtikten 
sonra kendini göstermekte ve beynin çeşitli bölgelerinde izler bırakarak oluşmaktadır. Beynin çeşitli 
bölgelerinde yer eden bu izler daha sonra verilecek olan kararlarda önemli bir rol oynamaktadır. 

Koku alma işlemi, koku uyaranlarının soluma veya koklama yoluyla burun içine alınmasıyla başlar. Burun 
boşluğunda, bu uyaranlar koku alıcıları tarafından yakalanır. Koku alıcılarının uyarılması ile koku 
moleküllerini elektriksel uyarılara dönüştürürler. İmpulslar önce koku korteksine, ardından limbik sisteme 
iletilir (Yorulmazel, 2017: 8). Limbik sistemde hafızayı, anıları yöneten hipokampus, haz, mutluluk, üzüntü 
vs. gibi duyguları yöneten amigdala ve susama, acıkma vs. gibi hislerin merkezi olan hipotalamus 
bulunmaktadır. Aynı zamanda kokuların da algılandığı sistemdir. Limbik sistem duyguların, hislerin ve 
hafızanın merkezi olmasından dolayı koku pazarlaması açısından önemli bir sistemdir.  

Duyusal pazarlamanın ve stratejilerin geliştirilmesinde etkili olan ve limbik sistemde yer alan beş duyudan 
biri olan koku duyusu, günlük hayatımızın her alanında etkili olduğu kadar ürünlerin ve satış yerlerinin 
tercihinde de önemli bir rol oynamaktadır. Tüketiciler, üründeki, ortamdaki vs. kokunun etkisiyle zamanda 
yolculuk yaparken bazen acı, tatlı hatıralarla üzülür veya sevinir bazen de olumlu olumsuz deneyimler ile 
satın alma davranışlarını gerçekleştirirler. 

Sinirbilimsel bulgular ve birçok deneysel çalışma, duyusal uyaranları uygulamanın güçlü duyguları 
tetikleyebileceğini ve bu nedenle satın alma davranışını istenen yönde yönlendirebileceğini göstermiştir. 
İnsan duygularının % 75'i koku ile tetiklendiğinden, koku özellikle pazarlama için yüksek bir potansiyele 
sahiptir (Maiwald, 2013: 52). 

Koku alma, bireyler tarafından çoğu kez değeri bilinmeyen duyulardan biridir. Koku alma rolü iki açıdan 
ele alınabilir. Bunlardan ilki, tehlikelerden uzak durma, yiyecek alımından ve sosyal ilişkilerden uzaklaşma 
dâhil türlerin hayatta kalmasına dayanan işlevsel bir rol iken diğer rolü, etkinliklerin tadını çıkarmakla 
ilişkili olan daha modern bir roldür ve son zamanlarda tüketici davranışı literatüründe dikkat çekmiştir. 
Tüketici ortamında, koku alma rolü ürün hafızası ve ürün değerlendirmesi ile ilişkilendirilmiştir (Lin, 2014: 
1). 

Koku üzerine yapılan tüketici araştırmaları, hoş kokuların markalar ve ürünler için olduğu kadar bilgi 
işlemede de dikkat ve bellek üzerindeki olumlu etkilerini göstermiştir. Örneğin, çevre kokuları üzerine 
yapılan çalışmalar, karmaşık hoş kokulara kıyasla basit hoş kokuların, daha kolay işlenmelerinden dolayı 
mağazadaki harcamaların artmasına neden olduğunu göstermiştir (Madzharov vd., 2015: 84).  

Maiwald vd. (2013: 52) diğer tüm duyulara, yanıt vermeden önce düşünmenin gerçekleştiğini fakat kokuda 
beynin daha birey düşünmeden yanıt verdiğini dile getirmiştir. Araştırmacıların görüş ve söylemlerinden 
yola çıkarak kokunun pazarlama camiasında güçlü bir stratejik araç olduğu görülmektedir. 
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Stratejik bir araç olan kokunun, pazarlama endüstrisinde çeşitli kullanımları vardır. Bunlar (Bradford ve 
Desrochers, 2009: 142): 

• Pazarlamacı Kokusu: Koku, bir promosyon taktiğinin parçası olarak mal ve hizmetlere dikkat çekmek 
için kullanılır. 

• Ürün Kokusu: Yaklaşım davranışlarını motive etmek veya koku gidermek için kişisel veya genel 
koku sağlamak amacıyla ürünler halinde geliştirilen özel kokular. 

• Ortam Kokusu: Bir üründen kaynaklanmayan, sadece perakende ortamının bir parçası olarak ortaya 
çıkan genel bir koku. 

o Nesnel Ortam Kokusu: Perakendecilerin yararına yönelik tüketici tutum ve davranışlarını 
etkilemek amacıyla çevre kokusu teknolojisinin uygulanması. 

o Gizli Nesnel Ortam Kokusu: Perakendecilerin yararına yönelik tüketici tutum ve davranışlarını 
etkilemek amacıyla çevre kokusu teknolojisinin gizli uygulanmasıdır. 

Tüm bunlar bir araya getirildiğinde koku pazarlaması, firmalar için pazarlama faaliyetleriyle birlikte görme, 
tatma, dokunma, koklama ve işitmeyi içeren duyusal pazarlamanın bir parçasını oluşturur (Tarcyzdlo, 2014: 
98). Koku pazarlaması, marka ve ürünleri pazarlamanın ve müşterileriyle daha derin ve duygusal bir 
düzeyde iletişim kurmanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü koku alma duyusu, duygusal tepkilerle en 
yakından ilişkili olarak kabul edilir (Jaw, 2019).  

İnsan duygularının %75’inin koku duyusundan etkilendiğinden yola çıkıldığında koku pazarlaması 
tüketicileri etkilemede pazarlamacılar için bulunmaz bir nimettir. Ürün, ortam ve tutundurma odaklı 
kullanılan koku pazarlaması, tüketicilerin zihinlerinde anıları canlandıran, ürünün/firmanın tüketici 
zihninde konumlanmasını sağlayan, tüketici ve ürün/firma arasında duygusal bir bağ oluşturan duyu 
pazarlamasıdır. 

Duyu pazarlamasının önemli bir parçası olan koku, bireylerin beyinlerini gerek duygusal gerekse bilişsel 
olarak ele geçiren güçlü bir duyudur. Bu duyunun gücüne inanarak yola çıkılan koku pazarlamasına yönelik 
çalışmalara bakıldığında, genel olarak ortamın kokusu üzerinde durulduğu görülmüştür. Literatür taraması 
yapılırken araştırmacıların çalıştıkları konular -ortam, bireysel farklılıklar, etik konular, destinasyon 
pazarlaması, marka / marka imajı oluşturma- bazında gruplandırılarak değerlendirilmiştir. 

Gulas ve Bloch (1995), ortam kokusunun tüketiciler üzerindeki etkisini tanımlayan bir model önermiştir. 
Ortam kokusunu, duygusal tepkileri ve nihayetinde yaklaşımdan kaçınma reaksiyonlarını etkilemek için 
koku tercihleriyle karşılaştırılan bir çevresel işaret olarak tasvir etmiş, varsayılan ilişkilerin yönlendiricilerini 
de tarif etmiş ve bireysel tüketicilerin alışveriş yaparken ortam kokusundan etkilendiklerini dile getirmiştir.  

Blondeau ve Tran (2009), İsveç Umeå'da, mağazalardaki koku pazarlamasını; amaçlar, engeller, kullanılan 
teknikler aracılığıyla anlayarak bu konuda daha da ileri gitmeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar 
gerçekleştirdikleri çalışmada Umeå'da koku ya da parfüm içeren mağazaları, kokuyu bir pazarlama aracı 
olarak kullananları ve neden kullanıp kullanmadıklarını araştırmışlardır. Araştırmacılar görüşme yaptıkları 
mağazaların çoğunun koku pazarlamasını, bilinçli bir şekilde değil de bilim adamlarının, kadınların 
kokulara karşı erkeklerden daha hassas olduğunu belirtmelerinden yola çıkarak kullandıklarını fark 
etmişlerdir. Ardından koku pazarlamasını doğru şekilde kullanan insanların franchise edilmiş mağazaların 
bir parçası olduklarını ve bu tür bir kullanıma daha yüksek düzeyde karar verildiğini görmüşler ve koku 
pazarlamanın sadece üst düzey pazarlama yöneticilerinin gerçekten bildiği ileri bir teknik olduğunu 
belirtmişlerdir.   

Teller ve Dennis (2012), koku uyarıcılarının tüketici davranışları üzerindeki etkisini diğer atmosferik 
ipuçlarıyla karşılaştırıldığında, pazarlama ve perakende literatüründe çok az ilgi gördüğünü ifade etmiştir. 
Araştırmacılar eleştirel bir literatür taramasına dayanarak, bölgesel bir alışveriş merkezinde 
gerçekleştirdikleri bir saha deneyi ile ortam kokusunun etkinliğini araştırmışlardır. Araştırmacılar, ortam 
kokusunun önemsiz olduğunu düşünenlerin aksine, ortam kokusunun önemli olduğunu düşünen 
katılımcılar arasındaki ortam kokusunun etkisine ilişkin bir farklılık elde etmişlerdir. Buna göre ortam 
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kokusunun önemli olduğunu düşünen katılımcıların üçte biri için ortam kokusunun tüketici davranışları 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmuştur.  

Doucé ve Janssens (2013), pazarlama yöneticilerinin, perakende ortamında koku alma pazarlama araçlarının 
giderek daha fazla kullanıldığını dile getirmiş ve mağazadaki kokuların tüm tüketici tipleri için istenip 
istenmediğini araştırmışlardır.  Araştırmacıların hoş bir ortam kokusunun varlığının, hoş bir kokunun 
yokluğuna kıyasla artan duygusal tepkilere, değerlendirmelere ve davranışsal niyetlere yol açacağına ilişkin 
varsayımları çoğunlukla desteklenmiştir. Araştırma; yüksek etkili bir ortamda, hoş bir ortam kokusunun, 
düşük katılımlı bir ortamda yapılan çalışmalara kıyasla perakende ortamında yaşanan duygusal tepkileri 
olumlu yönde etkilediğini doğrulamaktadır. Araştırmacılar ayrıca hedonik alışveriş motivasyonundaki 
bireysel farklılıklar ile ilgili olarak hem mağaza ortamının hem de ürünlerin değerlendirmesinde hoş 
kokunun olumlu etkisine rastlamıştır. Alışveriş ortamındaki bir kokunun varlığına karşı katılımcıların daha 
duyarlı olmasından dolayı olumlu etkilerin, değerlendirmelerin ve davranışsal niyetlerin artmasına yol 
açtığını ifade etmişlerdir. Alışveriş motivasyonuyla ilgili olarak, hedonik alışveriş motivasyonu yüksek olan 
müşteriler üzerinde hoş bir ortam kokusunun etkisi olmadığını gören araştırmacılar, eğlence ve kişisel zevk 
için alışveriş yapan tüketicilerin aktif olarak hedonik deneyimler aradıklarını dolayısıyla deney zaten 
hedonik unsurlarla dolu prestijli bir giyim mağazasında gerçekleştiğinden, hoş bir ortam kokusunun, 
hedonik alışveriş motivasyonu yüksek olan tüketiciler için alışveriş deneyimini geliştirmemiş olmasının 
mümkün olabileceğini dile getirmişlerdir. 

Poon ve Grohmann (2014) gerçekleştirdikleri çalışmada, mekânsal yoğunluğun ve ortam kokusunun 
tüketicilerin mekânsal algı ve kaygıları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma bu konuları tartışmaya 
odaklanmıştır. Sonuç olarak mekânsal algının, mekânsal yoğunluktan etkilendiğini fakat ortam kokusundan 
etkilenmediğini gözlemlemişlerdir.  

Madzharov vd. (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada, çevre kokularının perakende satış ortamlarında 
tüketicilerin mekânsal algılarını nasıl etkilediğini, bu durumun da müşterilerin enerji duygularını ve 
dolayısıyla ürün tercihlerini ve satın alma davranışlarını nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Araştırmacılar 
çalışmalarının sonucunda, algılanan sıcaklıkta farklılık gösteren ortam kokularının (sıcak ve soğuk 
kokuların) müşteri tercihlerini sistematik olarak etkileyebileceğini gözlemlemişlerdir. Araştırmacılara göre 
sıcak (soğuk) bir ortam kokusunun; daha yüksek sosyal yoğunluk, seçkin ürün ve çoklu ürün satın 
alımlarında artış, mağazadaki genel harcamaların artması algılarına neden olmaktadır. 

Thomas (2015), kokuların, hatıraların kullanımı ve satın alımın genel yönüyle tüketicilerin ilgisini çekmede 
çok güçlü olmalarına rağmen, bazen bir pazarlama planı oluştururken unutulduğunu ifade etmiştir. Kokuyu 
atmosferik denilen bir pazarlama aracı olarak değerlendirmiştir. Çalışmada, bu pazarlama aracı 
kullanılırken güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiş ve daha sonra bu özellikler bir fırın örneğine 
uygulanmıştır.  Çalışmada mağazalardaki atmosferik elementleri kullanma gücünün sınırsız olduğu ve 
renklerin, aydınlatmanın, mağaza düzenlerinin ve özellikle kokunun, alışveriş yapma davranışlarını ve 
belirli mağazaya yönelik tutumları etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Demirtürk (2016) gerçekleştirdiği çalışmada, 36 kişiden oluşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanına hem 
kokulu ortamda hem de kokusuz ortamda ürün mesajları ve görselleri göstererek aradaki farkları EEG 
çıktıları ile analiz etmiştir. Araştırmacı çalışma sonunda, koku ile duygu ve karar verme mekanizması 
arasında ilişki olduğunu gözlemlemiştir. Çalışmaya göre koku, mesaja olan ilginin seviyesini düşürmekte 
fakat markaya karşı pozitif duygular ve hisler oluşturarak karar verme sürecini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

Belbağ ve Parıltı (2017)’nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, katılımcıların Ankara’da bulunan 
departmanlı mağazalardan alışveriş yaparken demografik özelliklerinin mağaza atmosfer değişkenleri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların cinsiyetleri 
mağaza içi unsurlar ile mağaza içi yerleşim ve satın alma noktasına önem verme düzeyleri üzerinde 
etkilidir. Katılımcıların medeni durumları mağaza içi dekorasyon ve müzik değişkeni üzerinde etkiliyken 
meslek grupları da mağaza dışı unsurlar değişkeni üzerinde etki yaratmaktadır. 

Argan vd. (2018) gerçekleştirdikleri çalışmayla stadyumda maç izleyen Eskişehirspor taraftarlarının, duyu 
organları ile algıladıkları stadyum deneyiminin etkinlik tatmini ve spor tüketim davranışları arasındaki 
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ilişkilerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar, stadyumun görsel, işitsel ve tatsal deneyim üzerinde 
etkisinin olduğunu diğer duyuların (kokusal, dokunsal) etkinlik tatmini üzerinde etkisinin olmadığını tespit 
etmişlerdir. Ayrıca etkinlik tatmininin spor tüketim davranışları üzerinde güçlü ve olumlu etkisi olduğu 
ortaya konulmuştur. 

Lin (2014), koku pazarlamasını bireysel farklılıklar bazında ele almıştır. Araştırmacı çalışmasında sadece 
kokuların veya koku betimleyicilerinin neden olduğu duyguların etkisini değil aynı zamanda tüketici karar 
verme ve karar verme üzerindeki olumsuz etkilerini de inceleyerek koklama ve duygular arasındaki yakın 
ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca koku almadaki bireysel farklılıkların, özellikle de hiperosmik 
(veya duyarlılık olarak adlandırılan) ve normalin, kokulara benzer veya farklı şekilde nasıl tepki verdiği 
araştırılmıştır. Çalışmada potansiyel (ERP) çalışmaları ve davranışsal çalışmaları bir arada içeren dört deney 
dizisi gerçekleştirmiştir. Bu deneylerin sonuçlarına göre; (i) kokuya duyarlı bireyler, koku denemelerine 
kıyasla boş denemeler sırasında daha güçlü duygular göstermiştir, (ii) koku betimleyicilerinin, pasif bir 
görüş görevi ile karşılaştırılmasının etkisini araştırmış ve sonuç olarak, her iki koku grubu da nötr koşullar 
sırasında daha güçlü duygular sergilemiştir. (iii) insanların hoş ortam kokusu altında ürünleri daha kaliteli 
olarak algıladıklarından, ortam kokusunun ürün üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini 
gözlemlemiştir. (iv) Koku yokluğunda koklama hareketlerinin etkisinin koku betimleyicileriyle birlikte 
incelendiğinde, kokuya duyarlı bireylerde, ürün ve reklam reytinglerinde belirgin artışlarla kanıtlandığı gibi 
koklama hareketlerinin davranışsal sonuçlar üzerindeki etkisi ortaya çıkmıştır.  

Bradford ve Desrochers (2009), koku pazarlaması endüstrisinde etik konular hakkında farkındalık yaratmayı 
amaçlamıştır. Özellikle tüketicileri pazarlama iletişimine karşı ikna etmek ve savunmasız kılmak için 
kokuların kullanımı ve geliştirilmesi ile ilgili ilgi alanlarını açıklamışlardır. Bu kapsamda koku duyusunu 
diğer duyulardan farklı kılan şeyi açıklayarak çalışmaya başlayan araştırmacılar, pazarlamada kokuların 
nasıl kullanıldığının, kokuların etkileri üzerine geçmiş araştırmaların, tüketicilerin etkilenmesi için teorik 
temellerin ve kokuların kullanımının bir açıklamasını gerçekleştirmiştir. Son olarak da koku endüstrisinin 
etik düşüncelerini ve gelecekteki araştırma alanlarını ele almışlardır. 

Yorulmazel (2017) gerçekleştirdiği çalışma ile bireylerin koklama duyusu ile algıladıkları verilerin diğer 
duyu organları ile algıladıkları verilere nazaran ne derece daha tercih edilebilir olduğunu anlamak 
üzere bir ölçek geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmacının elde ettiği sonuçlara göre insanlardan bazıları 
koku alma duyusuna öncelik vermektedir. Bu bağlamda çalışma kokunun etkilerini kullanmak isteyen 
pazarlamacılar için bir araç sunmaktadır. 

Henshaw vd. (2016), koku, limbik işlem ve duygu arasında güçlü ilişkiler inşa ederek kokunun kentsel 
kimliğe nasıl katkıda bulunabileceğini incelemişlerdir. Çalışma teori ve uygulamaya; (i) şehir 
pazarlamasında mevcut koku kullanımını ve ortaya çıkacak doğal zorlukların neler olabileceği, (ii) kokunun 
gelecekteki kentsel mekân pazarlama faaliyetlerinde hangi yollarla kullanılabileceği ve (iii)  kokunun belirli 
durumlarda kentsel mekân pazarlama çabasına daha katılımcı bir yöntem olabileceği şeklinde 
belirtilebilecek üç temel katkı sunmuştur. Çalışmada ayrıca koku alma işleminin gelecekte özellikle, kasten 
veya kasıtsız olarak kentsel çevreye sokulabilecek ortam kokuları konusunda kentsel mekân pazarlamasına 
ek bir boyut sağlama potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca tüm bunların özellikle bir dizi 
mekânsal, teknolojik ve etik zorluktan etkilendiğini ve şehir pazarlama pratisyenleri tarafından 
kullanımlarının henüz ortaya çıkmadığını ortaya koymuştur.  

Ghosh ve Sarkar (2016)’ın destinasyon duygusunun, destinasyon reklamlarında görülen duyusal referans 
ipuçlarından etkilenmesinden esinlenerek gerçekleştirdikleri araştırmada, duyusal referans ipuçlarının 
destinasyon duygusu üzerindeki etkisi ve bu etkinin ne kadarının bir bireyin hayal gücü kapasitesi 
tarafından yönetildiği deneysel olarak test edilmiştir. Araştırma, duyusal referans ipuçlarının destinasyon 
duygusunu önemli ölçüde etkileyebileceğini ve destinasyon duygusunun da istenen pazarlama sonuçlarına 
yol açabileceğini, yani olumlu niyet ve yayılmayı sağlayarak ağızdan ağza pazarlamayı ortaya çıkardığını 
göstermektedir. Çalışma, duyusal referans ipuçlarının hayal gücü sürecini etkilediğini kanıtlamaktadır. 
Varsayımların tersine sezgisel olan sonuçlar, duyusal referansların yokluğunda bile, kişilerin hayal gücü 
kapasitelerinin de önemli bir ılımlı rol oynadığını göstermektedir. 
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Yıldırgan ve Zengin (2014), turistik ürünlerin pazarlamasına özgü fiziksel kanıt stratejilerinin önemini 
vurgulamayı ve bu bağlamda turizm işletmelerinin uygulama ve kararlarına yönelik öneriler getirmeyi 
amaçlayan bir literatür çalışması gerçekleştirmişlerdir.  Araştırmacılar, turistik ürün pazarlamasında; 
otellerin dış görünüşü, mobilyaların yerleştirilmesi, renk vs. seçimine kadar fiziksel kanıt stratejilerinin 
müşteri tatmini açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Maiwald vd. (2015), koku pazarlamasının gücünü marka imajı oluşturma bazında incelemiştir. Markaya 
özgü bir kokunun, rakip bir markanın tüketici değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu 
çalışmada en önemli sonuç, kaçırma etkisinin keşfidir. Bulgular, oluşturulan kokuların rakip markaların 
değerlendirmesinde bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Aynı şekilde, belirli bir koku ile ilişkili olmayan bir 
marka, mevcut ve yerleşik kokulardan yararlanabilecektir. Bu nedenle, pazarlamacılar koku 
kullandıklarında, rakip markaların da etkilerini daima göz önünde bulundurmalıdırlar. Sonuç olarak 
araştırmacılar, koku pazarlamasının potansiyel gücünü göstermiş aynı zamanda ünlü ve popüler koku 
markaları için sınırlamaları ve uyarıları da dile getirmiştir. 

Tarcyzdlo (2014), başarılı bir marka imajı oluşturma konusunda aroma pazarlamasının kokularını ve 
unsurlarını betimsel bir şekilde ele almıştır. Bu bağlamda; aroma ve aroma pazarlamasının marka imajı 
oluşturmadaki rolünü, koku markalama ve koku markalamanın tasarım prosedürlerini, aroma pazarlama 
hizmetini, koku ile insan duyu ve davranışları arasındaki ilişkiyi ve aroma pazarlamasının etkinliğini 
incelemiştir. Sonuç olarak, mevcut piyasa koşullarında uygun kokuların ve iyi tasarlanmış aroma pazarlama 
tekniklerinin, istenen marka imajının şekillenmesine katkıda bulunduğunu ve paydaşların satın alma 
davranışını ve kararlarını etkilemede önemli bir rol oynadığını belirtmek gerektiğini ifade etmiştir. Bunun 
da insanın zihinsel durumu üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan ve duyguları, arzuları, motivasyonu ve 
yaratıcılığı harekete geçiren koku olduğu gerçeğinden kaynaklandığını dile getirmiştir.  

Suhonen ve Tengwall (2009) gerçekleştirdikleri çalışma ile duyusal markalaşmanın, tüketici için bir marka 
algısını nasıl etkileyebileceğini araştırmışlardır. Araştırmacılar duyusal pazarlamanın, teşvik edici diğer 
marka unsurlarıyla uyumlu olduğunda marka algısını olumlu yönde değiştirdiğini böylece bir markanın 
değerini pekiştirmek için uygun bir araç olarak görülebileceğini dile getirmişlerdir. Uygun bir uyarıcının 
tüketiciyi bilinçsiz bir seviyede etkileyeceğini ve dürtüsel olarak satın alma davranışını tetikleyen tercihi 
etkileyebileceğini öne sürmüşlerdir. Pazarlama stratejisine duyusal bir boyut eklemek, marka ile tüketici 
arasında daha güçlü bir bağ olduğunu ima ederek marka hakkını güçlendirebileceğini bununla birlikte, 
duyusal markalamaya yapılan yatırımdan nihayetinde faydalanmak için güçlü bir marka platformunun 
gerekli olduğunu savunmuşlardır. Araştırmacılar duyusal markalaşmanın kullanımının hızla büyüdüğünü 
ve stratejik markalaşmanın geleceği olacağını ön görmektedirler. 

Koku pazarlamasına ilişkin önceki çalışmalara bakıldığında ister etik açıdan ister ortam kokusu, kentsel 
pazarlama, marka imajı oluşturma açısından olsun tüketicilerin kokudan olumlu veya olumsuz yönde 
etkilendiği görülmektedir. Sadece Poon ve Grohman (2014)’ın mekânsal algı üzerine ve Argan vd. (2018)’nin 
stadyumda gerçekleştirdikleri çalışmalarda ortam kokusunun bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. İncelenen 
çalışmalar temel alınarak gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de kokunun tüketici satın alma davranışları 
üzerindeki etkisi ve eğer bir etkisi varsa da hangi unsurlardan etkilendiği incelenmiştir.  Gerçekleştirilen 
çalışmada hem ürün hem de ortam kokusu üzerinde durulmuş ve demografik özelliklerin kokuya bağlı 
satın alma davranışı üzerindeki etkisine değinilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ ve BULGULAR 

Kokunun tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemek üzere gerçekleştirilen çalışmada 
veri toplama yöntemi olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket formunun oluşturulmasında 
https://docs.google.com/forms sitesine demografik soruların ve likert ölçeğine dayalı önermelerin 
yüklenmesiyle elde edilen online anket formu, sosyal medya aracılığıyla  
4 Nisan 2019 – 02 Haziran 2019 tarihleri arasında katılımcılara iletilmiştir. Çalışmada verilerin ana kütleden 
en kolay, hızlı ve ekonomik şekilde toplanmasını sağlayan (Haşıloğlu vd., 2015: 20 ) “Kolayda Örnekleme 
Yöntemi” kullanılmıştır. 

Anket formunun oluşturulmasında; Yorulmazel (2017)’in “Individual Differences in Olfactory 
Information: The Need For Smell Scale – Koku Bilgilerinin Edinilmesinde Bireysel Farklılıklar: Koklama 

https://docs.google.com/forms
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İhtiyacı Ölçeği” adlı Yüksek Lisans Tezinde geliştirmiş olduğu koklama ihtiyacı ölçeğinden 
yararlanılmıştır.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik ikisi açık uçlu (meslek ve gelir) ikisi çoktan seçmeli (cinsiyet ve yaş) olmak üzere dört 
adet soru yer almaktadır. İkinci bölümünde ise katılımcıların kokuya yönelik algılarının hedonik ihtiyaç, 
satın alma ihtiyacı ve anılar bağlamında incelenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı Beşli Likert Ölçeği (1: 
Kesinlikle Katılmıyorum, …..., 5: Kesinlikle Katılıyorum) yer almaktadır.  

Verilerin analizinde, SPSS 22 programı yardımıyla frekans dağılımı ve standart sapma ile ortalama 
değerler hesaplanmış ardından değişkenlerin birbiri üzerindeki etkisinin ölçümü için de Çoklu 
Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. İki bağımsız bir bağımlı değişkenin bulunması regresyon 
analizi türlerinden çoklu regresyon analizinin seçilmesinin nedenidir. 

Toplamda 360 katılımcının yanıtlamış olduğu anketlerden 342 adedi değerlemeye tâbi tutulmuştur. 18 
anketin değerlendirmeye tabii olmamasının sebebi; katılımcılardan 4’ünün 18 yaş ve altında, 7’sinin 26-35, 
5’inin 36-55 ve 2’sinin 56 yaş ve üzerinde yaşa sahip olmalarından dolayı verilerin SPSS istatistik 
programında analiz edildiğinde ciddi sapmalara sebep olmasıdır. Buna göre katılımcıların 342’sinin  
18-25 yaş aralığında yer aldığı ve ankette meslekle ilgili sorulan soruya bakıldığında ise 18-25 yaş aralığında 
yer alan katılımcıların öğrenci oldukları görülmüştür. Sezer (2017)’in gerçekleştirmiş olduğu çalışma 
referans alınarak öğrenci gelir dağılımları 200 TL ve altı, 201TL-400TL, 401TL-600TL, 601TL-800TL,  
801TL-1000TL ve 1001TL ve üzeri olarak belirlenmiştir. %95’lik bir oranla 18-25 yaş aralığında olan 
katılımcıların %42.10’u kadın, %57.90’ı erkektir. Ankete dâhil olan katılımcıların %5,8’i 200 TL ve altında 
gelir elde ederken %28,8’i 1001 TL ve üzeri gelir elde etmektedir.  

Anketi yanıtlayan 360 katılımcının 342 tanesinin 18-25 yaş aralığında olması, diğer yaş gruplarının tüketici 
davranışlarını gerçekleştirirken kokudan etkilenip etkilenmediği hakkında bilgi edinilmesine engel teşkil 
etmiş ve araştırmanın kısıtını oluşturmuştur. 

Araştırmaya konu olan ana hipotezler ve alt hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 

Araştırmaya konu olan ana hipotezler; 

• Ho: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

• H1: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 

Araştırmaya konu olan alt hipotezler; 

• H01: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde cinsiyet bazında herhangi bir etkisi yoktur. 

• H11: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde cinsiyet bazında etkisi vardır.  

• H02: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde gelir bazında herhangi bir etkisi yoktur. 

• H12: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde gelir bazında etkisi vardır. 

Faktör Analizi 

Çalışmanın bu kısmında; değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyerek değişkenleri daha anlamlı ve 
özet şekilde sunmak ve veri grubunda yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin altında yatan ortak 
özellikleri oluşturmak (Bayram, 2004: 131) amacıyla faktör analizinden yararlanılmıştır. 

KMO ve Bartlett’s Testi 

Değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu ölçen bir uygunluk testi olan 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin değeri 0 ile 1 aralığında değiştiğini dile getiren Albayrak (2006: 131-
132)’a göre çok iyi bir faktör analizinde KMO değeri 0,80’den büyük olmalıdır. Bartlett’s Testi vasıtasıyla da 
analizden elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığı test edilmiştir. 
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Tablo 1. KMO ve Bartlett's Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü    .865 

Bartlett'in Küresellik Testi 
Yaklaşık Ki Kare 2475.035 
df 91 
Sig. .000 

Faktör Analizi sonucunda KMO değerinin 0.865 ve Bartlett’s Testindeki p değerinin 0,000 olmasından dolayı 
faktör analizi uygulanabilir bir durumdadır. Gerçekleştirilen analizde faktörler, toplam varyansın 
%62.852’sini açıklamaktadır ve bu değer kabul edilebilir bir değerdir. Önermeler faktörlere uygun bir 
şekilde yüklendiğinden herhangi bir önermenin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

Güvenirlik Analizi  

Test ölçeğine ilişkin güvenirlik analizi verileri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.  Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik İstatistiği 

Tablo 2’ye göre güvenilirlik katsayısı olan Cronbach’s Alpha katsayısı 0.888’dir ve test ölçeği 0.95’lik bir 
güvenirlikle uygulanabilir bir ölçektir. 

Normallik Analizi 

Birçok analizin gerçekleştirilebilmesi için temel bir varsayım olan normallik analizine ilişkin veriler Tablo 3 
ve Tablo 4’de yer almaktadır. Herhangi bir ölçeğin normalliğinden bahsedebilmek için bu ölçeğe ilişkin 
Skewness (çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) değerlerinin belirli aralıklarda değer almaları gerekmektedir. 
Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre Çarpıklık ve Basıklık değerleri -1,5 ile + 1,5 arasında bir değer alırsa 
veriler normal dağılıyor demektir.  

Tablo 3.  Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Normallik Analizi 
HED-ORT İstatistik Std. Sapma 

                  Çarpıklık 0.167 0.132 
                Basıklık -0.505 0.263 

Tablo 3’e göre Kokunun Hedonik Tüketimine ilişkin çarpıklık değeri 0.167 ve basıklık değeri -0.505 
bulunduğundan veriler normal dağılmıştır. 

Tablo 4.  Kokunun Satın Alma İhtiyacına İlişkin Normallik Analizi 
SAİ-ORT İstatistik Std. Sapma 

                  Çarpıklık -0.714 0.132 
                Basıklık 0.264 0.263 

Tablo 4’de görüldüğü üzere Kokunun Satın Alma İhtiyacına ilişkin çarpıklık değeri -0.714 ve basıklık değeri 
0.264’dür ve bu değerler -1,5 ile + 1,5 arasında dağılarak normal dağılım göstermiştir. 

Tablo 5.  Kokunun Anılara İlişkin Normallik Analizi 
ANI-ORT İstatistik Std. Sapma 

                  Çarpıklık               -0.559 0.132 
                Basıklık               -0.173 0.263 

Tablo 5’de görüldüğü üzere Kokunun Anılara ilişkin çarpıklık -0.559 ve basıklık -0.173 değerleri  
-1,5 ile + 1,5 arasında değer almıştır. Dolayısıyla analize ilişkin veriler normal dağılmıştır. 

Gerçekleştirilen üç normallik analizine göre veriler normal dağılım göstermiştir ve ilgili analizler 
gerçekleştirilebilir durumdadır. 

 

 

Cronbach Alpha Katsayısı N of Items 
.888 14 
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Ortalama ve Standart Sapmalar 

Katılımcıların, kokunun tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisine ilişkin 14 adet önermeden 
3’üne “katıldıkları” geri kalan 11 önerme karşısında “kararsız” kaldıkları görülmüştür. Katılımcıların 
kokuya ilişkin algılarına yönelik önermeler Tablo 6’da detaylarıyla belirtilmiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların Kokuya İlişkin Algılarına Yönelik Önermeler 
Önermeler Ort. Std. Sp. 

Hedonik Tüketim 
Satın alacağım ürünleri koklamak eğlencelidir. 3.2544 1.22159 
Satın alma amacım olmasa bile ürünleri koklamak hoşuma gider. 2.8421 1.23425 
İhtiyacım olmayan bir ürünü sırf kokusu hoşuma gittiğinden dolayı almışlığım 
vardır/alabilirim. 

2.8596 1.23638 

Zaman zaman sırf güzel bir kokuyu duyacağımı bildiğim için belirli mekânlara gidip 
mal veya hizmet satın alabilirim. 

2.8070 1.10883 

O gün alışveriş yapmayacaksam bile güzel kokan bir mağazaya girebilirim ve bu 
ziyaret genellikle satın almayla sonuçlanır. 

2.6579 1.12421 

Satın alma İhtiyacı 
Tüm ürün kategorilerinde ürünlerin kokularına dikkat ederek satın alırım. 3.1579 1.15318 
Ürünün kokusu satın almamda önemli bir etkendir. 3.4649 1.11912 
Benim için ürünün nasıl koktuğu satın alma sırasında oldukça önemlidir. 3.4737 1.19538 
Fiyat, ambalaj, ergonomi gibi özellikler açısından beğendiğim bir ürün kötü 
kokuyorsa veya hoş bir kokuya sahip değilse o ürünü almam. 

3.5439 1.26635 

Günlük alışverişlerimde (gıda ürünleri vs.) bile kokulu ürünler satın almayı tercih 
ederim. 

2.8596 1.20027 

Kişisel bakım ürünleri satın alırken koku benim için çok önemlidir. 4.1053 1.19654 
Anılar 
Koku benim için önceki satın almalarımı hatırlatan güçlü bir unsurdur. 3.4123 1.05961 
Bir ürünü satın alacağımda onun kokusunu da kolaylıkla duyumsayabilirim. 3.5175 1.03798 
Satın alacağım ürünleri kokuları ile birlikte hatırlarım. 3.4211 1.20771 

1. Kesinlikle Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle Katılıyorum 

“Fiyat, ambalaj, ergonomi gibi özellikler açısından beğendiğim bir ürün kötü kokuyorsa veya hoş bir kokuya 
sahip değilse o ürünü almam” önermesi 1.27’lik bir oranla en yüksek standart sapmaya sahip önermedir. 
Kısaca katılımcıların bu önermeye verdikleri cevaplar arasında bir tutarlılık yoktur. 

Ortalamalara genel olarak bakıldığında tüketiciler, satın alma kararlarını verirlerken kokudan etkilenip 
etkilenmedikleri konusunda net bir görüş belirtememişlerdir. Fakat 4.11’lik ortalamayla katılımcıların çoğu 
“Kişisel bakım ürünleri satın alırken koku benim için çok önemlidir” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Çoklu Regresyon Analizi 

Çalışmanın bu kısmında bir bağımlı (koku) iki bağımsız (cinsiyet, gelir) değişken olduğundan dolayı 
Kokunun Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerinde Cinsiyet ve Gelir bazında etkili olup olmadığını 
belirlemek için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizinin yapılabilmesi 
için gerekli olan temel varsayımlar (normallik analizi, faktör analizi vs.) sağlandığından regresyon analizinin 
yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Analizin gerçekleştirilmesinde test edilen hipotezler şu 
şekildedir: 

 Ho: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

 H01: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde cinsiyet bazında herhangi bir etkisi yoktur. 

 H02: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde gelir bazında herhangi bir etkisi yoktur. 

 H1: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde etkisi vardır. 

 H11: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde cinsiyet bazında etkisi vardır.  



B. Gürdin 11/3 (2019) 2160-2175 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2171 

 H12: Kokunun tüketici satın alma davranışı üzerinde gelir bazında etkisi vardır.  

Tablo 7. Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Korelasyon Tablosu 

Korelasyonlar 
  Koku_ORT Cinsiyet Gelir 

Pearson 
Korelasyonu 

Koku_ORT 1.000 -.326 -.011 

 
Cinsiyet -.326 1.000 .112 

 
Gelir -.011 .112 1.000 

Sig. (1-tailed) Koku_ORT 
 

.000 .420 

 
Cinsiyet .000 

 
.020 

 
Gelir .420 .020 

 
N Koku_ORT 342 342 342 

 
Cinsiyet 342 342 342 

 
Gelir 342 342 342 

Korelasyonda bağımlı değişken (Koku_ORT)’un satırının bağımsız değişken (cinsiyet, gelir) sütunlarıyla 
kesiştiği değerler olan -0.326 ve -0.011’in 0.700’den küçük olmasından dolayı çoklu doğrusallık sorunu 
yoktur. 

Tablo 8. Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Katsayılar Tablosu (Doğrusallık İstatistikleri /VIF) 

Katsayılara 
  Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar 
Doğrusallık İstatistikleri 

              Model B Std. Hata Beta Tolerans VIF 
1            (Sabit) 3.977 .155 

   
             Cinsiyet -.498 .078 -.329 .988 1.013 
               Gelir .012 .024 .026 .988 1.013 

a. Bağımlı Değişken: Koku_ORT 

Modele ilişkin Katsayılara tablosundaki VIF değerlerinin 2.5 ve altında olması gerekmektedir (Allison, 1999). 
İncelenilen modelde VIF değerleri 1.013 ile 2.50’den küçük olduğundan dolayı herhangi bir çoklu 
doğrusallık sorunu yoktur. Korelasyon ve Katsayılar tablolarına göre herhangi bir çoklu doğrusallık sorunu 
olmadığına göre analize devam edilebilir. 

Tablo 9. Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Model Özeti Tablosu 

Model  Özeti 
Model R R Kare Düzeltilmiş R Kare Tahmini Standart Hata 

1 .327a .107 .102 .70843 
a. Tahminleyiciler: (Sabit), Cinsiyet, Gelir 

Modelde bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını açıkladığını belirten değer 
olan Düzeltilmiş R Kare değerine bakılır. Burada cinsiyet ve gelir modelin %10.2’sini açıklamaktadır.  

Tablo 10. Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

1      Regresyon 
             Artık 
          Toplam 

78.698 
168.846 
247.544 

1 
310 
311 

78.698 
    .545 

144.489 .000b 

a. Bağımlı Değişken: Koku_ORT 
b. Tahminleyiciler: (Sabit), Cinsiyet, Gelir 
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ANOVA tablosundaki Sig.: 0.000 değeri modeldeki bağımsız değişkenlerden en az bir tanesinin bağımlı 
değişken üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Hangisinin/hangilerinin etkili olduğunu görmek için 
Katsayılar Tablosuna bakılmalıdır. 

Tablo 11. Kokunun Hedonik Tüketimine İlişkin Katsayılar Tablosu (Önemli Değer) 

Katsayılar a 
  Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar t Sig. 
Model B Std. Hata Beta 

1     (Sabit) 3.977 .155 
 

  25.631 .000 

-6.373 .000 
Cinsiyet -.498 .078 -.329 

Gelir .012 .024 .026 .499 .618 
a. Bağımlı Değişken: Koku_ORT 

Cinsiyete ilişkin Sig.: 0.000 değeri 0.05’den küçük olduğundan cinsiyetin tüketicilerin satın alma kararı 
verirken koku üzerinde etkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Ardından bakılması gereken “Beta” 
değeri (-) bir değer (-0.329) aldığından erkeklerin kadınlara göre satın alma davranışı gerçekleştirirken 
anlamlı derecede kokudan daha az etkilendiği görülmektedir. Kısaca kadınlar satın alma davranışlarında, 
kokudan daha fazla etkilenmektedirler. Sonuç olarak “H11: Kokunun tüketici davranışı üzerinde cinsiyet 
bazında etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

Gelire ilişkin Sig: 0.618 olduğundan “B” değerine bakılmaksızın tüketicilerin satın alma kararı verirken koku 
üzerinde gelir durumunun etkili olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak “H02: Kokunun tüketici davranışı 
üzerinde gelir bazında herhangi bir etkisi yoktur” hipotezi kabul edilmiştir.  

Beta değerleri standardize değerlerdir. Bağımsız değişkendeki 1 br’lik standart sapma değişminin bağımlı 
değişkende kaç br’lik artışa sebep olduğunu gösterir. 

Modele göre cinsiyetteki 1 br’lik standart sapma değişimi tüketici davranışlarının kokuya göre 
şekillenmesinde %32.9’luk bir standart sapma ile artışa sebep olur. 

Elde edilen veriler doğrultusunda genel olarak katılımcıların satın alma davranışlarını gerçekleştirirlerken 
kokudan etkilendikleri özellikle de kadınların erkeklere nazaran daha fazla etkilendiği gözlenmiştir. 
Özellikle de kişisel bakım ürünleri satın alırken kokunun katılımcılar üzerindeki etkisinin yüksek olduğu 
elde edilen bulgular arasındadır. Gelir bazında bakıldığında ise gelir farklılıklarının satın alma davranışı 
gerçekleştirirken kokunun satın alma davranışları üzerinde bir etkisi olmadığı görülmektedir. Yapılan 
literatür taramasında araştırmacılardan Belbağ ve Parıltı (2017) da cinsiyetin, mağaza içi atmosferik 
unsurların satın alma davranışı üzerindeki etkisini etkilediğini fakat gelirin atmosferik unsurların satın alma 
davranışı üzerindeki etkisini etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır.  

SONUÇ 

İnsan hayatının devamı için büyük önem arz eden beş duyu, firma-müşteri ilişkilerinde de hayati 
denilebilecek bir öneme sahiptir. Genelde duyu organlarından göze hitap edilerek görselliğin ön planda 
tutulduğu pazarlama stratejilerini diğer duyu organları da -çok hızlı değişim gösteren müşteri istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda- etkisi altına almıştır. 

Bu duyulardan biri olan koku duyusu, müşterileri kimi zaman hatıralarına kimi zaman hayallerine 
götürmekte kimi zaman da onlarda hoş duygular uyandırarak pazarlama için güçlü bir araç haline 
dönüşmektedir. Bu pazarlama aracının doğru bir şekilde kullanılması, tüketicide olumsuz bir etkiye yol 
açmadan etkin ve verimli yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin satın alma 
davranışlarında kokunun doğru yerde doğru şekilde doğru miktarda kullanılması firmayı başarıya 
götürürken aksi bir durumda bumerang etkisi yaratarak başarısızlığa sürükleyecektir.  

Kokunun tüketiciler üzerinde beklenilen etkiyi oluşturup oluşturmadığını gözlemlemek amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmaya 144 kadın, 198 erkek katılımcı katılmıştır. 18-25 yaş aralığında yer alan 
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katılımcıların, satın alma kararlarını verirlerken kokudan etkilenip etkilenmedikleri konusunda net bir görüş 
belirtemediği fakat 4.11’lik ortalamayla çoğunluğunun “Kişisel bakım ürünleri satın alırken koku benim için çok 
önemlidir” ifadesine katıldıkları görülmüştür. Katılımcılar ardından sırayla “Fiyat, ambalaj, ergonomi gibi 
özellikler açısından beğendiğim bir ürün kötü kokuyorsa veya hoş bir kokuya sahip değilse o ürünü almam” ve “Bir 
ürünü satın alacağımda onun kokusunu da kolaylıkla duyumsayabilirim” önermelerine de katıldıklarını ifade 
etmişlerdir. Buradan genel olarak katılımcıların aslında satın alma davranışı gerçekleştirirken kokuyu 
dikkate aldıkları görülmektedir.   

Kokunun satın alma davranışı üzerindeki etkisine cinsiyetler açısından bakıldığında ise kadınların satın 
alma davranışı gerçekleştirirken erkeklere nazaran kokuyu daha fazla dikkate aldığı görülmüştür. 

Özetlemek gerekirse koku faktörü, tüketici satın alma davranışlarını cinsiyet bazında etkilerken gelir 
bazında herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmada ürün ve ortam kokusu üzerinde durulmuştur. Katılımcılar için ürünün kokusu 
gerek ürün tercihi gerekse anıların canlandırılması bağlamında çok önemlidir. Benzer bir çalışma 
gerçekleştiren Lin (2014), kokuya duyarlı bireylerin ürün değerlendirmelerinde kokunun, olumlu 
davranışsal tepkilere yol açtığını gözlemlemiştir. 

Ortam kokusunun tüketici tepkilerinde, davranışlarında ve duygularında olumlu sonuçlar doğurduğunu 
ifade eden; Gulas ve Bloch (1995), Blondeau ve Tran (2009), Doucé ve Janssens (2013), Madzharov vd. (2015), 
Thomas (2015), Belbağ ve Parıltı (2017) ve Teller ve Dennis (2012)’in aksine Poon ve Grohman (2014) ile 
Argan vd. (2018) ortam kokusunun tüketici davranışları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını dile 
getirmişlerdir. Gerçekleştirilen çalışmada ise katılımcılar ortam kokusunun, satın alma davranışlarını 
gerçekleştirirlerken etkili olup olmadığı konusunda kararsız kalmışlardır. Buradan şu sonuca varılabilir: 
katılımcılar belirli koşullar altında ortam kokusundan etkilenirken diğer koşullarda ortam kokusundan 
etkilenmemektedirler. 

Elde edilen veriler doğrultusunda pazarlamacıların, pazarlama stratejilerini geliştirirken ürün ve ortam 
kokusunu mutlaka dikkate almaları gerekmektedir. Özellikle de kadınların bu konuda hassas olduğu 
unutulmamalı, kadınlarda koku notaları daha fazla vurgulanmalıdır. Her ne kadar tüketiciler satın alma 
kararı verirken kokudan önemli ölçüde etkilenseler de bu stratejiye doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
şekilde ve dozda başvurulmalıdır. Gereğinden fazla ve gereksiz koku kullanımı tüketicilerde bıkkınlık 
yaratacaktır.  

Koku pazarlaması alanında daha sonra gerçekleştirilecek olan çalışmalarda; tüketicilerin hangi koşullarda 
ortam kokusundan etkilendiği hangi koşullarda ortam kokusundan etkilenmediklerine yönelik bir çalışma 
gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilen çalışmada, ortam ve ürün kokusuna odaklanılmıştır. Daha sonra 
gerçekleştirilecek olan benzer çalışmalarda; bireysel farklılıklar, marka/marka imajı oluşturma ve etik 
konulara ilişkin önermeler de dâhil edilebilir. Son olarak farklı yaş grupları belirlenerek her bir yaş 
grubunun tüketim davranışlarını gerçekleştirirken kokudan etkilenip etkilenmediği belirlenebilir. 
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Purpose – With the rapid increase in the use of social media in the last decade, the conspicuous 
consumption lifestyle within society has been now transferred to the social media. Along with the 
changing culture of consumption, the consumer who witnesses such portrayals on social media 
aspires to and desires the same products and services. Having regard to this situation, this study 
examines the impact of the conspicuous consumption trend in social media on purchasing 
intentions. Accordingly, the study aims to discover whether social media is being used as a 
conspicuous consumption channel and whether these conspicuous portrayals affect purchasing 
intentions. 

Design/methodology/approach – A face to face survey was carried out with 409 participants who 
use social media. The collected data was analyzed with AMOS and SPSS statistical package 
programs using structural equation modelling.  

Findings – According to the findings resulting from the analysis, consumer involvement, personal 
image representation and share satisfaction have been found to have a positive impact on 
purchasing intention. 

Discussion – People have started to use social media as a channel for displaying their conspicuous 
consumption behavior to other people. It can be useful for companies to organize various events 
on social media and promote their products and services in a customized manner. 

1. Introduction

Today, 45% of the world’s population actively use social media. This number corresponds to 3.5 billion 
people. They spend 14% of their waking lives on social media (Kemp, 2019). On the other hand, with the 
increase in the use of social media, a style of conspicuous consumption has been transferred to social media 
(Bayuk & Öz, 2018: 2846). In fact, sharing posts on social media which reflect conspicuous lifestyles has 
become a trend (Thoumrungroje, 2014: 8). The different virtual identities created by people on social media 
legitimize conspicuous consumption. For this purpose, individuals seek public favor by using ostentatious 
and expensive brands (Sabuncuoğlu, 2015: 370).  Conspicuous consumption is the symbolic purchase, 
retention, use and visible consumption of goods and services equipped with cultural capital, aiming at the 
communication of a unique image to others. The tendency to conspicuous consumption can be also 
considered as an innate quality motivating the individual towards different forms of conspicuous 
consumption, so that an individual can display his/her uniqueness in product selection and use. Thus, 
conspicuous consumption is one’s purchase of products or services to demonstrate one’s status or prestige to 
one’s circle of friends or acquaintances (Chaudhuri et al. 2011 :216). Conspicuous consumption was first 
conceptualized as The Theory of the Leisure Class (Veblen, 1899). In this theory which remains valid today, 
Veblen suggested that consumption can also be done pretentiously and attributed the relationship between 
society and economy also to class differentiation (Güleç, 2015: 62). In that sense, people have a tendency to 
gain status by showing off the products and services they have experienced to others and by using luxury 
products. In conspicuous consumption, standard solutions are provided by creating artificial needs by the 
mass media and other constituents of consumption. Besides catering for certain interest groups in society, 
mass media not only ensures that cultural diversity and social problems are noticed by presenting the lives 

mailto:efendioglu@gantep.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-4968-375X


İ. H. Efendioğlu 11/3 (2019) 2176-2190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2177 

and experiences of groups and societies, but also it provides information on a social event or phenomenon 
(Güner Koçak, 2017: 90). 

The emergence of social media and its evolution into a medium of pretension is an extension of this reality. 
While consumption in the past was carried out by real people in real life in all its forms and purposes, today 
it has been moved to a virtual medium, which has begun to become the focus of all displays relating to 
conspicuous consumption and vanity due to narcissism or motives of public favor or increasing one’s power, 
status and prestige. Social media constitutes this channel of pretension (Bayuk & Öz, 2018 :2846). Today 
people tend to show by sharing on social media that they are leading a glamorous life (GlobalWebIndex, 
2019). Social media, which enables people to communicate with each other, creates a discussion environment 
and allows participation in social interaction, offers its users the opportunity to conduct more research and 
evaluate preferences in a short time as a media channel where information is shared and distributed. It is 
reasonable to assert that trends in consumer behavior are directly related to the use of social media which 
has a direct impact on consumer behavior (Can, 2017: 209). On the other hand, consumption is not only the 
purchase of tangible objects, but also a tool for the consumer to display who they want to be. In other words, 
consumers purchase the goods because of their symbolic meanings (Ünal et al. 2019: 222). Thus, people want 
to make sure their conspicuous consumption behavior is visible by their circle of friends and their followers. 
As a consequence of the increase in the number of smart phones and the popularity of the internet, 
individuals can share their conspicuous consumption on social media. In other words, people gather the 
luxury goods they have, the interesting places they go, how good they spend their time, the different food 
they eat under the umbrella of a luxury lifestyle and then tend to show this to people through social media. 
Driven to legitimize this identity reflected in social media through their consumption, individuals create 
conspicuous consumption by using glamorous brands which are liked and favored by society and symbolize 
power, prestige and success (Sabuncuoğlu, 2015: 369-370). In recent years, the majority of luxury brands 
have begun to more professionally manage their accounts on social media such as on Instagram, Twitter or 
Facebook, compared to other brands (Statista, 2019). 

On the other hand, what is important is the way a consumer evaluates the products or services they intend 
to purchase. According to the Theory of Consumption Values, a consumer is affected by a number of 
economic, social and psychological values in their choice of product or service purchase (Sheth et al. 1991). A 
recent study based on this theory found that social and financial consumption values have a direct impact on 
purchasing intention, yet emotional and functional consumption values do not have a direct impact on 
purchasing intention. This finding also indicates that conspicuous consumers prefer the social values such as 
status, desirability or recognition that they can create by having the product rather than their own feelings 
and functionality regarding the product. The high price of a product as a financial value makes the 
consumer feel as if he belongs to a higher social class that purchases expensive products (Ural & 
Hallumoğlu, 2018: 57). In that sense, purchasing intention represents the consumers’ willingness to purchase 
a certain product in the future and that consumer’s plans to purchase the product. An increase in purchasing 
intention increases the likelihood of the purchase. In order for consumers to develop a purchasing intention 
regarding a certain brand, they must be able to evaluate all the appropriate brands in the market (Dodds, 
1991: 15–17). Since communication between consumers and enterprises has developed thanks to social 
media, consumers can share their thoughts, requests and their dis/satisfaction concerning a product with 
both the enterprise and other users through social media. Thus, social media is considered as an element that 
triggers purchasing intention (Çetin & Kumkale, 2016: 91). On the other hand this research will be useful for 
luxury brands who want to increase consumer intention to buy using social media. 

The main purpose of this research is to determine the impact of “Consumer Involvement”, “Personal Image 
Representation”, and “Share Satisfaction”, which form the trend towards conspicuous consumption on 
social media, on purchasing intention. Thus, the impact of the trend towards conspicuous consumption on 
social media on purchasing intention will be determined and a contribution will be made to the literature on 
this subject. Therefore, this study which aims at examining the display of conspicuous consumption on 
social media and its impact on purchasing intention will first explain the important concepts regarding the 
matter and then investigate previous studies on this subject. Afterwards, the study model, hypotheses, and 
the supporting arguments will be presented. In the Methodology section, information will be provided 
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regarding data collection and the analysis stage. In the final section, the theoretical and practical 
contributions of the study will be discussed. 

2. Literature review 

The development of a luxury market in a country goes through five main phases. These are described as: 
“The Elite”, “The Accumulation of Wealth”, “The Pretension Period”, “Internalization” and “Lifestyle”. The 
elite phase is observed in underdeveloped African countries. There is unbalanced income distribution in this 
phase and rulers can access a limited number of conspicuous products. The accumulation of wealth phase is 
observed in BRIC (Brazil, Russia, India and China) countries. There is economic development in this phase. 
Large numbers of the population spend on items apart from food and clothing items. Elites, on the other 
hand, prefer luxury. The pretension phase is observed in developing countries. In this phase, enough wealth 
is accumulated and the middle income group grows the luxury market segment. Luxury is seen as an 
economic status symbol. The internalization phase is observed in Far Eastern countries. In this phase, luxury 
is adapted to life and a sophisticated perspective is developed and the supply of luxury goods is diversified. 
The lifestyle phase is seen in developed countries. In this phase, luxury becomes a part of life and there is a 
customer mass that knows what they want and can even direct the luxury market (Deloitte, 2018; Gale & 
Scholz, 1994; Husic & Cicic, 2009) .  

2.1. Conspicuous Consumption 

Consumer behavior can be defined as a consumers’ evaluation before the purchase of certain goods or 
services, their way of using the goods or services to be purchased as well as their attitudes and behavior 
following their use of these goods or services. In general, the factors affecting consumer behavior are 
considered to fall into three categories as follows: demographic factors, socio-cultural factors and 
psychological factors (Durmaz, 2008: 10–15). It includes all behaviors of individuals during when they use a 
product or service or prefer or reject an idea or experience to satisfy their needs and desires. Therefore, 
certain fundamental factors must be discussed to understand why, when and how individuals exhibit their 
behavior in this process (Solomon, 2010: 27–30). The interest of businesses in the field of marketing where 
consumption and consumers are at the forefront and their efforts to make themselves noticeable in this field 
have been gradually increasing. Enterprises continue their race to influence consumers from the 
manufacturing process to the post-purchase evaluation stage so that they can compete. Consumers, on the 
other hand, have become much more conscious than ever thanks to advances in technology and have now 
reached a point where they can follow the market almost as fast as the active manufacturers do and can even 
direct it. Therefore, much more is needed in this field than what has been done so far in order to understand 
and impress consumers, who are now almost fully equipped with information (Yazıcı, 2018: 96). 

Conspicuous consumption is defined as a type of consumption aimed at ostentation which emerged when 
consumers, rising to higher levels in the social hierarchy, have increased their demands rather than 
reducing, despite an increase in product prices and have preferred more expensive goods rather than 
satisfying their needs with cheaper and more economical goods (Bayuk & Öz, 2018: 2847). Having examined 
different lifestyles, Veblen considers this new lifestyle as a consumption chain based on the conspicuous 
consumption theory; and all kinds of products such as clothing, accessories, decorative objects, 
entertainment and other items can be considered as rings of the chain. He theorizes that people substitute 
their classical roles in their social lives with their consumption habits when determining their identities. 
Having inspired postmodernist studies, Veblen’s consumption theory has an important place in 
understanding consumption culture and especially consumer behavior (Adalı Aydın, 2018: 127). 
Conspicuous consumption is a specific behavior of an individual through which wealth is displayed through 
luxurious spending on goods and services. Therefore, it differs from general convenience goods due to its 
prestigious quality and also differs from product satisfaction resulting from user reactions as opposed to real 
product usage. Consumers purchase certain goods to appear more powerful in the social hierarchy. In 
mostly capitalist societies, this implies an attempt to achieve a higher social status when considering the 
consensus nature of conspicuous consumption and the related public meanings(Özdemir & İnanç 
Sabuncuoğlu, 2018: 10). Today, if consumption is considered as a factor enabling socialization, it is possible 
to raise awareness in the individual regarding what, where and how to consume during this socialization 
process. What enables this awareness is mass media and the methods employed by this media such as 
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advertisements, marketing and fashion. In this sense, a socialization process is portrayed when individuals 
adopt consumption habits, display the products they consume and communicate within their circles through 
the displayed products within the consumption society. Factors popularizing conspicuous consumption will 
be discussed within the context of technological advancements, mass media, urbanization, fashion, 
advertisement and shopping malls (Güner Koçak, 2017: 88). It is defined as a type of consumption aiming at 
display which emerged when consumers, switching class and climbing to higher levels in the social 
hierarchy, increased their demand rather than reducing despite an increase in product prices and preferred 
more expensive goods rather than satisfying their needs with cheaper and more economical goods (Boğa & 
Başcı, 2016: 465–466). 

Among the studies related to conspicuous consumption in the literature, Marcoux et al. (1997) found in their 
study on the conspicuous consumption behavior of Polish consumers that a tendency to conspicuous 
consumption is quite common among the youth and Western products are favored over products of other 
origins. Chen et al. (2005) concluded in their study on the conspicuous consumption habits of Chinese 
consumers that Chinese immigrants are influenced by the culture they experience in Canada and have a 
high tendency towards conspicuous consumption. O’Cass and McEwen (2005) assessed the relationship 
between status consumption and conspicuous consumption. The findings of this study revealed that status 
consumption and conspicuous consumption are different structures. Hız (2011) determined that many 
people imitate the upper classes and push their limits by spending more than what they need to achieve 
status and prestige as well as to display of power. The scale developed by Chaudhuri et al. (2011) to examine 
the individual differences in conspicuous consumption trends is one of the most important contributions to 
the literature on conspicuous consumption. Thoumrungroje (2014) investigated the relationship between the 
frequency of social media use and conspicuous consumption; and his study revealed that the frequency of 
social media use has a positive, direct and important impact on conspicuous consumption. In addition, it 
was revealed that people who are more active on social media, in other words those who use social media 
more intensively, tend to purchase conspicuous consumption products more as a show of prestige; and this 
can be caused by the users’ confidence in electronic word of mouth (EWOM). In their study, Boğa and Başçı 
(2016) discovered that a tendency to conspicuous consumption varies based on certain demographical 
characteristics. They showed that conspicuous consumption and monthly personal income level are directly 
proportional and that individuals who live in societies with high purchasing power are more prone to 
conspicuous consumption. They found that the higher the individual income attained, the more conspicuous 
consumption increases. In his study, Güner Koçak (2017) revealed that mass media, advertisements, fashion 
systems and big shopping malls have an important place in the use of consumed products for display 
purposes. According to the study, the products consumed provide information about the individuals’ 
economic conditions, lifestyle, social position and status. In their study, Özdemir and İnanç Sabuncuoğlu 
(2018) identified a meaningful difference in the socio-economic status and conspicuous consumption 
tendencies of state university students and private university students in Konya. They found that the 
students from high income groups have a greater tendency towards conspicuous consumption when 
compared to the students from other income groups. Adalı Aydın (2018) selected 3 television commercials 
with purposeful sampling and analyzed them using the discourse analysis method. They examined the 
lifestyles displayed in the text of the advertisement, as well as the consumption-oriented behavior patterns 
and consumption discourse conveyed to the consumers. It was found that the text of the advertisement 
presented a lifestyle rather than promoting a product; and instilled common statements such as 
‘technological advancements’, ‘global consumption’, ‘being different/special’, ‘socializing thanks to the used 
product’, ‘change’ and ‘individualism’. The advertisements examined were observed to reflect the ideology 
of the consumption culture. Ekşi and Candan (2018) examined the impact of lifestyle on conspicuous 
consumption. The study concluded that lifestyle directly affects conspicuous consumption.  

2.2. Conspicuous consumption on social media 

Communication has enabled the lifting of borders in a world shrinking as a result of globalization. 
Therefore, human values such as speaking, discussing, listening and sharing are able to be rapidly 
transferred from one side of the world to the other without any loss of time. This development that enables 
sharing information, emotions and thoughts by linking computer networks has formed the basis of the 
concept of social media. Deemed as a new lifestyle, perspective and a body of philosophical thought, social 
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media means more than mere transfer. Also considered as a self-realized social transformation project,this 
concept is a digital habitat where experience, knowledge, thoughts, emotions and judgments are followed, 
evaluated, interpreted and shared through computer technology (Çetin & Kumkale, 2016: 91). The 
continuous development of social media and the rapid and global spread of this development has influenced 
the consumption cultures of consumers as well as many other areas of life. Limited to purchasing products 
from only physical stores in the past, the consumption culture has mostly, but not entirely, yielded to online 
platforms thanks to the various opportunities offered by the internet and social media. In addition to 
purchasing products via the internet and social media, consumers can also access all necessary information 
about a product effortlessly and can compare different products at the same time (Çelebi & Pırnar, 2017: 
367).  

Considering the studies relating to social media and pretension available in the literature, Sabuncuoğlu in 
his study (2015) evaluated the identity representations of individuals who use social media platforms as a 
new medium for the purpose of conspicuous consumption, which brands they prefer in order to show off, 
how and for what purpose they make these efforts and the reflections of their shares on other individuals. 
Taylor & Strutton (2016) showed how the use of Facebook is positively correlated with envy and narcissism. 
Eventually, they determined that an individuals’desire for self-promotion and tendency to participate in 
conspicuous consumption increased through the use of social media. In their study, Bayuk and Öz (2018) 
found that those who use social media more intensively are more prone to share pretentiously on such 
platforms. Besides, they concluded that the most fundamental and powerful motives of users who perform 
conspicuous consumption on social media is first imitation, then display and uniqueness, respectively. 
Taylor’s study (2016) suggested that higher levels of social media use increases users’ concerns about their 
lack of opportunity for socializing and gaining new experiences. It has been proven that negative emotions 
such as jealousy have a strong impact on motivating social media users to participate in the consumption of 
attention-grabbing status products and services.  In particular FOMO (fear of missing out) was found to be 
motivating social media users to engage with prominent goods and experiences. The study revealed 
FOMO’s relationship to those who share their photos with prestigious brands and products on social media 
and participate in luxurious vacations or status-raising activities. 

2.3. Purchasing Intention (PI) 

Attitudes, intentions and behaviors are concepts that affect each other and generally occur in a certain order. 
According to the Theory of Planned Behavior, one’s behavior is not realized only by one’s own will; beliefs, 
attitudes, subjective norms and perceived behavioral control also determine the intention of the person to 
perform the behavior, and thus form the behavior. According to the theory, behavioral intention is the most 
important determinant and direct precursor of behavior (Ajzen, 1991). A consumer’s plans to purchase a 
certain amount of a particular brand or product over a specified period of time is referred to as the 
consumer’s intention to purchase a particular product or service. Purchasing intention does not necessarily 
mean that it will become a purchasing decision. Therefore, although it is difficult to measure, purchasing 
intention can be assessed within the framework of a consumer’s willingness to purchase a product in the 
future (Çetin & Kumkale, 2016: 92). For marketing, it is very important to understand the value creation 
processes of enterprises that drive consumers to create purchasing intentions. It is because this 
understanding undoubtedly enables enterprises to see the transformation of their marketing activities such 
as profitability and market share (Zeren & Gokdagli, 2017: 92).  

The studies (Park et al. 2007) on similar subjects indicate that purchasing intention increases when the 
quality and number of product reviews on online platforms by highly involved consumers increase. The 
studies (Jiang et al, 2010) revealed that consumers’ greater interest and participation in the website positively 
affects purchasing intention and the studies (Hollebeek et al, 2007) show that consumers with high levels of 
product participation attach less importance to price, while consumers with less purchase participation give 
more importance to price reductions. 

Among the studies in the literature on purchasing intention, the study by Çiftyıldız and Sütütemiz (2011) on 
car brands showed that the impact of some traits (hedonism for Mercedes, uniqueness for BMW and appeal 
for AUDI) vary according to the brand. The study concluded that the impact of brand features such as 
appeal and quality on eagerness to purchase can vary from brand to brand. In their study, Cop and Gülez 
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(2016) revealed that the attitudes of female consumer generations towards imitation products, as well as 
seeking normative and informative sensitivity and innovation, personal taste, perception of price-quality, 
brand sensitivity and brand loyalty positively influenced the purchasing intention. Çetin and Kumkale 
(2016) demonstrated that when social media users see the selective and distinctive elements regarding a 
product they want to acquire on social media platforms, they develop a purchasing intention even if they do 
not spend a lot of time on social media. Can (2017) found that attitudes towards expressing appreciation and 
perceived herd behavior had a positive effect on purchasing intention. Orel et al. (2017) found that 
sentimental value is the strongest consumption value affecting a consumers’ intention to purchase functional 
foods. This value was found to be followed respectively by novelty value, functional value-quality and 
situational value. They determined that purchasing intention for functional foods has a positive impact on 
purchasing behavior.  

Aksoy & Gür (2018) studied the impact of consumer perception regarding social media commercials on 
purchasing intention. According to the results of the study, among a set of consumer perceptions regarding 
social media commercials, offering entertainment, trustworthiness and economic contributions were all 
found to have a positive impact on consumer’s purchasing intention. In their study, Ural and Hallumoğlu 
(2018) revealed that, among consumption values, social and financial values have a positive and meaningful 
impact on the tendency to conspicuous consumption. However, they found that sentimental value and 
functional value have an insignificant impact on conspicuous consumption tendencies. In addition, they 
showed that among consumption values, social and financial values as well as conspicuous consumption 
tendencies have a positive impact on purchasing intention. However, they found that functional and 
sentimental values are irrelevant to purchasing intention. In their study, Ünal et al. (2019) showed that status 
consumption and creative selection affect social consumption motives, and clarity of self-conception 
prevents unpopular choices and similarities as well as affecting social consumption motives and purchasing 
intention. They suggested that peer pressure is a moderating factor in the relationship between clarity of 
self-conception and social consumption motives. They showed that while social consumption motives affect 
the attitude towards a luxury brand, positive attitudes increase the intention to purchase the luxury brand. 

3. Hypotheses development 

The research model developed during the literature review and tested during the study is shown in Figure 1. 
In this section, variables relating to the described research model and hypotheses based on the related 
literature have been developed. 

As a result of the incredibly fast spread of laptops, tablets and especially smartphones following the 
introduction of the internet, almost everyone has begun to spend at least a few hours a day on social media 
platforms. A good number of people perform pretentious displays on these platforms. Indeed, it is a 
common sight to see the exhibition of, especially, luxury products and brands on social media to attract 
people (Bayuk & Öz, 2018: 2846). By enabling individuals to create a certain profile, social media offers 
people the opportunity to manifest and even boost their social status and personal image by sharing content 
symbolizing their own lifestyle (İlhan & Uğurhan, 2019: 38). One of the most important reasons for 
subjecting social media to conspicuous consumption is the desire to display status and prestige. In general, 
the lower classes in a society are motivated to imitate the higher social classes and to display luxury 
consumption due to the bandwagon effect. Therefore, they share their pretentious activities on social media 
platforms. The main purpose for such people is usually a feeling of belonging to and adapting to a group; 
because, if they succeed in doing so, they can achieve the status and prestige of being in a higher group. 
Again, higher class groups seek certain qualities such as uniqueness and rarity as an indicator of their 
privilege and exclusivity in their consumption/leisure activities performed due to the motives created by the 
snob effect. If they feel privileged, they share this on social media platforms to make their followers in the 
same or lower social groups jealous or to prove their power, status and prestige (Bayuk & Öz, 2018: 2849). 
On social media, people pretentiously share the privileged products they consume such as cars, houses, 
jewelry and clothing as well as privileged leisure activities such as fun vacations and private time spent at 
restaurants and cafes. There are a few principal reasons for this. First of all, since the identities on social 
media have a fluid structure, people do not consider themselves as one and only on these platforms. 
Therefore, the identities revealed on social media platforms do not always reflect reality. As a matter of fact, 
the individual displays himself on his social media account with a different, inflated, knowledgeable, 



İ. H. Efendioğlu 11/3 (2019) 2176-2190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2182 

sophisticated, wealthy, etc., personality due to his need for respect, appreciation or proof of belonging to a 
group etc.; thus, he can experience virtual satisfaction thanks to this mask. In other words, there may be 
significant differences between an individual’s real image and the desired image (Sabuncuoğlu, 2015: 373). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Research Model 

3.1. Consumer Involvement (CI) 

Involvement is the personal sense of importance and level of interest attributed to a stimulant under certain 
conditions. Thus, it is a motivational structure partially based on initial factors of personal values and needs 
(Zaichkowsky, 1986). Involvement is defined as the values that are important for the consumer as well as the 
personal level of interest in the situation or stimuli that leads to success. The expression of consumers’ own 
experiences is explained as the extinction of behavior or the development of relations with the brand. Thus, 
Involvement means emphasis on the importance of the products owned, used and purchased by consumers. 
A consumer’s interest is also expressed as the value perceived related to a certain situation or stimulus 
(Erbaş, 2016: 384). Involvement is an instinctual phenomenon that determines the level of motivation, 
stimulation and interest shown for a certain stimulus (Mitchell, 1981: 26).  Consumer involvement is the 
emphasis on the importance of the products owned, used and purchased by the consumers. A consumer’s 
desire for social popularity makes involvement easier through “likes” on social networks (Armağan & Gider, 
2017: 696). Thus, the hypothesis of the study determined after a review of the literature to test the impact of 
consumer involvement on purchasing intention is as follows: 

H1. Consumer involvement positively affects purchasing intention. 

3.2. Personal Image Representation (PIR) 

Social media offers individuals a platform where they can willingly manifest their lifestyles or access the 
lifestyles of others and can display their personal images. In addition, the fact that social media is free of 
time and space limitations, it is easy and cheap to access and even offers bidirectional communication 
making it suitable for conspicuous consumption (Sabuncuoğlu, 2015: 372). People try to create an image that 
they wish to exist in the minds of others because, an individual can exhibit his status in the society and can 
become different from the other people thanks to this image (Featherstone, 2013: 40–45). Consumers have 
begun to seek more than just physical satisfaction in the goods and services that they purchase for 
conspicuous consumption. Similarly, since consumers who have a tendency to conspicuous consumption 
want to experience such feelings in the goods and services they purchase, it could be suggested that 
sentimental value affects the tendency to conspicuous consumption (Ural & Hallumoğlu, 2018: 50). 
Therefore, the hypothesis of the study determined after a review of the literature to test the impact of 
personal image representation on purchasing intention is as follows: 

H2. Personal image representation positively affects purchasing intention. 
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3.3. Share Satisfaction (SS) 

The feelings of a consumer created by a product play a role in each purchasing decision. The feelings created 
by the product such as enjoyment, satisfaction and relaxation etc. may affect conspicuous consumption 
tendency (Ural & Hallumoğlu, 2018: 50). Individuals make an effort to gain credit by sharing positive 
content or information about themselves on their profiles created on social media applications. If what is 
shared by the individual receives likes, the individual’s self-confidence is accordingly boosted. This enables 
the individual to create a positive image in the eyes of other individuals. In this sense, there is an emphasis 
on the liking and commenting actions of individuals regarding conspicuous consumption tendencies on 
social media (Thoumrungroje, 2014: 8–11). In addition, it is suggested that the main purpose of individuals 
in social media applications is self-display and sharing their existence with others. Also, the literature 
discusses an individual’s efforts to look like an important person and even a star in their social media shares 
(Uyanık, 2013: 2–4). Thus, the hypothesis of the study determined after a review of the literature to test the 
impact of share satisfaction on purchasing intention is as follows: 

H3. Share satisfaction positively affects purchasing intention. 

4. Methodology 

The study benefits from the scale developed by İlhan and Uğurhan (2019) to measure conspicuous 
consumption tendencies on social media as well as the study performed by Aksoy and Gür (2018) to 
measure purchasing intention. For this purpose, the first part of the survey consisted of 7 questions to 
measure demographic data. The second part covered 14 questions to measure conspicuous consumption on 
social media as well as 4 questions to measure purchasing intention. All statements in the second part have a 
5-point Likert type design. These statements are in the format of a 1 to 5 points scale (1- Do not agree at all, 5- 
Completely agree). The study population is made up of social media users who live in the province of 
Gaziantep in Turkey. Due to time and cost constraints, the population was selected by the convenience 
sampling method which is one of the non-random sampling methods. When the population is 500,000 and 
greater and the confidence interval is 95%, a sufficient sample size is calculated as being 384 for the 
convenience sampling method (Yazıcıoğlu and Erdoğan, 2004: 50). Considering possible inconsistent and 
inadequate responses in the study, a face-to-face survey was carried out with 409 people. The surveys were 
evaluated on the basis of the data obtained from the study and the statistical tests were analyzed using the 
SPSS and AMOS package programs. 

5. Results 

Among 409 participants in the study, 44.3% (181) were male, and 55.7% (228) were female; thus, the gender 
distribution appears to have been relatively balanced. In addition, the majority of the participants were 
young; and 36.2% (148) of them were between the ages of 20 and 29. The highest level of education among 
the participants was high school. In addition, the monthly income distribution among the participants was 
similar. The majority of the study participants were engaged in their own business and the majority used 
social media for 1 to 2 hours per day. All the demographic data collected from the study is shown in Table 1. 

Table 1. Demographic characteristics of the participants. 

  Frequency Percentage 
Gender   
Male 181 44.3 
Female 228 55.7 
Age   
≤ 20 51 12.5 
20-29 148 36.2 
30-39 64 15.6 
40-49 35 8.6 
50-59 48 11.7 
≥ 60 63 15.4 
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Marital Status   
Divorced/Widow 47 11.5 
Single 185 45.2 
Married  177 43.3 
Education   
Primary school 71 17.4 
High school 101 24.7 
Undergraduate 68 16.6 
Graduate 98 24.0 
Master 50 12.2 
Doctorate 21 5.1 
Monthly Income   
≤ 500 $ 91 22.2 
501 $-1000 $ 68 16.6 
1001 $-1500 $ 90 22.0 
1501 $-2000 $ 63 15.4 
2001 $-2500 $ 70 17.1 
≥2501 $ 27 6.6 
Job   
Unemployed 24 5.9 
Student 85 20.8 
Self-employed 133 32.5 
Public servant/Academician 82 20.0 
Private sector employee 85 20.8 
Daily social media usage   
Seldom 95 23.2 
≤ 1 h 85 20.8 
1 h – 2 h 139 34.0 
2 h – 3 h 35 8.6 
≥ 3 h 55 13.4 

5.1. Measurement model 

The reliability and validity of the scale were assessed in order to evaluate the measurement model. The two 
step approach suggested by Gerbing and Anderson (1988) for the measurement model construction and 
testing was followed. First, the measurement model to test the reliability was examined. AVE values were 
above 0.5 (Ruvio and Shogam, 2008; Fornell and Larcker, 1981), and CR were above 0.7 (Hair et al., 2006). 
Thus, average variance extracted (AVE), composite reliabilities (CR) and the Cronbach alpha coefficient were 
employed for the reliability evaluations of the scales in the survey. Cronbach’s alpha of all constructs were 
found to be greater than the threshold of 0.7 (Kline, 2005) for basic research (Nunnally and Bernstein, 1994). 
AVE, CR and Cronbach’s alpha reliability analyses were applied to the scale to determine whether the 
statements on the scale were consistent.  The scales’ AVE values vary between 0.556 and 0.713; the CR values 
vary between 0.799 and 0.869; and Cronbach’s alpha reliability coefficients vary between 0.822 and 0.857. 
According to these findings, the scale in general and all variable groups can be considered as highly reliable. 
Table 2 presents the reliability analysis results of the main scale in the survey form. Secondly, a validity 
study was performed. The study was adapted from the models whose validity had been previously tested. 
Construct validity factor analysis of the applied survey form was determined by using the Direct Oblimin 
rotation method. According to the results of the factor analysis, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value was 
determined as 0.955 and the Barlett test was found to be meaningful. Therefore, it was found that the scales 
used in the study were appropriate for factor analysis according to the results of the KMO and Barlett tests; 
and thus, it was possible to create meaningful data groups.  In addition, all factor loadings were significant 
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and above 0.6 (Bagozzi et al., 1991). In addition to all these, discriminant validity was examined by 
comparing the correlations among the constructs and the AVE values. As shown in Table 3, for each factor, 
the square root of AVE is significantly greater than its correlation coefficients with other factors, showing 
good discriminant validity (Gefen et al., 2000).  Therefore, all the measures satisfied the discriminant validity 
of the constructs. The assessment of the validity results indicated that the constructs can be used to test the 
conceptual model. 

Table 2. Standardized item loadings, AVE, CR and Alpha values. 

Variable Item Foctor loadings AVE CR Cronbach's alpha 
    CFA       

Consumer Involvement 
CI1 0.767 0.556 0.860 0.854 
CI2 0.838 
CI3 0.827 

 CI4 0.669    
 CI5 0.600    

Personal Image Representation 
PIR1 0.750 0.573 0.869 0.857 
PIR2 0.733 
PIR3 0.781 

 PIR4 0.733    
 PIR5 0.652    

Share Satisfaction 
SS1 0.808 0.713 0.799 0.822 
SS2 0.788 

 SS3 0.738    
 SS4 0.467    

Purchase Intention 
PI1 0.826 0.624 0.868 0.852 
PI2 0.788 
PI3 0.738 

 PI4 0.667    

In addition, whether the data collected from the sample had a normal distribution was examined and the 
skewness and kurtosis values of the data were analyzed. If the values for skewness and kurtosis ranged 
between -2 to +2, it was assumed that the associated variable had a normal distribution (George and Mallery, 
2010). The analyses showed that the data had a normal distribution. 

Table 3. The square root of AVE (shown as bold at diagonal) factor correlation coefficients. 

 CI PIR SS PI 
Consumer Involvement  0.746    
Personal Image Representation  0.543 0.757   
Share Satisfaction  -0.607 - 0.551 0.844  
Purchase Intention   -0.533  -0.554  0.496 0.790 

A structural equation analysis was conducted after satisfying the requirements of the measurement model. 
Table 4 lists the recommended and actual values of fit indices of the normalized fit index (NFI), the 
comparative fit index (CFI), and the root mean square error of approximation (RMSEA). For all indices, the 
actual values are better than the recommended values. Therefore, the model is a good fit. 

Table 4. The recommended and actual values of fit indices. 

Fit index chi2/df CFI NFI RMSEA 
Recommended values <5.0* ≥0.9** ≥0.9*** <0.08**** 
Actual values 3.982 0.919 0.935 0.052 

          Notes: *Bentler and Bonett (1980) **Hu and Bentler (1999) ***Fornell and Larcker(1981) ****Brown and 
Cudeck (1993) 
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5.2. Structural model 

While testing the study hypotheses, the structural equation model was utilized by using SPSS and AMOS. 
Whether the variables which were put forward first had sufficient model fit values was examined. These 
values were found to be within the appropriate range as shown in Table 4. The hypothesis tests examined 
the effect of “consumer involvement”, “personal image representation” and “share satisfaction”, which are 
the sub-dimensions of conspicuous consumption on social media, on purchasing intention. Table 5 lists the 
path coefficients and their significance. The results in Table 5 show that consumer involvement (β=0.646, 
p≤0.001), personal image representation (β=0.258, p≤001) and share satisfaction (β=0.166, p≤0.001) were 
having a positive and significant impact on purchasing intention. Therefore, H1, H2 and H3 were supported. 

Table 5. Hypothesis results. 

Structural paths  Hypothesis  Estimates  
Supported or 
not 

Consumer Involvement → Purchase Intention H1  0.646*** Yes 
Personal Image Representation → Purchase Intention H2  0.258*** Yes 
Share Satisfaction → Purchase Intention H3  0.166*** Yes 

Notes: ***p < 0.001 

6. Discussion 

In parallel with the spread of internet use in the last decade, social media has become indispensable in our 
lives. However, people have begun displaying themselves as being more prestigious and wealthy on social 
media; they even tend to leave an impression that they consume conspicuous products and services. In that 
sense, this study aims to determine whether a tendency to conspicuous consumption on social media shares 
affects purchasing intention. In this study, a research model was developed to examine the factors 
influencing purchasing intention; and the proposed model was tested with a structural equality model. 
Thus, the data received from the participants was analyzed and the results were interpreted. 

6.1. Theoretical implications 

This study makes various theoretical contributions in terms of understanding the impact of consumption 
tendencies on social media on purchasing intention. First of all, consumer involvement positively affects 
purchasing intention in accordance with hypothesis H1. This shows that social media sharing of products 
and services for which one has a high level of interest has an impact on purchasing intention. Positive 
motivation displayed towards a certain stimulus from social media shares gives purchasing ideas 
prominence. Accordingly, the hypothesis result resembles the findings in the studies of Armağan and Gider 
(2017), Çetin and Kumkale (2016), Koçak (2017), Orel et al. (2017) and Sherman et al. (1997). According to 
hypothesis H2, personal image representation positively affects purchasing intention. Individuals began to 
display their lifestyle including their belongings, the places they visit, the foods they consume, and their 
leisure activities to other individuals through social media. Through such behavior on social media, 
individuals reflect their social status and the social class to which they belong. Therefore, individuals want to 
create an image which differentiates them from others. Accordingly, the hypothesis result resembles the 
findings in the studies of Bayuk and Öz (2018), İlhan and Uğurhan (2019), Ural and Hallumoğlu (2018) and 
Ünal et al. (2019). According to hypothesis H3, share satisfaction positively affects purchasing intention. It 
was seen that when people’s shares receive likes, people’s self-confidence is accordingly boosted. This 
resembles the findings in the studies of Boğa and Başçı (2016), Can (2017), Koç (2015) and Sabuncuoğlu 
(2015), Taylor and Strutton (2016) and Van Dijck (2013).  

6.2. Practical implications 

Veblen’s The Leisure Class Theory has a similar content today; yet, it is brought to life through a new channel, 
which is social media. An individual’s desire to define themselves as one who enjoys a luxury lifestyle and 
wealth as well as the realization of this effort as a representation through the symbolic meanings of brands 
have created new opportunities for luxury brands and companies. Based on the results of this experimental 
study, several managerial inferences have been obtained. The study has revealed that those who share on 
social media can consume to influence others or to show off, and are affected by each other. In particular 
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luxury brands that want to increase the purchasing intentions of consumers can properly identify the 
personal interest levels of social media users and can develop their strategies accordingly. Consequently, 
companies interacting on social media with consumers can organize campaigns that stimulate social media 
shares by using popular venues; and thus, may positively affect the purchasing intention of individuals. In 
light of the findings of this study, companies are recommended to focus on professional shares on social 
media that are able to attract the attention of consumers and motivate them to share the information with 
their friends. 

7. Conclusion 

Consumption can be defined as satisfying human desires and needs with goods and services produced in 
exchange for a certain price. The meanings attributed to consumption have also changed over the years. 
Consumption has become an activity not only for meeting the biological needs of people, but also for people 
who want to have a place in society and acquire a certain status. Veblen argued that consumption has a 
conspicuous dimension and introduced the concept of conspicuous consumption to the literature. 
Consumers performing conspicuous consumption also benefit from the social status, prestige and reputation 
that the products/services have earned them by talking within their social circles about the products or 
services they use. Today social media is one of the practical platforms for conspicuous consumption. In this 
sense, other individuals following those involved in conspicuous consumption on social media are able to 
take them as examples and are influenced by the consumption behaviors of these leaders of opinion and are 
therefore able to imitate what they have. In addition, the study revealed that sharing in order to gain 
appreciation and social status is also observed in lower income groups. 

7.1. Limitations and future research 

Since the sample used in the study consisted of social media users living in Gaziantep in Turkey, the results 
cannot be generalized to other social media users. Therefore, a study with a wider and more comprehensive 
sample should produce more detailed results and will be more useful. The following recommendations may 
be presented as suggestions to marketing academics working on social media, conspicuous consumption 
tendencies and consumer behavior as well as to many companies that interact with consumers on social 
media. In addition, a study could be carried out with participants using different social media platforms 
such as YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. In this case, it would be possible to compare the trends 
in conspicuous consumption on social media among users of different social media platforms and also to 
analyze the purchasing intentions of consumers from multiple angles by employing a variety of disciplines. 
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Purpose – The study aimed to understand the factors that influence consuming international luxury 
brands in Qatar with considering 3 factors of the independent variables are affected by emotional 
decision based to purchase luxury brands (The Need of Uniqueness, Hedonism, and 
Conspicuousness) and 2 other factors are affected by rational decision based ( Quality and 
Materialism). For that, the research is a causal study.  

Design/methodology/approach – The research was a quantitative method based. 251 questioners 
were collected. The study conducted exploratory factor analysis for the need for uniqueness due to 
the 3 different sub-dimensions that it has, confirmatory factor analysis for all of the variables to 
measure the validity and reliability of the model and multiple regression analysis to test the 
hypothesis.  

Findings – The research findings indicate that the need for uniqueness (Avoidance of Similarity and 
Creative Choice) have a significant impact on consuming luxury brands, while the third sub-
dimension, the unpopular choice wasn’t tested due to analyzing the issue.  As well, hedonism, 
conspicuousness, and quality presented the same result. However, materialism didn’t show a 
statistically significant impact on consumer purchase intention of buying luxury brands.  

Discussion – The study can be beneficial for marketerrs to understand the consumer intention to 
have luxury brands goods and increase their sales. The study as well contributes to luxury brands 
literature to give new insight into what affect consumer’s buying intention of luxury brands in. As 
this new phenomenon has speared among the country and the studies are still limited to it.    

1. Introduction

Even though, the world witnessed an increase in the luxury brands consumption, the researches in this 
domain still limited, especially in the middle east as most of the studies tended toward European countries 
and United estates (Chipp et al., 2011). Additionally, the researches concerned and aimed to study the luxury 
related matter in Qatar are limited as well (Farrag, 2017). As the consumption of luxury brands is increasing 
year after year in Qatar. This study concerns to study the emotional and rational motivations that lead 
consumers in Qatar to be attracted to International luxury brands. During the purchasing decision making, 
Consumers, generally, are stimulated either by their feelings or by their way of thinking. There are several 
studies that refer to how the consumers perceive the brand to a cognitive or an emotional base (Keller, 2001; 
Yoo et al., 2000; Morris et al., 2002). However, according to this study, the emotional effect includes the need 
for uniqueness, hedonism, and conspicuousness. While the rational effect has perceived quality and 
materialism. This research will study the effect of the 5 dimensions on luxury purchase intention. How these 
factors are connected to consumer intention of buying a Fendi dress, Gucci Sunglasses or Louis Vuitton 
handbag etc? this is what the study is going to reveal by studying the motivations behind repeating the same 
experience of purchasing luxury brands.  The scholars and the practitioners as well have found that senses 
have a strong influence on consumer purchasing the brand (Franzak et al., 2014 ). Also, (Bowden, 2009) 
studied the customer engagement to determine the relationship between the consumer and the brand and 
found that marketers should put a high emphasis on the consumer's emotions if they want to build a strong 
correlation between the consumer and the brand. For that, understanding the nature of consumer needs and 
know whether it is a need for uniqueness, hedonism or conspicuousness is a significant issue. On the other 
hand, the research carries the cognitive effects, Fishbein and Middlestadt implied that the consumer attitude 
refers to a practical belief, which is a kind of cognitive way, and based on those beliefs marketers could 
recognize the purchase intention of the consumer (Fishbein & Middlestadt, 1995). As quality and 
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materialism could be the needs that satisfy the consumer practical mindset (Fiore & Kim, 2007). 
Nevertheless, there is a gap between the increasing consumption of international luxury brands in Qatar and 
realizing the hidden incentives that stand behind this phenomena. Therefore, this study is an attempt to 
reduces the gap between them.  Understanding the luxury brands domain still ambiguous and under-
investigation (Berthon et al., 2009). For that, there is a need of studying this area as the scholars' knowledge 
about luxury brands still limited which make them unable to popularize the consumption operations 
(Arnould & Thompson, 2005; Lye et al., 2005). With the increasing demand for luxury brands and the 
growing of its market, many scholars are interested in studying the reasons behind this growth. However, 
moving to middle east specifically to Gulf region as it is considered a good environment to study the 
motivations of buying luxury brands since it is a very popular phenomenon these days, particularly, in 
Qatar which is in 2013 was ranked as the fastest growing luxury market in the world (Zaryouni, 2013). So the 
aim of this study is to give an up-to-date insight related to luxury brands consuming in Qatar by 
determining the factors that affect consumer intention to purchase luxury brands and understand the nature 
of these variables among Qatari luxurious consumers. As the luxury markets are growing rapidly in the Gulf 
region specifically in Qatar. Luxury brands marketing is growing very fast in Qatar and the competition is 
very high. Therefore, this study is essential to luxury brands marketers. The marketers of this segment have 
to understand what affects the consumer perception of buying luxury brands to motivate these factors and 
provide customer needs.  

1.1. Research Objectives 

The objectives of the study represent the research questions that the study is going to answer by 
investigating what stimulates consumers in Qatar to purchase luxury brands. The study has 3 main 
objectives: 

• Objective 1:  Is the consumer’s purchase intention of luxury brands in Qatar affected by the emotional 
effects (The Need for Uniqueness, Conspicuousness, and Hedonism)?  

• Objective 2: Is the consumer’s purchase intention of luxury brands in Qatar affected by the rational 
effects (Quality and Materialism)? 

• Objective 3: What are the motivations that influence consumers purchase intention in Qatar to buy 
luxury brands?  

2. Conceptual Framework 

(Deli-Gray et al., 2010) in their research came out with that consumers in the 21st century build the purchase 
decision making not just based on cognitive reasons but it could be emitted from the consumer's sensation. 
The hedonic products are emulating the feelings and the purpose of purchasing such goods is to have fun or 
because of fantasy and the pleasure the products bring while the functional products are contacting the logic 
and the goal of consuming such products is instrumental (Holbrook & Hirschman, 1982). However, this 
research studied the effect of 5 dimensions (independent variables) which are the need for uniqueness, 
hedonism, and conspicuousness (emotional effect) and the other 2 are quality and materialism (rational 
effect) on the consumer purchase intention of luxury brands (dependent variable). 

2.1. Purchase Intention (Dependent Variable) 

This study emphasized the concern about purchase intention of luxury brands due to its wide application as 
well to the positive impact that purchases intention has on consumer decision making to buy the goods 
(Pierre et al., 2005; Schlosser et al., 2006). Purchase intention is a reflection of consumer satisfaction. The 
definition of the purchase intention clearly manifests this idea by considering it as a promise the consumer 
gives to him/herself to buy the same product when shopping again (Tariq et al., 2013) . The motivations for 
consuming luxury brands is what increases the consumer intention of repeating the same experience (Husic 
& Cicic, 2009). However, considering the purchase intention in the context of luxury brands gives a concept 
of how much they are connected. The tight connection of purchase intention and why consumers buy luxury 
brands is supported by many studies (e.g. Yoo & Lee, 2009; Dubois & Paternault, 1995). According to this 
study, the purchase intention of buying luxury brands in Qatar is affected and stimulated by 5 dimensions  ( 
The Need for Uniqueness, Hedonism, Conspicuousness, Quality, and Materialism). These motivations 
represented the factors that affect customers in Qatar and increase consumer intention to buy international 
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luxury brands. Nevertheless, this study is going to prove the correctness of this connection by conducting an 
empirical study. 

The Five Dimensions (Independent Variables) 

2.2. The Need for Uniqueness 

Uniqueness is the pursuing of goods that consumers could use to differentiate themselves from others, 
another purpose of these goods is to impress others (Tian et al., 2001). Those kinds of customers who have a 
need for uniqueness their need comes from 3 basic types of uniqueness (knight & Kim, 2007).  

1. Avoidance of similarity 
2. Unpopular choice counter-conformity 
3. Creative choice  counter-conformity 

Avoidance of similarity 

The consumers belong to avoiding similarity category may discontinue using the good they have, if 
somebody else owned a similar one. These consumers differentiate themselves by buying products that can't 
be owned by everyone.  For that, they are watching people possessions around them in order to avoid the 
like acquisition (Tian et al., 2001).   

Unpopular choice counter-conformity 

Consumers who belong to unpopular choice counter-conformity are less to concern about social acceptance 
of their purchasing behavior (Bhadur & Stanforth, 2016). They tend to force their taste amongst the 
community which may don't harmonize with their norms and customs. Nevertheless, this kind of consumers 
risk the society disapproval just to be unique regardless of this uniqueness is positive or negative. Even 
though the products may not be accepted at the first show, but later on in the future, they may be accepted 
by the social surroundings (Tian et al., 2001). Consumers here try to rebel against the normality to reach the 
up normal of uniqueness. Interestingly, the result of unpopular choice counter-conformity behavior is 
increasing the consumer self-image (knight & Kim, 2007).     

Creative choice counter-conformity 

Consumers whose consuming behavior is derived from creative choice counter-conformity are seeking 
uniqueness by differentiating themselves from others through creating a unique and creative personal style. 
This style is usually represented by the material display and to reach the goal of such behavior, the purchase 
of materials should be original and distinctive (Tian et al., 2001) like luxury brands. However, even the 
consumers want to distinguish themselves from others, but also they want their new idea to be a good one in 
their social surroundings (Bhadur & Stanforth, 2016; Tian et al., 2001). Therefore, the luxury brands that have 
innovative characteristics like exclusivity and prestige are targeted to this type of consumers (knight & Kim, 
2007). Consuming action which is affected by this type of consumer behavior reflect the idea of Creative 
choice counter-conformity. In a study, they have argued that the more unique the product is, the more value 
it has (Tian et al., 2001). Nevertheless, this study has hypothesized all 3 types of uniqueness in order to 
understand which one influence the purchase intention of luxury brands. 

H1.a:  Avoidance of similarity has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury 
brands in Qatar. 
 
H1.b:  Unpopular choice has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury brands in 
Qatar.   
 
H1.c:  Creative choice has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury brands in 
Qatar.  

2.3. Hedonism 

Hedonism constructs an essential foundation in influencing consumer desire to purchase luxury brands as it 
was clear in the previous studies (Wiedmann et al., 2007; Vigneron & Johnson, 2004; Shukla, 2012). 
Therefore, the influence of hedonism aspects on consumer behavior contributes greatly to the scientific 
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researches in marketing review (Kazakeviciute & Banyte, 2012). Hedonism consumption is the consumption 
that is stimulated by sentimental effects and connected to the feelings the consumer get from using the 
products, this definition was established by (Holbrook & Hirschman, 1982). (Wiedmann et al., 2007) pointed 
out that luxury products could carry intangible advantages such as sensory pleasure or aesthetic aspects. 
However, (Martínez-López et al., 2016) return the hedonic motivations to 11 reasons which are exploration 
and curiosity. According to Silvia (2012), the curiosity of the consumer is stimulated by internal motivation 
which encourages the consumer to explore and learn more about the products or services. Also trying new 
emotions and entertainment (Kim et al., 2010) or adventure (Arnold & Reynolds, 2003). Visual attraction is 
stimulating consumer by the physical attractiveness of the product (Holbrook, 1994). Escaping reality also is 
a reason for hedonism  (Babin et al., 1994). Hang out could also push hedonist to go shopping. (Seo & Green, 
2008). Hedonist also shops for relaxation. Role shopping refers to consumer pleasure which is motivated by 
purchasing goods for others. Also Intrinsic enjoyment, Self-expression and Stay involved with a 
product/service trigger hedonist to go shopping. For all these reasons, hedonists intend to consume luxury 
brands as a reward to satisfy an inner need for pleasure (Vigneron & Johnson, 2004). For that, the perceived 
hedonism of luxurious consuming is completely emotional decision-based for the joy lover.  

H2: Hedonism has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury brands in Qatar. 

2.4. Conspicuous Consumption Theory 

Scholars defined the conspicuous consumption as an ostentatious show of wealthy people in order to 
display their affluence to keep their prestige or social position or even use this kind of consumption to gain a 
new social status (Vigneron & Johnson, 1999; Truong et al., 2010). Nevertheless, Veblen pointed out that 
people consciously display their richness by the goods they buy. Furthermore, the theory stated that people 
try to emulate the upper social class in purchasing goods (Truong, McColl & Kitchen 2010). The theory of 
conspicuous consumption was established by Veblen in 1899, that's what some studies stated (Visser, 2015), 
but that's not the real case. However, according to (Leibenstein 1950) even the conspicuousness theory 
gained its popularity because of Vablen, there were earlier studies about it. John Rae in 1834 wrote about the 
conspicuous consumption in regarding the fashion and other related subjects (Leibenstein 1950). And 
according to the same author, the conspicuous idea existed before this time as it was mentioned in Roman 
poet Horace. So, thinking about consuming products conspicuously not a recent issue nor a new 
phenomenon. Nevertheless, the intention of purchasing conspicuous products has a substantial influence in 
shaping the consumer preferences, especially, if the product is to be exposed in public (Vigneron & Johnson 
2004; Wiedmann, Hennigs & Siebels 2009; Shukla 2012; Braun & Wicklund 1989; Hong & Zinkhan 1995). 
However, what gives the conspicuous good a value is its job of showing how much the owner is rich 
(Shukla, 2012). Using Luxury brands are the perfect tool to explain such a thing without using a single word, 
as they speak the status. 

H3: Conspicuousness has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury brands in 
Qatar. 

2.5. Quality 

The researches in luxury brands had emphasized the importance of quality as it plays a leading role in the 
perception of luxury  (Quelch, 1987). In marketing, literature quality is referred to instrumental aspects 
(Fiore & Kim, 2007)which mean it is affected by rational influence. However, the area related to quality is 
broad. Consequently, its definition varies from specialist to another and from product to another (Abu 
Hassan & Shaharudin, 2011). According to (Sebastianelli & Tamimi, 2002) there is no identified definition of 
quality globally. But in the attempt of defining the construct of quality, researches established alternative 
definitions based on five tactics:  

1. The transcendent approach: the meaning of quality according to this approach is embodied in instinctive 
excellence. This what's quality meant according to philosophers. 

2. The product-based approach: quality here means the manipulating in the ingredients or the attributes of 
the product resulting in a difference in the product quality (Garvin, 1984; Abbott, 1955). This is how 
economists look at quality. 

3. The user-based approach: quality could be identified according to which degree the product or service 
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satisfies the consumer (Sebastianelli & Tamimi, 2002). This is the quality according to marketers. For 
example, if the product met the consumer's expectation or exceeded them, then the product has a high-
quality level and vice versa (Abu Hassan & Shaharudin, 2011). 

4. The manufacturing-based approach: the quality here refers to which extend the products meet a creation 
specification or standards. This how the production and operation department identify the quality. 

5. The value-based approach: the quality refers to the product performance with achieving a reasonable 
price. This approach joins the product based approach in regard to the economist perspective. 

However, in general meaning of quality, quality meets the meaning of luxury brands that some consumers 
believe quality means luxury brands and luxury brands mean quality according to Dubois et al (2001). That’s 
usually returned to the production process of the luxury brands which is hand-made as this way provide the 
product with superior quality and performance (Quelch, 1987; Vigneron & Johnson, 2004). This is another 
reason why consumer perceived the luxury brand value as a superior quality which makes the connection 
between the quality and the luxury product very tight. As a result, the consumer perceived the quality value 
of luxurious goods as extraordinary. According to  (Brunso et al., 2005) Quality can be analyzed according to 
two various perspectives: 

1. The perceived quality which is the consumer judgment about product attributes as a whole and its 
excellence (Zeithaml, 1988).  

2. The objective quality which is based on the measuring of the quality according to the internal and 
external aspects of the products (Abu Hassan & Shaharudin, 2011). According to that the hypothesis 
supposed that: 

H4: Quality has a positive and significant influence on purchase intention of luxury brands in Qatar.  

2.6. Materialism 

The originality of materialism return to a philosophical concept which says nothing exists but matter and its 
movement. Materialism usually refers to the deduction of interest to objective needs with ignoring the 
subjective needs (Richins & Dawson, 1992).  It has been considered the materialism as a life curriculum, 
belief or interest which based completely on materials as well as it could adopt the notion of gaining and 
spending (Richins & Dawson, 1992). However, Materialism also represents the relationship that connects the 
consumer with her/his possessions and to which extent s/he is related to them (Belk, 1995). Thus, the 
possessions and gaining them are considered the essence of understanding the meaning of materialism (Du 
Bois, 1955). Accordingly, the most important thing for Materialists is how to acquisition more and more 
possessions. Fore that they give all their energy and resources to purchase materials (Segev et al., 2015), even 
if they have to borrow money from others to get what they want. Materialism is influenced by the purpose 
consumers wish from their possessions and the type of goods that fulfill their needs (Chan et al., 2015). As 
the largest part of the luxury brands segmentation in the market goes to materialistic consumers (Chan et al., 
2015), we can figure out the type of products materialists desire, according to (Wiedmann et al., 2009) 
materialism is one of the most essential factors that impact the consumers attitude toward purchasing luxury 
brands. However, even the concept of materialism is related to consumer behavior caught the attention of 
researchers since the late 1950s (Wiedmann et al., 2007), but they still didn’t refer it to a single definition 
(Richins & Dawson, 1992), as they comprehend it from different angles (Wiedmann et al., 2007). Therefore, 
the study supposed: 

H5: Materialism has a positive and significant influence on the purchase intention of luxury brands in Qatar. 

The proposed model that was developed based on the previous literature review is shown in figure 1. 
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Figure 1: The proposed model 

 

3. Methodology 

This research is a causal study as it meant to investigate the motivations of luxury brands consuming. 
According to this study, the purchase intention of buying luxury brands in Qatar is affected and stimulated 
by 5 dimensions (The Need for Uniqueness, Hedonism, Conspicuousness, Quality, and Materialism). The 
study is a quantitative method based and its instrument was survey . Since the sample size between 30 and 
500 is convenient  to many researches, this study adopted 251 responses to conduct the research. The 
questionnaires were collected via online from individuals who concern about and purchase luxury brands in 
Qatar. The convenient sampling method which is non-probability was used to collect the data. The 
questionnaire contained items of Likert scale. This scale is an interval scale which is based on five anchors 
explains to what extent the respondent agree with the scale item. However, they consist of strongly disagree, 
disagree, neutral, agree, and strongly agree (Sekaran & Bougie, 2016). Table 1.1 represents the scales used in 
the study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. M. Mousa 11/3 (2019) 2191-2204  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk  2197 

Table 1.1: The Summary of Measurement Scale 
Variable Measurement  Author 

Uniqueness  Avoidance of similarity 
I stop wearing fashions when they become popular with the 
general public.  
I dislike brands bought by everyone. 
When a clothing brand becomes too popular, I wear it less.   
 
Unpopular choice  
I look for one-of-a-kind products to create my own style  
The things that I buy shape a more unusual personal image  
I buy unusual brands to create a more distinctive 
personal image  
 
Creative choice  
 I often combine possessions in such a way that I create  
a personal image that cannot be duplicated. 
I often try to find a more interesting version of run-of-the- 
mill products because I enjoy being original. 
I actively seek to develop my personal uniqueness by buying 
special products or brands. 
 Having an eye for products that are interesting and unusual 
assists me in establishing a distinctive image. 

 (knight & Kim, 2007) 
 

Hedonism I can enjoy luxury brands entirely on my own terms no matter 
what others may feel about them 
Buying things gives me a lot of pleasure 
On the whole, I may regard luxury brands as gifts I buy for 
treating myself 
 Purchasing luxury brands can be seen as giving me gifts to 
celebrate an occasion that I believe significant to me 
 

 (Jiang & Shan, 2018) 
 

Consciousness Product prestige is my major reason for buying a luxury 
brand  
It is important for me that the luxury brand I buy 
improves my image  The luxury brand I purchase must 
be a status symbol 
 

 

 (Truong, 2010) 

Quality Luxury brands have consistent quality 
Luxury brands have rich workmanship 
Luxury brands last a long time 

(Hennigs et al., 2013) 

Materialism  My life would be better if I owned certain things I don’t have. 
I’d be happier if I could afford to buy more things. 
It sometimes bothers me quite a bit that I can’t afford to buy all 
the things I’d like. 
I have all the things I really need to enjoy life 
 

 (Wiedmann et al., 
2009) 
 

Purchase 
Intention 

I have a strong possibility to purchase Luxury Brand X's product 
I’m likely to purchase Luxury Brand X’s product I have a high 
intention to purchase Luxury Brand X's product 
 

 (Hung et al., 2011) 
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3.1. Exploratory Factor Analysis 

Exploratory Factor Analysis is a statistical method used to identify the relationship between the variables. 
EFA in this study is used to classify the observed variables (10 questions) of the need for uniqueness 
according to the appropriate latent variable (Field, 2005). The scales should be correlated in order to measure 
the same construct and uncorrelated items should be deleted. However, the problem in EFA of this study 
was in Q9 that belongs to the unpopular choice variable. The question appeared in the pattern matrix under 
2 factors. So the researcher had to remove it to solve that. After repeating the analysis the same problem 
appeared with Q8 which belongs as well to the same variable. For that, the researcher had to delete it. After 
removing 2 questions of the unpopular choice variable, the grouping issue has been solved but another 
related problem has appeared. In order to be able to conduct the CFA, each factor must have at least 2 items 
(Klein, 2011). But as the unpopular choice variable has just 3 items and 2 of them has been deleted, the 
researcher couldn’t use it in CFA and had to remove the whole variable. The final analysis of EFA is 
explained next. The descriptive data of the sample is represented in table 1.3 by the mean and standard 
deviation of each item. The KMO result which is .821 indicates that there is a harmony between the variables 
which means the factor analysis can provide reliable factors. Researchers considered factor loading that is .40 
or above have a significance (Hair et al, 1998). Based on table 1.3 the factor loading ranged from .622 to .803 
which means all of the factors achieved their threshold. Based on EFA results the need for uniqueness factors 
are ready to conduct the CFA. 

Table 1.2: EFA Results 

Factor  Question Mean 
 Std. 

Deviation KMO 
Total 
Variance Factor Loading Analysis N 

Avoidance of 
Similarity 

Q4 
2.61 

 
1.183 .821 42.427 .788 246 

 
Q5 2.51  1.128     .728 246 

 

Q6 2.63  1.156     .747 246 
Creative 
Choice 

Q10 
2.31 

 
1.023   13.196 .622 246 

 
Q11 2.36  1.051     .751 246 

 
Q12 2.42  1.161     .740 246 

 
Q13 2.30  1.114     .803 246 

3.2. Confirmatory Factor Analysis 

The study used CFA to measure validity and reliability. Validity and reliability complete each other. As 
validity is meant to measure the accuracy of the scales used in the study. Reliability is meant to measure 
consistency and steadiness (Smith and Albaum, 2005). In this study, one type of reliability has been 
conducted which is composite reliability (CR > 0.7) and 2 types of validity. Convergent validity (AVE > 0.5) 
and  discriminant validity(MSV < AVE and AVE > inter-construct correlations) (Hair et al., 2010).The last 
version of validity and reliability tests after removing Q14 and Q27 shown in table 5.3. According to this 
table, CR ( Composite Reliability) values are ranged from 0.784 – 0.855 which means all the variables were > 
0.7. Therefore, all the variables in this study are reliable. The most reliable factor which achieved the highest 
CR value is conspicuousness as its value is 0.855 while the least reliable one is luxury brands purchase 
intention as its value is 0.784. However, AVE (Average Variance Extracted) as well exceeded the required 
threshold in all values. As AVE of all variables is> 0.5 which are ranged between 0.540 and 0.663. In AVE the 
most variable achieved the convergent validity is conspicuousness at 0.663 while the least one was a creative 
choice at 0.540. Moving to discriminant validity, to perform this type of validity MSV should be less than 
AVE and as it’s represented in table 3.5 this condition has been accomplished. The second condition is that 
AVE must be more than inter-construct correlations. According to the table quality value which is 0.746 > 
0.557. Luxury brands purchase intention value is  0.740 > 0.548. Avoidance of similarity value is 0.756 is more 
than 0.571. Creative choice value is 0.735 > 0.540. Hedonism value is 0.746 > 0.557. Conspicuousness value is 
0.814 > 0.663. Materialism value is 0.761 >  0.579. According to these results, the second condition of 
discriminant validity has been achieved. The outcomes of CFA is shown in table 1.4. 
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Table 1.3: The Result of Validity and Reliability Tests 

 
CR AVE MSV MaxR(H) QLTY LBRI AOS CC HEDO CONS MTRL 

QLTY 0.790 0.557 0.077 0.791 0.746             

LBRI 0.784 0.548 0.489 0.789 0.278 0.740           

AOS 0.799 0.571 0.391 0.804 0.083 0.541 0.756         

CC 0.824 0.540 0.537 0.830 0.156 0.636 0.522 0.735       

HEDO 0.789 0.557 0.537 0.803 0.225 0.699 0.491 0.733 0.746     

CONS 0.855 0.663 0.413 0.858 0.217 0.643 0.625 0.617 0.629 0.814   

MTRL 0.803 0.579 0.397 0.835 0.179 0.570 0.484 0.593 0.625 0.630 0.761 

4. Findings 

The outcome of multiple regression analysis is represented in table 1.5 according to multicollinearity test, the 
tolerance value should be more than 0.1 and VIF < 3 according to (Gaskin, 2016). all the independent 
variables have tolerance values more than .1 and VIF less than 3. also R square has represented .435 which is 
43% then the result is good and acceptable. additionally, sig. =.000. As this value is less than 0.05 then it is 
accepted. While the F-value range from 0 to positive infinity. And as it is shown in table F- Value is 30.613. T-
value equal to 2.188 and p-value is .030 (p<0.05) which means there is a significant correlation between 
avoidance of similarity and LBRI. while B value is .115 which means that avoidance of similarity has 11% 
effect on the purchase intention of luxury brands. Since the t-value = 2.727 and p-value .007 (p<0.05) then 
there is a significant correlation between the independent and the dependent variable as well it is a positive 
one.  That means the hypothesis is correct and it is accepted. And as B is .132 that means creative choice has a 
13% impact on consumer intention of buying luxury brands. The values tell that t- value is 3.657 and p-value 
is .000 (p< 0.05). As a result, there is a significant correlation between hedonism and the luxury brands 
purchase intention as well it is a positive one. B value is .239 which mean hedonism influence the intention 
of consumer’s to buy luxury brands by 23%. Also, in Conspicuousness t-value is 3.000 and p-value is .003 
(p<0.05). As B value is .174 that means conspicuousness has 17% impact on luxury purchase intention. In 
quality t-value is 2.263 and p-value is .025 then what is suggested is true and quality affects the intention of 
purchasing luxury brands positively and significantly. Table 1.5 also represents B as .149 which means 
quality has 14 % of affecting the consumer purchase intention of luxury brands. Quality took the third place 
of variables that have an influence on luxury brands purchase intention. In materialism that t-value is .829, 
the p-value is .408 ( it is more than 0.05) . These values show a reverse of the hypothesis suggestion since the 
values haven't met the needed requirement to accept the hypothesis. 

Table 1.1: Multiple Regression Results 

  B  T Sig.  F P R R2 Tolerance VIF 

 
 
(Constant) 

 
.678 

 
1.293 

 
.197 

30.613 

 
.000 

0.659 0.435 
    

 
Avoidance of 
similarity 

.115 2.188 .030   
 

    .687 1.456 

 
Creative Choice 

.132 2.727 .007         .560 1.785 

 
Conspicuousness 

.174 3.000 .003         .533 1.875 

 
Quality 

.149 2.263 .025         .953 1.050 

 
Hedonism 

.239 3.657 .000         .541 1.847 

 
Materialism 

.047 .829 .408         .622 1.607 
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According to the previous analysis, the hypothesis results explained in table 1.6.  
 

Table 1.2: Hypothesis Results 
H Relation   Status 
H1.a LBRI <--- AOS Supported 
H1.b LBRI <--- UNPP Not Tested 
H1.c LBRI <--- CC Supported 
H2 LBRI <--- HEDO Supported 
H3 LBRI <--- CONS Supported 
H4 LBRI <--- QLTY   Supported 
H5 LBRI <--- MTRL   Rejected 

5. Conclusion and Implication 

Striving for a luxurious lifestyle isn't a new aspect. it is an aspect without a beginning and without an ending. 
Its existing is connected with the human being existing (Brun & Castelli, 2013). Even though the luxury 
facets weren't the same all the time, as their aspects evolved over time and differed according to the 
differentiation in each culture (Barnier et al., 2012). The idea of luxury was born since ancient time and kept 
growing till these days. the ancient civilization tied luxury goods with the meaning of wealth and power as it 
represents the exclusiveness (Brun & Castelli, 2013). However, regardless of all attempts to define the luxury 
still there is no agreement upon one definition. And the concept of luxury still mysterious even though 
researchers identified a slight of it according to Dubois (1991) cited in (Barnier et al., 2012). However, with 
the increasing interest in the luxury field year after year, the researchers became conscious of this gap in their 
studies and they are trying to establish the core of the luxury nature as it's an essential part of continuing the 
researches in this field (Barnier et al., 2012). Nevertheless, this study continues what the researchers have 
established in the luxury brands field. As this work emphasis on 5 factors that motivate the luxury brands 
consuming in Qatar in terms of rational and emotional effects. The research studied the effect of the need for 
uniqueness, hedonism, conspicuousness, quality, and materialism on the consumer purchase intention of 
luxury brands in Qatar. The findings of this research met the objectives of the study. The first objective 
which asks: Is the consumer's purchase intention of luxury brands in Qatar affected by the emotional effects 
(The need for uniqueness, conspicuousness, and hedonism)? was met  by  hypothesis  H1.a,  H1.b,  H1.c,  
H2,  H3.  The  need  for  uniqueness  was hypothesized by the 3 types of uniqueness. However, 2 of them 
were tested which are avoidance of similarity hypothesis and Creative choice hypothesis and both of them 
were supported and showed that they affect the purchase intention of luxury brands positively and 
significantly. That supports what (Tian et al., 2001) stated, it has been expected that the consumers with a 
high need for uniqueness tend to engage in product consumption due to a classification purpose rather than 
experience or joyful. The same work has found that the need for uniqueness could identify how important 
possessions enhance social differences. However, the unpopular choice hypothesis couldn't be tested due to 
the analysis issue explained in data analysis chapter. The next dimension of emotional influence which is 
hedonism as well was supported by the result of the study which showed positivity and significance that 
hedonism has on the purchase intention of luxury brands consumer. This finding is an extent to (Hagtvedt & 
Patrick, 2009) finding that stated the hedonic features of luxury brands enhance consumer evaluation of the 
brand. The third dimension of emotional effect which shows conspicuousness as an aspect of consuming 
luxury brands was supported as the result represented a positive and influential impact on consumer’s 
intention to purchase luxury brands. That means the conspicuous consumption which has been connected 
with luxury goods by using the goods to show off the owner’s wealth as well as a show of his/her status 
economy (Mason, 1998), occupy a space of consumer intention to buy luxury brands and can stimulate the 
consumer desire to have such brands. On the other hand, Objective 2 which inquire if the consumer’s 
purchase intention of luxury brands in Qatar is affected by the rational effects  ( quality and materialism)? 
was met by H4 and H5.  The effect of quality on purchase intention of buying luxury brands was supported 
by the finding of the study. As this result is confirmed with what (Farrag, 2017) said which is that the 
opinion of the managers of luxury stores, who she had interviewed in Qatar, emphasized that the Qatari 
consumers used quality as an indicator of their luxury consumption. Nevertheless, even though, some studies 
stated that Asian countries are more materialistic than European ones (Li and Zhang, 2011), but this wasn’t 
the case in Qatar as the findings of this study showed that materialism didn't have a significant impact on the 
consumer intention of buying luxury brands in Qatar. Even though, the result supports (Farrag, 2017) 
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research which conducted research about what affect young consumers in Qatar to purchase luxury brands. 
(Farrag, 2017) excluded materialism of her study factors based on exploratory research. As she concluded 
that based on the interviews she conducted with experts materialism doesn't have an effect on consuming 
luxury brands in Qatar. While the current result of the study counters the finding of another study that 
concerned to test the relationship of materialism and having the intention of buying luxury brands of fashions 
among Arab and American. As the findings of the study represented a positive influence of materialism in 
both samples (Kamal et al., 2013). However, regardless of the contrary, the findings of this study showed 
that the first dimension of rational effect which is quality has an impact on consumer’s purchase intention of 
luxury brands while the other dimension which is materialism didn’t represent an impact on consumer’s 
purchase intention in Qatar. 

Finally, based on the findings of the study, it can be concluded that there are 4 dimensions that influence and 
motivate consumers in Qatar to have an intention to buy luxury brands which are the need for uniqueness ( 
Avoidance of similarity and creative choice), hedonism, conspicuousness, and quality. In this way, the study 
fulfills objective number 3 that says What are the motivations that influence consumers purchase intention in 
Qatar to buy luxury brands?. Based on the study findings consumers in Qatar are mostly affected by 
hedonism to have the intention of luxury brands consuming then by conspicuousness then by quality after 
that comes creative choice and the least one has an effect on purchase intention of luxury brands is avoidance 
of similarity. In the whole, the five dimensions of consuming luxury brands intention are likely to be 
correlated. Even though consumers may be affected by all of them to purchase the luxury brands, they would 
tradeoff the less outstanding factor for the more outstanding ones (Vigneron & Johnson, 2004). 

 This work could be beneficial for academic purposes plus to the marketers’ strategies.  For academicians, 
they can develop other empirical studies based on the findings of the study. For marketers, understanding 
the phenomena of consuming luxury brands in Qatar help marketers in analyzing the nature of consumer 
purchasing intention and how they can affect it. Influencing consumer decision making of purchasing the 
luxury brands positively by marketers can increase the sales which accordingly increase their profits. 
Therefore, the significance of understanding what influence consumer purchasing choices and how to affect 
them returns to those reasons.  The success of any firm comes from understanding consumer needs and the 
ability to fulfill those needs. As a way of understanding consumer behavior, many kinds of research have 
been conducted and they found that the decrease of products supply, increase the consumer desire and 
brand demand  (Verhallen, 1982; Lynn, 1991). It's clear that the limited number of products gives the 
products high value and make it more desirable than those that are available everywhere and all the time. In 
addition to that, the rarity of the brands symbolizes the prestige of the consumer as mentioned by (Solomon, 
1994). These characteristics meet luxury brands characteristics. Therefore, the findings of this study which 
indicate how the need for uniqueness, hedonism, conspicuousness, and quality affect the consumer purchase 
intention positively are important. As marketers can focus on and manipulate these factors to affect the 
purchase intention of luxury brands.     
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Amaç – Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye’nin finansal gelişiminin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda IMF çalışanları tarafından 2016 yılında tanıtılan “Geniş Kapsamlı 
Finansal Gelişmişlik Endeksi” literatürde Türkiye için son 12 yıllık süreç göz önünde 
bulundurularak ilk defa kullanılacaktır. İkinci basamakta ise benzer ekonomik dinamiklere sahip 
olmaları sebebiyle yatırımcılar ve profesyoneller tarafından sürekli olarak Türkiye’nin 
karşılaştırıldığı Brezilya, Güney Afrika, Malezya ve Polonya için gelişmişlik endeksleri 
hesaplanarak sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

Yöntem – Bu çalışmada finansal gelişmişliğin farklı boyutlarını inceleyen 9 adet endeks Temel 
Bileşenler Analizi kullanılarak hem finansal kurumların hem de finansal piyasaların derinlik, 
erişilebilirlik ve verimliliklerini belirleyen 6 alt endeks ile oluşturulacaktır. İkinci adımda bu alt 
endeksler finansal kurumlar ve finansal piyasalar olmak üzere iki endeks altında bir araya 
getirilerek nihai gelişmişlik endeksi oluşturulacaktır. Finansal kurumların derinlik endeksinin 
oluşturulması için 4, erişilebilirlik endeksinin oluşturulması için 2, verimlilik endeksinin 
oluşturulması için 6; finansal piyasaların derinlik endeksinin oluşturulması için 5, erişilebilirlik 
endeksinin oluşturulması için 2 ve verimlilik endeksinin oluşturulması için 1 olmak üzere toplamda 
20 değişken incelenecektir. 

Bulgular – Finansal kurumlar ve finansal piyasalar endekslerinin bir araya getirilmesi ile elde edilen 
Finansal Gelişmişlik Endeksi incelenen beş ülkenin nihai olarak finansal gelişmişlik derecelerini ve 
sıralamalarını ortaya çıkarmıştır. Buna göre Malezya incelenen beş gelişmekte olan ülke arasında 
finansal gelişmişliği en yüksek ülke olarak belirlenirken Malezya’yı Türkiye takip etmiştir. Geri 
kalan üç ülke arasında sıralama ise Brezilya, Güney Afrika ve Polonya şeklinde olmuştur. 

Tartışma – Türkiye’nin finansal gelişiminin en yeni ve kapsamlı endeksin kullanılması ile tespit 
edilmesi ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yerinin belirlenmesi ile birlikte hem politika 
yapıcılara yol gösterici hem de hesaplanan endeksin daha mikro ölçekte analizlere tabi tutulması ile 
ortaya çıkabilecek birçok çalışmaya öncü temel bir çalışma ortaya konmuştur. 
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Purpose – This study primarily aims to determine Turkey's financial development. In this context, 
the “broad-based index of financial development”, which is introduced by IMF, is used for Turkey 
for the last 12 years period for the first time. In the second stage of the study, the development index 
is calculated for a group of developing countries which are compared with Turkish economy due to 
their similarities in fundamental dynamics, namely Brazil, Malaysia, Poland and South Africa and 
eventually the results will be compared.  

Design/Methodology/Approach – In this study, in total, 9 indices are constructed in order to 
examine different dimensions of financial development. Primarily, six sub-indices are constructed 
to determine the depth, access and efficiency of both financial institutions and financial markets. In 
the second step, these indices are aggregated into two indices under financial institutions and 
financial markets. In the last step, these two indices are used to form the final development index to 
identify the financial development levels of Turkey and four other developing countries. To be able 
to construct the financial institutions depth index 4, for the access index 2, for the efficiency index 6; 
for financial markets depth index 5, for access index 2 and for efficiency index 1, in total 20 
explanatory variables are examined.  

Findings – Financial Development Index which is obtained by aggregation of indices for financial 
institutions and financial markets finally reveals the level and the order of financial development of 
the five developing countries. According to that while Malaysia is the most financially developed 
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country, Turkey is in the second rank. The rest of the examined countries are ordered as Brazil, South 
Africa and Poland. 

Discussion – As a result of determination of financial development level of Turkey and its rank 
among other developing countries with the newest and broadest index, this study may play a road 
map role to policy makers. Furthermore, this study my easily be a pioneer and fundamental study 
as the indices that were constructed and calculated in this study are open to further micro level 
analyses. 

1- GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte finansal sistemlerin ülke ekonomilerindeki rolü ve ağırlığı çok önemli boyutlara 
ulaşmıştır. Finans piyasalarında başlayan ve neredeyse bütün gelişmiş̧ ülke ekonomilerini derinden yaralayan 
2008 yılındaki global kriz, finansal sistemin dünya ve ülke ekonomilerinde ne derece büyük öneme sahip 
olduğunu başlı başına gösteren acı bir ders olmuştur. Genel kanıya göre finansal sistemin gelişmesi uzun 
dönemde ekonomik büyüme ve kalkınmaya olumlu yönde etki etmektedir. Fakat ülkede yaşanabilecek 
herhangi bir makroekonomik istikrarsızlığın finansal gelişmenin olumlu etkilerini negatife çevirme ve 
ekonomik büyümede olumsuz sonuçlar ortaya çıkarma ihtimali vardır. Öte yandan hızla gelişen finansal 
sistemin ülkenin makro dinamiklerine olumlu katkıda bulunup ülkenin hızla büyümesinde etkin rol oynama 
olasılığı da yüksektir. Yani, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hem makroekonomik durum hem de 
finansal gelişmişlik derecesi ülkenin ekonomik durumu açısından eşit derecede öneme sahiptir.  

Literatürde finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme, eşitsizlik ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri geniş̧ 
çapta çalışılmış̧ ve bu alanlarda olumlu etkileri tespit edilmiştir. Daha mikro bağlamda ise finansal 
gelişmişliğin net tasarruflar, üretken yatırımlara ayrılan sermaye miktarı, yatırımların gözlemlenmesi, risk 
çeşitlendirmesi ve mal ve hizmetlerin ticaretinde olumlu etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır (bkz. Levine, 2005, 
Demirgüç-Kunt ve Levine, 2009, ve Dabla-Norris ve Srivisal, 2013). Finansal gelişmişliğin ekonomide bu 
derece önemli rol oynaması akademisyenlerin de konuya olan ilgilerini artırmış̧ ve ülkelerin finansal 
gelişmişliklerini belirleyebilmek amacıyla farklı pratik metodolojiler oluşturulmuştur. Sonuç olarak bugün 
literatürde temsil yetenekleri ve isabet oranları farklılıklar gösteren birçok model yer almaktadır.  

Finansal gelişmişliğin literatürde popülerlik kazandığı 1970’li yıllardan beri yapılan ampirik çalışmaların 
çoğunda (bkz. Rajan ve Zingales, 1998, Arcand vd., 2012, Dabla-Norris ve Srivisal, 2013) ülkelerin finansal 
gelişmişliği finansal derinliğin en önemli göstergelerinden olan özel kredilerin GSYİH’ye oranı ve borsaların 
büyüklüğünün GSYİH’ye oranı ile ölçülmüştür. Bu çalışmada finansal gelişmişliğin farklı boyutlarını 
inceleyen 9 adet endeks oluşturulacaktır. Bu bağlamda ilk olarak hem finansal kurumların hem de finansal 
piyasaların derinlik, erişim ve etkinliklerini belirleyen 6 alt endeks oluşturulacaktır. İkinci adımda bu alt 
endeksler finansal kurumlar ve finansal piyasalar olmak üzere iki endeks altında bir araya getirilecektir. Son 
adımda ise nihai gelişmişlik endeksini oluşturmak için bu iki endeks bir araya getirilecek ve Türkiye’nin ve 
diğer gelişmekte olan ülkelerin finansal gelişmişlik endeksleri elde edilecektir. Finansal kurumların derinlik 
endeksinin oluşturulması için 4, erişilebilirlik endeksinin oluşturulması için 2, verimlilik endeksinin 
oluşturulması için 6; finansal piyasaların derinlik endeksinin oluşturulması için 5, erişilebilirlik endeksinin 
oluşturulması için 2 ve verimlilik endeksinin oluşturulması için 1 olmak üzere toplamda 20 değişken 
incelenecektir.  

Çalışmanın ikinci basamağında ise Türkiye’nin karşılaştırıldığı Brezilya, Güney Afrika, Malezya ve Polonya 
için gelişmişlik endeksleri hesaplanacak ve Türkiye ile karşılaştırılmaları yapılacaktır. Böylelikle Türkiye’nin 
finansal gelişiminin en yeni ve kapsamlı endeksin kullanılması ile tespit edilmesi ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki yerinin belirlenmesi ile birlikte hem politika yapıcılara yol gösterici bir çalışma ortaya çıkacak, hem 
de hesaplanan endeksin daha mikro ölçekte analizlere tabi tutulması ile birlikte birçok çalışmaya öncü 
olunacaktır. 

2- LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Finans ve kalkınma arasındaki ilişki ekonomik literatürün en önemli konularından biri olarak öne 
çıkmaktadır. Temel olarak finansal gelişme, finansal enstrümanların, piyasaların ve aracıların; bilgi, uygulama 
ve işlem maliyetlerinin etkilerini iyileştirdiği zaman gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle finansal gelişme, 
planlanmış yatırımlar hakkında önceden bilgi üretilmesi, yatırımların izlenmesi ve kurumsal yönetişimin 
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uygulanması, riskin ticareti, çeşitlendirilmesi ve yönetimi, tasarrufların harekete geçirilmesi ve bir araya 
toplanması ve mal ve hizmet değişimi alanlarındaki gelişmeleri kapsamaktadır (Levine, 2005).  

Finansal gelişmişliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi hem ampirik hem de teorik literatür düzeyinde 
tartışmalı bir konudur. Finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyon ve nedensellik 
ilişkisi, uzun yıllardır ekonomistler ve karar alıcılar tarafından incelenmekte ve sonuç olarak karşıt görüşler 
ortaya çıkmaktadır. Bazı ekonomistler, finansal gelişmişliğin ekonomik büyümenin sağlanabilmesi yolunda 
önemli bir faktör olduğunu savunurken, bazıları ise bu görüşe katılmamaktadır. Bu noktada, Apergis vd. 
(2007) yaptıkları çalışmada bu görüşleri dört düşünce okulunda sınıflandırmıştır. Buna göre, Schumpeter 
(1912) ve Hicks (1969) çalışmalarının öncülük ettiği ilk sınıf konuyu arz yönünden ele almıştır. Bu konuda 
yapılan ilk çalışmalardan birini ortaya koyan Schumpeter (1912), iyi fon sağlayan bir finansal sistemin, 
teknolojik yeniliği teşvik ederek toplam üretimi arttıracağını ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumlu 
yönde etkileyeceğini öne sürmüştür. Hicks’e (1969) göre ise finansal kurumlar sermaye oluşumu yoluyla 
ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Goldsmith (1969) ise yapmış olduğu çalışmada finansal aracılık 
hizmetlerindeki gelişmenin sermayenin verimliliğini arttırdığını ve kişi başına düşen milli gelir ve finansal 
gelişme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğunu ifade etmiştir. Buna ek olarak, Levine (1997) borsa 
ve kurumlarla birlikte finansal sektörün gelişmesinin ekonomik büyümede dikkate değer bir rol oynadığına 
dikkat çekmiştir. Cline (2010) ise çalışmasında finansal sektördeki iyileşmenin ekonominin çeşitli sektörlerinin 
gelişmesine neden olacağını savunmaktadır. İkinci düşünce okulu ise finansal gelişmenin ekonomideki reel 
gelişmelerin bir sonucu olduğunu savunmaktadır. Robinson (1952) çalışmasında finansal aracıların, 
büyümede nedensel bir etki yapmadığını söylemiştir. Yine aynı çalışmasında yazar piyasadaki finansal 
hizmetlerin bu hizmetlere olan talep sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır. Buna göre, ekonomi 
büyüdüğünde, finansal hizmetler için daha yüksek talebe yanıt olarak piyasada daha fazla finansal kurum, 
ürün ve hizmet ortaya çıkmaktadır.  Bu sebeplerle, finansal kalkınmanın her zaman daha yüksek bir ekonomik 
büyüme anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Üçüncü düşünce okuluna göre ise finans ve büyüme 
arasında karşılıklı bir etkinin olduğu kabul edilmektedir. Luintel ve Khan (1999) bu alanda yaptıkları 
çalışmanın sonucunda finansal gelişme ile büyüme arasındaki iki yönlü nedensellik olduğunu göstermiştir. 
Dördüncü düşünce okuluna göre ise finansal kalkınma ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki 
bulunmamaktadır. Lucas (1988) çalışmasında ekonomik büyümeyi açıklamada finansın rolünün abartıldığını 
ortaya koymuştur.  

Finansal kalkınma ve ekonomik büyüme ilişkisine ek olarak, literatürde Türkiye’nin finansal gelişmişliğini ve 
makroekonomi ile olan ilişkilerini inceleyen bir takım çalışmalar mevcuttur.  Ünalmış (2002) 1970 ve 2001 
yılları arasını VAR ve VEC tekniği ile Türkiye’nin finansal gelişmişliği ve makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma kısa dönemde ekonomik büyümenin finansal gelişmeye neden 
olduğunu, uzun dönemde ise hem finansal gelişmeden ekonomik büyümeye hem de ekonomik büyümeden 
finansal gelişmeye iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymuştur.  

Çetintaş ve Barışık (2003) 1989 ve 2000 yılları arasını Granger nedensellik metodunu kullanarak analiz etmiştir. 
Bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarını birkaç değişken kullanarak temsil eden yazarlar, sermaye piyasası 
ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin ekonomik büyümeye neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çetintaş 
ve Barışık (2003) gibi Granger nedensellik modelini 1970-2004 dönemi için kullanan Aslan ve Küçükaksoy 
(2006) finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi tetiklediği yönündeki arz itişli hipotezi desteklemişlerdir.   

Kar ve Ağır (2006) 1987 ve 2002 yılları arasını inceledikleri çalışmalarında Johansen eş bütünleşme testini 
kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda finansal gelişme ve sermaye piyasasındaki derinleşme ile ekonomik 
büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu, bankacılık sektörü ve sermaye piyasası arasındaki ilişkinin ise 
istatistiksel olarak anlamlı olamayacak kadar zayıf olduğu ortaya çıkmıştır.  

Halıcıoğlu (2007) 1968 ile 2005 yılları arasındaki dönemde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi sınır testi ile analiz etmiş̧, kısa ve uzun vadede nedenselliğin yönünü tespit etmek amacı ile bütünleşik 
Granger nedensellik analizini kullanmıştır. Buna göre uzun vadede finansal gelişmenin ekonomik büyümeye 
neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan literatürde finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi hangi 
kanallar vasıtası ile etkilediğini ortaya koyan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.  
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King ve Levine (1993) 80 gelişmiş̧ ve gelişmekte olan ülke üzerinde yaptıkları çalışmalarında finansal 
gelişmenin ekonomik büyümeyi toplam faktör verimliliği ve sermaye birikimi kanallarıyla etkilediğini ortaya 
koymuşlardır. Beck vd. (2000) GMM modeli kullanarak 77 ülke üzerinde yaptıkları çalışmada finansal 
gelişmenin sermaye birikimi ve toplam faktör verimliliğini pozitif yönde etkilediğini ancak finansal gelişmenin 
farklı farklı göstergelerinin bu kanallar üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Claderon ve Liu (2003) 
Geweke tekniğini kullanarak 109 ülke üzerinde yaptıkları çalışmalarında finansal büyümenin hem verimlilik 
hem de sermaye birikimi kanalları vasıtasıyla ekonomik büyümeyi etkilediği, fakat asıl etkili olan kanalın 
verimlilik olduğunu göstermişlerdir.  

Finansal gelişmişlik aynı zamanda yukarıdaki çalışmalardan farklı olarak daha özelde de incelenmiş̧ ve birçok 
akademisyen finansal gelişmişlik derecesinin belirlenebilmesi için farklı modeller ortaya atmışlardır. 1970’li 
yıllardan itibaren ampirik literatür finansal gelişmişliğin belirlenmesinde finansal derinliğe ‘vekil-proxy’ 
olabilecek iki ana değişkeni kullanmışlardır; özel kredilerin GSYİH’ye oranı ve borsadaki şirketlerin toplam 
değerinin GSYİH’ye oranı. Arcand vd. (2012) ve Dabla-Norris ve Srivisal (2013) finansal gelişmişliğin en net 
ve basit şekilde özel kredilerin GSYİ̇H’ye oranı ve borsadaki şirketlerin toplam değerinin GSYİ̇H’ye oranı ile 
ölçüldüğüne karar vermişler ve çalışmalarını bu şekilde kurgulamışlardır.  

Diğer grup akademisyenler bu değişkenlerin farklı versiyonlarını çalışmalarında kullanmışlar ve temsil 
yeteneği daha yüksek endeksler oluşturmaya çalışmışlardır. Rajan ve Zingales (1998) finansal gelişmişlik ve 
makroekonomi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında endüstri düzeyinde değişkenleri de finansal 
gelişmişliği ölçen endekslerine dâhil etmişlerdir. Finansal sistemin hızla gelişmesi ve finansal kurumların 
sistemde daha etkin rol oynamaya başlaması ile birlikte finansal piyasaları ölçen değişkenlerin yanında 
finansal kurumları temsil eden değişkenler de kullanılmaya başlanmıştır (bkz. C ̌ihák vd. (2012) ve Aizenman 
vd. (2015)).  

3-  VERİ VE METODOLOJİ 

3.1 Veri 

Bu çalışmada Türkiye ile birlikte Brezilya, Güney Afrika, Malezya ve Polonya’nın gelişmişlik seviyesi 
incelenmiştir. Son yıllardaki hızlı küreselleşme ve ülkelerin değişen politik yapıları göz önünde 
bulundurulduğunda finansal gelişmişliğin hesaplanması için kullanılacak verilerin çok eskiye gitmemesinin 
daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda bu gelişmekte olan 5 ülke için veri seti 2005 ile 2016 yılları 
arası için oluşturulmuştur.  

Finansal kurumların derinlik endeksinin oluşturulması için 4, erişim endeksinin oluşturulması için 2, etkinlik 
endeksinin oluşturulması için 6; finansal piyasaların derinlik endeksinin oluşturulması için 5, erişim 
endeksinin oluşturulması için 2 ve etkinlik endeksinin oluşturulması için 1 olmak üzere toplamda 20 değişken 
incelenmiştir. 

Tablo 1 çalışmada kullanılan değişkenleri göstermektedir. Buna göre, finansal kurumların alt endeksi olan 
derinlik endeksi, özel sektör kredilerinin GSYİH’ye oranı, emeklilik fonu varlıklarının GSYİH’ye oranı, yatırım 
fonu varlıklarının GSYİH’ye oranı, toplam sigorta primlerinin GSYİH’ye oranı değişkenlerini kapsamaktadır. 
Finansal kurumlar endeksinin erişilebilirlik alt endeksi her 100.000 yetişkin için banka şube sayısı ve her 
100.000 yetişkin için ATM sayısı değişkenlerini içermektedir. Etkinlik alt endeksi ise net faiz marjı, kredi 
mevduat farkı, faiz dışı gelirin toplam gelire oranı, genel giderlerin toplam varlıklara oranı, aktif karlılık ve 
öz sermaye karlılık oranı değişkenlerinden oluşmaktadır. Finansal piyasalar endeksinin derinlik alt endeksi 
toplam hisse senedi piyasası hacminin GSYİH’ye oranı, hisse senetlerinin GSYİH’ye oranı, devletin yurtdışı 
borçlarının GSYİH’ye oranı, finansal olmayan şirketlerin toplam borcunun GSYİH’ye oranı değişkenlerini 
içermektedir. Erişilebilirlik alt endeksi ilk 10 en büyük hisse senedi dışarıda bırakıldıktan sonraki piyasa hacmi 
oranı, borç veren kuruluşların sayısı (yerli, yabancı, finansal ve finansal olmayan); etkinlik alt endeksi hisse 
senedi piyasası devir oranı (hisse senetlerinin piyasa hacmine oranı) değişkenlerinden oluşmaktadır.  
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Tablo 1. Alt Endekslerin Oluşturulmasında Kullanılan Değişkenler 

Finansal Kurumlar 
Derinlik Özel Sektör Kredilerinin GSYİH’ye oranı 

Emeklilik Fonu Varlıklarının GSYİH’ye oranı 
Yatırım Fonu Varlıklarının GSYİH’ye oranı 
Toplam Sigorta Primlerinin GSYİH’ye  Oranı 

Erişilebilirlik Her 100.000 yetişkin için banka şube sayısı 
Her 100.000 yetişkin için ATM sayısı 

Verimlilik Net Faiz Marjı  
Kredi Mevduat Farkı 
Faiz dışı gelirin Toplam Gelire Oranı 
Genel Giderlerin Toplam Varlıklara Oranı 
Aktif Karlılık 
Öz sermaye Karlılık Oranı 

Finansal Piyasalar 
Derinlik Toplam Hisse Senedi Piyasası Hacminin GSYİH’ye Oranı 

Hisse Senetlerinin GSYİH’ye Oranı 

Devletin Yurtdışı Borçlarının GSYİH’ye Oranı 
Finansal Şirketlerin Toplam Borcunun GSYİH’ye Oranı 
Finansal Olmayan Şirketlerin Toplam Borcunun GSYİH’ye Oranı 

Erişilebilirlik İlk 10 En Büyük Hisse Senedi Dışarıda Bırakıldıktan Sonraki Piyasa 
Hacmi Oranı 
Borç Veren Kuruluşların Sayısı (Yerli, Yabancı, Finansal ve Finansal 
Olmayan) 

Verimlilik Hisse Senedi Piyasası Devir Oranı (Hisse Senetlerinin Piyasa Hacmine 
Oranı) 

3.2 Metodoloji 

Bu çalışmada finansal gelişim endeksi oluşturulurken, OECD (2008) Kompozit Endeks Oluşturma Metodları 
Kılavuzu’ndaki prosedürler göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre endeks,  literatürdeki üç basamaklı 
standart yaklaşım izlenerek çok boyutlu verileri tek bir özet endeksine indirgenmesiyle elde edilmiştir. 
Endeksin birden fazla adımda oluşturulmasının sebebi çok boyutlu olan verileri bir sonuç endeksinde 
toparlayabilmektir. Bu bağlamda öncelikli olarak ilk basamakta değişkenlerin normalleştirilmesi, ikinci 
basamakta normalleştirilen değişkenlerin ana faktörlerine göre bir araya getirilerek alt endekslerin 
oluşturulması ve son olarak da bütün alt endekslerin bir araya getirilerek final endeksinin oluşturulması 
hedeflenmiştir. 

Finansal gelişmişliğin belirlenebilmesi için finansal gelişmişliğin farklı boyutlarını inceleyen 9 adet endeks 
IMF’nin ilk kez 2012 yılında yayımladığı finansal gelişmişliğin boyutlarını özetleyen piramitten yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Bu bahsi geçen piramide göre finansal gelişmişlik finansal kurumlar ve finansal piyasaların 
oluşturduğu iki ana alanda incelenmektedir. Bu iki alan ise derinlik, erişilebilirlik, verimlilik olmak üzere üç 
boyutta incelenmektedir. Bu çalışmada ilk olarak hem finansal kurumların hem de finansal piyasaların 
derinlik, erişilebilirlik ve verimliliklerini belirleyen 6 alt endeks oluşturulmuştur. İkinci adımda bu alt 
endeksler finansal kurumlar ve finansal piyasalar olmak üzere iki endeks altında bir araya getirilmiştir. Son 
adımda ise nihai gelişmişlik endeksini oluşturmak için bu iki endeks bir araya getirilmiş ve Türkiye’nin ve 
diğer gelişmekte olan ülkelerin finansal gelişmişlik endeksleri elde edilmiştir. 

Aşağıda verilmiş olan piramit 6 alt-endeksten başlayarak finansal kurumların ve piyasaların derinlik, 
erişilebilirlik ve verimliliklerini ölçmek için oluşturulan endeksleri göstermektedir. Bu endeksler Finansal 
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Kurumların Derinliği (FKD), Finansal Kurumların Erişilebilirliği (FKE), Finansal Kurumların Verimliliği 
(FKV), Finansal Piyasaların Derinliği (FPD),  Finansal Piyasaların Erişilebilirliği (FPE) ve Finansal Piyasaların 
Verimliliğidir (FPV). Bu 6 alt indeks iki gruba ayrılarak üst seviye Finansal Kurumlar (FK) ve Finansal 
Piyasalar (FP) endeksleri oluşturulmuştur. Bu iki endeks finansal kurumların ve finansal piyasaların ayrı ayrı 
olmak üzere toplamda finansal gelişmişlik düzeylerini ortaya çıkarmıştır. Son basamakta ise FK ve FP 
endeksleri bir araya getirilerek ülkelerin tüm finansal gelişmişlik seviyesini ortaya koyan Finansal Gelişmişlik 
(FG) endeksi oluşturulmuştur.   

 
Şekil 1. Finansal Gelişmişlik Endeksi Piramidi Kaynak: Cihak et al. (2012) 

Çalışmaya dâhil edilen temel değişkenler seçilirken, finansal sistemin birçok farklı yönünü kapsamasına ve 
aynı zamanda ülkeler için yeterli veri setini içeriyor olmasına dikkat edilmiştir. Finansal piyasalar için 
oluşturulan gelişmişlik endeksi hisse senedi piyasaları ve borç piyasalarının gelişmişliğine odaklanmaktadır. 
Derinlik endeksinde yer alan indikatörler hisse senedi piyasasının büyüklüğü ile birlikte işlem gören hisse 
senetlerini de göz önünde bulundurarak piyasanın ne kadar aktif olduğunu da dikkate almaktadır.  İlk 10 en 
büyük hisse senedi dışarıda bırakıldıktan sonraki piyasa hacmi oranı piyasalara erişimin 
derecelendirilebilmesi için vekil olarak kullanılmıştır. Buna göre fazla konsantre bir piyasa yeni giren ya da 
daha küçük olan hisselere erişimin zor olacağını gösterecektir (Svirydzenka, 2016). Finansal piyasaların 
etkinliği için kullanılan işlem gören hisse senetlerinin değerinin piyasanın hacmine oranı  yani devir oranı 
büyüdükçe piyasanın likidite durumunun güçlü olduğu ve piyasanın etkin olduğu anlamı çıkarken düşük 
seviyedeki devir oranı piyasanın etkin olmadığı sonucunu vermektedir. Endekslerin oluşturulması için 
kullanılan tüm değişkenler veri kısmında listelenmiştir. 

3.2.1 Değişkenlerin Normalleştirilmesi  

Değişkenleri 1 ile 0 arasında normalleştirmeden önce ekstrem değerlerin normalleştirilen değerler üzerindeki 
anormal etkilerini önleyebilmek ve daha sağlıklı bir analiz elde edebilmek için yüzde 5 ve yüzde 95’lik 
dilimlerde yer alan gözlemler dışarıda bırakılmışlardır. Bu aşamadan sonra farklı değerlere sahip olan 
değişkenleri 0 ile 1 aralığında toplayabilmek için aşağıda detaylı formülleri verilen min-max prosedürü 
kullanılmıştır. Buna göre 𝐼𝐼𝑥𝑥 yani 𝑥𝑥 verisinin 0 ile 1 arasına dönüştürülmüş değeri o değişken için gözlemlenen 
minimum değerin değişkenden çıkartılıp bütün ülkeler arasında ve analiz edilen zaman aralığında 
gözlemlenen maksimum değer ile minimum değerin arsındaki farka bölünmesi ile bulunmuştur. Böylelikle 
analiz edilen ülkeler ve zaman aralığı için gözlemlenen en yüksek değer 1 iken en küçük değer 0 olarak 
işlenmiş, değişkenlerin buna bağlı olarak aldıkları değer 0 ile 1 arasında belirlenmiş olmuştur. Analizde 
kullanılan bazı değişkenlerde yüksek çıkan değereler kötü performansa işaret ettiği için bu değişkenlerin 
finansal gelişmişlik üzerindeki etkilerinin tam tersi etkilerini ortaya koyabilmek için 2 numaralı formül 
kullanılmıştır. Böylelikle bu formül sonucunda ortaya çıkan yüksek değerlerin finansal gelişmişliğe olumlu 
katkısının olması sağlanmıştır. 

𝐼𝐼𝑥𝑥 =  𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

   (1) 

𝐼𝐼𝑥𝑥 =  1 − 𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

  (2) 

Finansal 
Gelişmişlik

Finansal 
Kurumlar

Derinlik Erişilebilirlik Verimlilik

Finansal 
Piyasalar

Derinlik Erişilebilirlik Verimlilik
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3.2.2 Alt Endekslerin Bir Arada Toplanması 

Çalışmada kullanılan değişkenler, Şekil 1’de gösterilen piramidin altında bulunan altı alt endeks olacak 
şekilde toplanmıştır. Temel bileşenler analizi ile elde edilen serilerin ağırlıklı lineer ortalaması olan bu toplam, 
her bir alt dizinin katkısını belirli alt indeksindeki varyasyona yansıtmaktadır. Tüm alt endeksler daha sonra 
Denklem 3 ve 4’te gösterildiği gibi 0-1 aralığında kalacak şekilde bir araya getirilmiştir. 

𝐹𝐹𝐾𝐾𝑗𝑗=∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                              (3) 

 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑗𝑗 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1          (4) 

Denklem 3 ve 4’te verilen 𝐹𝐹𝐾𝐾𝑗𝑗 ve 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑗𝑗  finansal kurumların derinliğini, erişilebilirliğini ve verimliliğini, finansal 
piyasaların derinliğini, erişilebilirliğini ve verimliliğini temsil etmektedir.  

𝐹𝐹𝐾𝐾 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝐹𝐹𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1                       (5) 

𝐹𝐹𝑃𝑃 = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝐹𝐹𝑃𝑃𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1          (6) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑤𝑤𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐾𝐾 + 𝑤𝑤𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃         (7) 

Denklem 5, 6 ve 7’de gösterildiği üzere, alt endeksler yukarıda açıklanan yol kullanılarak üst endekslerde 
toplanmıştır. Finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal derinlik endeksleri daha sonra yeniden 
normalleştirme yapılarak 0-1 aralığında değerlendirilmiştir. 

3.2.3 Ağırlıklandırma 

Bu çalışmadaki endeksler Temel Bileşenler Analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu analiz, bireysel göstergeler 
için ortak olan bilginin mümkün olduğu kadar çok olduğu birleşik bir gösterge oluşturmak için ortak olanları 
bir araya getirmektedir. Buradaki düşünce, mümkün olan en küçük sayıda faktör kullanılarak gösterge 
setindeki olası en yüksek değişimi hesaba katmaktır. Bunun sonucunda, bileşik endeks veri kümesinin 
boyutuna bağlı olmadan, verilerin istatistiksel boyutlarına dayanmaktadır. Alt endeksler, normalleştirilmiş 
serilerin ağırlıklı ortalamaları olarak oluşturulmuştur. Ağırlıklar bu serilerin temel bileşenler analizinden elde 
edilen karesel faktör bileşenleridir. Faktör bileşenleri, gözlemlenen değişkenleri ana bileşenlerle ilişkilendiren 
katsayılardır. Faktör bileşenlerinin karesi ise, faktör tarafından açıklanmış olan göstergenin toplam birim 
varyansının oranını temsil etmektedir. Verilerdeki yaygın varyasyon yönüne daha fazla katkıda bulunan seri, 
daha fazla ağırlık kazanmaktadır. 

4- TÜRKİYE VE DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN FİNANSAL GELİŞMİŞLİK 
SEVİYELERİ 

Bu çalışmada, son 12 yıllık dönemdeki (2005-2016) değişkenlerin analizi ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
5 gelişmekte olan ülkenin finansal gelişmişlik değerleri belirlenmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3 öncelikli olarak 
finansal gelişmişlik seviyesini belirleyebilmek için kullanılan alt endekslerin her ülke için değerlerini 
göstermektedir.   

Tablo 2. Ülkelere Göre Finansal Kurumların Derinlik, Erişilebilirlik ve Verimlilik Sıralaması 

Finansal Kurumların 
Derinliği 

Finansal Kurumların 
Erişilebilirliği 

Finansal Kurumların Verimliliği 

1 Malezya 0.994 1 Brezilya 0.923 1 Malezya 0.975 
2 Güney Afrika 0.935 2 Türkiye 0.892 2 Güney Afrika 0.942 
3 Türkiye 0.905 3 Malezya 0.854 3 Türkiye 0.869 
4 Brezilya 0.900 4 Polonya 0.835 4 Polonya 0.792 
5 Polonya 0.887 5 Güney Afrika 0.730 5 Brezilya 0.742 

Tablo 2’de Brezilya, Güney Afrika, Malezya, Polonya ve Türkiye için finansal kurumların derinlik, 
erişilebilirlik ve verimlilik sıralaması verilmiştir. Finansal kurumların derinliği sıralamasına bakıldığında, 
Malezya’nın 0.994 ile en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Onu 0.935’lik değerle Güney Afrika 
izlemektedir. Türkiye’nin değerinin ise 0.905 olduğu görülmektedir. Brezilya 0.900’lük değerle sıralamanın 
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dördüncü basamağında yer alırken Polonya 0.887 ile son basamakta yer almaktadır. Buna karşı finansal 
kurumların erişilebilirliği sıralamasına bakıldığında, Brezilya’nın 0.923 değerleriyle tablonun ilk sırasında yer 
aldığı görülmektedir. Türkiye 0.892’lik değeriyle finansal kurumların erişilebilirliği sıralamasında ikinci 
sırada yer alırken, finansal kurumların derinliği sıralamasında ilk sırada yer alan Malezya bu endekste 0.854 
değeriyle üçüncü sırada bulunmaktadır. Finansal kurumların derinliği alt endeksine göre son sırada bulunan 
Polonya ise finansal kurumların erişilebilirliği sıralamasında 0.835 değeriyle dördüncü basamakta yer alırken, 
Güney Afrika 0.730 ile sıralamanın sonunda bulunmaktadır. Finansal kurumların verimliliği alt endeksi 
incelendiğindeyse, sıralamanın en üstünde finansal kurumların derinliği alt endeksinde olduğu gibi 0.975 ile 
Malezya’nın yer aldığı göze çarpmaktadır. Malezya’yı 0.942 değeriyle Güney Afrika ve 0.869’luk değerle 
Türkiye takip etmektedir. Polonya’ya bakıldığında 0.792 değeriyle sıralamanın dördüncü basamağında yer 
alırken, Brezilya 0.742 ile son basamakta bulunmaktadır.   

 
Grafik 1. Finansal Kurumların Derinlik, Erişilebilirlik ve Verimlilikleri 

Tablo 2’de yer alan değerler yukarıdaki grafikte bir araya getirilmiş ve ülkelerin hem finansal kurumların 
derinliği, erişilebilirliği ve verimliliği alanlarında kendi içlerinde nasıl farklılıklar gösterdiği gözler önüne 
serilmiş hem de bu alanlarda ülkeler arasındaki farklılıkların daha iyi görülebilmesi sağlanmıştır. 

Tablo 3 Brezilya, Güney Afrika, Malezya, Polonya ve Türkiye finans piyasalarının derinlik, erişilebilirlik ve 
verimlilik sıralamasını göstermektedir. Buna göre, finansal piyasaların derinliği alt endeksi incelendiğinde, 
finansal kurumların derinliği alt endeksi sıralamasında olduğu gibi Malezya’nın 0.994 değeriyle listenin ilk 
sırasında yer aldığı görülmektedir. Sıralamanın ikinci basamağında ise 0.951 değeriyle Türkiye yer 
almaktadır. Brezilya 0.902 değeriyle üçüncü sırada bulunurken, Güney Afrika 0.846 ile dördüncü sırada yer 
almaktadır. Polonya ise finansal kurumların derinliği sıralamasında olduğu gibi finansal piyasaların derinliği 
sıralamasında da en alt basamakta yer almıştır. Finansal piyasaların erişilebilirliği sıralamasında bakıldığında, 
Türkiye’nin 0.942 değeriyle en üstte yer aldığı görülmektedir. Brezilya 0.920 ile ikinci sırada bulunurken, onu 
sırasıyla 0.896, 0.854 ve 0.803 değerleriyle Malezya, Polonya ve Güney Afrika takip etmektedir.  

Tablo 3. Ülkelere Göre Finansal Piyasaların Derinlik, Erişilebilirlik ve Verimlilik Sıralaması 

Finansal Piyasaların 
Derinliği 

Finansal Piyasaların 
Erişilebilirliği 

Finansal Piyasaların Verimliliği 

1 Malezya 0.994 1 Türkiye 0.942 1 Türkiye 0.972 
2 Türkiye 0.951 2 Brezilya 0.920 2 Malezya 0.963 
3 Brezilya 0.902 3 Malezya 0.896 3 Brezilya 0.914 
4 Güney Afrika 0.846 4 Polonya 0.854 4 Güney Afrika 0.876 
5 Polonya 0.829 5 Güney Afrika 0.803 5 Polonya 0.799 

Finansal piyasaların verimliliği alt endeksi incelendiğinde, finansal kurumların verimliliği sıralamasında 
üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin, bu kez 0.972 değeriyle ilk sırada bulunduğu göze çarpmaktadır. 
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Türkiye’yi 0.963’lük değerle Malezya takip etmektedir. Finansal kurumların verimliliği alt endeksinde en alt 
basamakta yer alan Brezilya ise, finansal piyasaların verimliliği endeksinde 0.914 değeriyle üçüncü sırada yer 
almaktadır. Güney Afrika 0.876 ile dördüncü, Polonya ise 0.799 ile son sırada yer almıştır. Şekil 2 hem ülkelerin 
kendi içlerinde derinlik, erişilebilirlik ve verimlilik alanlarında nasıl farklılıklar gösterdiğini hem de bu 
alanlarda ülkeler arasında nasıl farklılıklar olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 2. Finansal Piyasaların Derinlik, Erişilebilirlik ve Verimlilikleri 

Tablo 4, Tablo 2 ve Tablo 3’te yer alan alt endekslerin bir araya getirilmesiyle elde edilen Finansal Kurumlar 
ve Finansal Piyasalar endekslerini ve Finansal Kurumlar ve Finansal Piyasalar endekslerinin bir araya 
getirilmesiyle elde edilen nihai Finansal Gelişmişlik Endeksi sonuçlarını vermektedir. Finansal kurumların alt 
endekslerine göre en başarılı değerlere sahip olan ülke Malezya -hem finansal kurumların derinliği hem de 
verimliliği sıralamasında listenin en başında yer almaktadır- Finansal Kurumlar Endeksi’ne göre beş 
gelişmekte olan ülke arasında en gelişmiş finansal kurumlara sahip çıkmıştır. Malezya’yı Türkiye ve Güney 
Afrika takip etmektedir. Brezilya ve Polonya ise sırasıyla listenin son basamaklarında yer almıştır. Türkiye’nin 
finansal piyasaların derinlik, erişilebilirlik ve verimlilik alt endekslerinde, finansal kurumların derinlik, 
erişilebilirlik ve verimlilik alt endekslerine göre daha başarılı bir performans sergilediği göze çarpmaktadır. 
Buna göre Tablo 4’te verilen Finansal Piyasalar Endeksi sıralamasına bakıldığında Türkiye’nin bu beş ülke 
arasından en gelişmiş en başarılı finansal piyasalara sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’yi sırasıyla 
Malezya, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya izlemektedir. 

Finansal Kurumlar ve Finansal Piyasalar endekslerinin bir araya getirilmesi ile elde edilen Finansal 
Gelişmişlik Endeksi bu beş ülkenin nihai olarak finansal gelişmişlik derecelerini ve sıralamalarını gözler 
önüne sermektedir. Buna göre Malezya incelenen beş gelişmekte olan ülke arasında finansal gelişmişliği en 
yüksek ülke olarak belirlenirken Malezya’yı Türkiye takip etmiştir. Geri kalan üç ülke arasında sıralama ise 
Brezilya, Güney Afrika ve Polonya şeklinde olmuştur. Hesaplanan endekslerin değerlerinin daha ilk alt 
endeksten itibaren ülkeler arasında birbirlerine çok yakın olması aslında ülkeler arasında çok ciddi 
farklılıkların olmadığını gözler önüne sermiş, nihai gelişmişlik endeksinin hesaplanması sonucunda ise 
ülkelerin sıralamaları yukarıda bahsedildiği gibi şekillenmiştir. 

Tablo 4. Ülkelerin Gelişmişlik Dereceleri ve Sıralamaları 

Finansal Kurumlar Endeksi Finansal Piyasalar Endeksi Finansal Gelişmişlik Endeksi 

1 Malezya 0,969 1 Türkiye 0,950 1 Malezya 0,960 

2 Türkiye 0,903 2 Malezya 0,944 2 Türkiye 0,934 

3 Güney Afrika 0,881 3 Brezilya 0,925 3 Brezilya 0,903 

4 Brezilya 0,866 4 Güney Afrika 0,869 4 Güney Afrika 0,890 

5 Polonya 0,844 5 Polonya 0,848 5 Polonya 0,857 

5- SONUÇ 
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Küreselleşen dünyada ülkelerin finansal gelişmişlik seviyeleri hem potansiyel yatırımcıları çekebilmek için 
hem de ekonomik ve finansal istikrarı sağlayabilmek için büyük önem kazanmıştır. Bu sebeple bir yandan 
ülkeler finansal gelişmişlik seviyelerini artırmanın yöntemlerini aranırken diğer yandan gerek yatırımcılar 
gerekse de akademisyenler ülkelerin finansal gelişmişlik seviyelerini tespit etmeye çalışmışlardır. Bu 
bağlamda finansal gelişmişlik seviyesinin belirlenmesi birçok çalışmaya konu olmuş ve ülkelerin finansal 
gelişmişliklerini tespit ettiği iddia edilen birçok metot geliştirilmiştir. Bugün gelişmişlik seviyesini belirlerken 
kapsamlı verilerle birçok endeks oluşturup bunları bir araya getiren Geniş Kapsamlı Finansal Gelişmişlik 
Endeksi finans alanının hemen hemen bütün alanlarını kapsaması ve bu alanların endekste sayısal olarak 
temsil edilmesi anlamıyla en güvenilir endekslerden biri olarak tanımlanabilir.   

Bu çalışmada, Türkiye’nin hem siyasi hem ekonomik anlamda nazaran daha istikrarlı olduğu 2005-2016 yılları 
arasında kalan döneme ait veriler ile finansal gelişmişlik seviyesi tespit edilmiştir. Bu süreçte uluslararası 
yatırımcıların Türkiye’nin alternatifi olarak değerlendirdiği dört gelişmekte olan ülke de, Brezilya, Güney 
Afrika, Malezya ve Polonya, çalışmaya dâhil edilmiş ve bu beş ülkenin finansal gelişmişlik seviyeleri 
karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuç Türkiye’nin finansal piyasalarının gelişmişliğinin bu dört ülkeden de ileri 
seviyede olduğunu gözler önüne sererken, finansal kurumlar konusunda bir takım sıkıntıları olmasına 
rağmen gelişmişlik seviyesine göre ikinci sırada olduğunu ortaya koymuştur. Nihai Finansal Gelişmişlik 
Endeksi ise Türkiye’nin Malezya’ya göre daha düşük bir finansal gelişmişlik seviyesine sahip olmasına 
rağmen Brezilya, Güney Afrika ve Polonya’dan daha ileri bir noktada olduğunu göstermiştir.   

Farklı alanlardaki farklı sıralamalar aslında finansal gelişmişliğin tek bir sıralamadan ya da sonuçtan ibaret 
olmadığını, ülkelerin bazı alanlarda gelişmişken bazı alanlarda gelişmeye muhtaç olabileceğini göstermiştir. 
Buna göre Türkiye rakipleri arasında finansal piyasalar olarak her ne kadar ileride olsa da finansal kurumlar 
endeksinde aynı başarıyı gösterememiş, sonuç olarak da nihai gelişmişlik endeksinde ikinci sırada kalmıştır. 
Bu noktada politika yapıcıların finans piyasalarının düzenlenmesine daha yoğun ilgi göstermesi ile başarılı 
sonuçlar alındığı fakat özelde kurumların da ilgiye ve geliştirilmeye ihtiyaçları olduğu yorumu yanlış 
olmayacaktır. Bir başka önemli husus olan kurum ve piyasa endekslerinin kendi içlerinde de detaylı olarak 
derinlik, erişilebilirlik ve verimlilik bağlamlarında analiz edilerek politika yapıcılar tarafından temel 
sıkıntıların tespit edilmesinin gerekliliği de bu çalışma ile net bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.     

Sonuç olarak, Türkiye’nin finansal gelişiminin en yeni ve kapsamlı endeksin kullanılması ile tespit edilmesi 
ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yerinin belirlenmesi ile birlikte hem politika yapıcılara yol gösterici, hem 
de hesaplanan endeksin daha mikro ölçekte analizlere tabi tutulması ile birlikte birçok çalışmaya öncü 
olunacak temel bir çalışma ortaya konmuştur. 

Kaynakça 

Aizenman, J., Jinjarak, Y. ve Park, D. (2015). Financial Development and Output Growth in Developing Asia 
and Latin America: A Comparative Sectoral Analysis, Cambridge, Massachusetts: National Bureau of 
Economic Research Working Paper 20917. 

Apergis, N., Filippidis, I. ve Economidou, C. (2007). Financial Deepening and Economic Growth Linkages: A 
Panel Data Analysis, Review of World Economics, 143, 179-198. 

Arcand, J. L., Berkes, E. ve Panizza, U. (2012). Too Much Finance?, Washington, DC: IMF Working Paper 12/161. 

Aslan, Ö. ve Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi 
Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Ekonometri ve İstatistik, 4, 12-28. 

Brandon, C. ve Tang, T. (2010). Do Investors Value SEO Lockup Agreements?, Journal of Business Research, 68, 
314-321. 

Calderon, C. ve Liu, L. (2003). The Direction of Causality Between Financial Development and Economic 
Growth, Journal of Development Economics, 72, 321-334. 

Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E. ve Levine, R. (2012). Benchmarking Financial Development Around 
the World, Washington, DC: World Bank Policy Research Working Paper 6175. 

Çetintaş, H. ve Barışık, S. (2003). Banks, Stock Market and Economic Growth: Cointegration and Causality 
Analysis Case of Turkey (1989-2000), ISE Review, 7, 1-17. 



D. Emin 11/3 (2019) 2205-2215 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2215 

Dabla-Norris, E. ve Srivisal, N. (2013). Revisiting the Link between Finance and Macroeconomic Volatility, 
Washington, DC: IMF Working Paper 13/29. 

Demirgüç-Kunt, A. ve Levine, R. (2009). Finance and Inequality: Theory and Evidence, Annual Review of 
Financial Economics, 1(1), 287-318. 

Halıcıoğlu, F. (2007). The Financial Development and Economic Growth Nexus for Turkey, Munich: MPRA 
Discussion Paper 3566. 

Hicks, J. (1969). A Theory of Economic History. In: R. W. Goldsmith (Ed.), Financial Structure and Development, 
(pp. 106-131). New Haven, CT: Yale U. Press. 

Goldsmith, R. (1969). Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven. 

Kar, M. ve Ağır, H. (2006). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı 
ile Nedensellik Testi, 1926-1994, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, 11, 51-68. 

King, R. G. ve Levine, R. (1993). Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence, Journal of 
Monetary Economics, 32, 513-542. 

Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth Financial Development and Economic 
Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, 35, 688-726. 

Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In: P. Aghion & S. Durlauf (Ed.), Handbook of 
Economic Growth, (pp. 865-934). Amsterdam: Elsevier. 

Levine, R., Loayza, N. ve Beck, T. (2000). Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, Journal 
of Monetary Economics, 46, 31-77. 

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42. 

Luintel, K. ve Khan, M. (1999). A Quantitative Reassessment of the Finance-Growth Nexus: Evidence from,  
Multivariate VAR, Journal of Development Economics, 60, 381 -405. 

Rajan, R. G. ve Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth, American Economic Review, 88, 559-586. 

Robinson, J. (1952). The Generalisation of the General Theory in: The Rate of Interest and other Essays. London: 
McMillian. 

Schumpeter, J.A. (1912). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and 
the Business Cycle. London: Transaction Publishers. 

Svirydzenka, K. (2016). Introducing a New Broad-based Index of Financial Development. Washington, DC: IMF 
Working Paper 16/5. 

Unalmis, D. (2002). The Causality Between Financial Development and Economic Growth: The Case of Turkey. 
Ankara: The Central Bank of the Republic of Turkey Working Papers 0203. 

 

 

 



Suggested Citation 
Erdoğan Tarakçı, İ., Göktaş, B. (2019).  The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial Workers, 
Journal of Business Research-Turk, 11 (3), 2216-2230. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 2216-2230 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.735 

The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial 
Workers 

İnci ERDOĞAN TARAKÇI  a , Bora GÖKTAŞ b 

aBilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Bilecik, Turkey. inci.erdgn@hotmail.com 
bBayburt University, Faculty of Applied Sciences, Department of Management Information Systems, Bayburt, Turkey 
boragoktas@bayburt.edu.tr 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Work-Family Conflict 
Family-Work Conflict 
Consumer Behavior 
Hedonic Consumption. 

Received 1 August 2019 
Revised 16 September 2019 
Accepted 20 September 2019 

Article Classification:  
Research Article  

Purpose – Work and family make up a large part of the lives of individuals and every individual 
has a role in social life as much as the number of groups he/she belongs to. It has become more 
important than ever for individuals to balance their work and family life so that they can fulfill all 
the responsibilities of their job and family roles. Especially in recent years, the fact that many women 
have started working and more families have double income has changed their job and family roles. 
The first consequence of not being able to balance work and family responsibilities is the dilemma 
between these two roles. The roles that people play in business and family life shape their lifestyles 
and also their needs and demands. Therefore, the conflict arising from the lack of stabilize between 
work and family tasks also affects the social lives of individuals and consequently the habits of 
consumption changes. As it is known, consumption in modern societies is not only aimed at meet 
the physiological and basic needs but also brings a lifestyle dedicated to the quest for pleasure. The 
Hedonic Consumption that emerges at this stage is a form of consumption that tends to act with 
emotions rather than sensations where it is not possible to be satisfied with desires and fantasies and 
to which the desire is continuous. In this study, the concept of business family conflict is handled 
with its reflections in modern consumption societies and the relation of this conflict with the 
consumption and hedonic consumption habits depending on the effect of this conflict on the roles 
of individuals.  

Design/methodology/approach – For this purpose, a survey was conducted with 412 blue and white 
collar workers who were actively working in factories operating in the Organized Industrial Zone 
of Bilecik and Bayburt Province in July-August 2019 and 390 evaluable questionnaires were 
obtained. In the light of the findings, it was tried to put forward the influence of work family and 
family work discord and hedonic consumption habits of the workers. 

Findings – According to the study findings, work-family conflict has no effect on social shopping, 
adventurous shopping and shopping to make others happy dimensions, while it has a negative 
effect on shopping for relaxation, shopping to get ideas and shopping for value dimensions. On the 
other hand, family-work conflict has a positive effect on all dimensions of hedonic consumption 
except the adventurous shopping dimension. The strongest effect is on shopping for relaxation 
dimension. 

Discussion – The WFC independent variable has no effect on hedonic consumption. However, the 
other independent variable FWC has an effect. In order to see whether the findings in the present 
study are supported or not, it is recommended that researchers conduct new studies using different 
research methods and different research areas (universe and sample). 

1. INTRODUCTION

Every individual has a role in social life as much as the number of groups he/she is a member of. Globalization 
and rapid change due to technological, political, cultural and economic developments also change the 
perceptions of individuals about their roles. In particular, many women nowadays enter into working life and 
more families have double income; it changes the roles of work and family, and also the lifestyles and 
consumption habits of the individuals.  
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Inevitably existing specialization in today's organizations brings with it coordination. The growth of 
organizations and the increasing competition in the market have also affected the structure of consumption. 
This effect is also visible in work and family life (Aktepe and Uygur, 2004: 61). 

The study is about the impact of work family conflict on purchasing behavior and especially on hedonic 
consumption of consumers. As seen in many studies, the Work Family Conflict and Family Work Conflict 
influence individual’s social and work life. Therefore, it directs consumption habits of the individuals. In this 
study, current studies related to these cases were examined and different approaches and suggestions for the 
conflicts were analyzed and a research was conducted in Turkey to see the effects of these conflicts on 
purchasing behavior and hedonic consumption habits of consumers.  

2. WORK-FAMILY CONFLICT AND FAMILY-WORK CONFLICT 

As a social entity, the individual has many organizational and social roles. Role is defined as expectations of 
the individual from the society (Tolan, 1991: 227). The role is a status behavior that is composed of the sum of 
the personal and social factors that arise from innate and interpersonal interaction (Erkenekli, 2001: 46). Role 
behaviors are the attitudes expected from the individuals by the group they are involved in as a requirement 
of their status in the group. 

On the other hand, conflict is defined as the inability or agreement of two or more persons or groups in terms 
of objectives, desires, aims or motives. In other words, conflict is the state of emotional environments created 
by conflicts or frictions between individuals and groups in social situations (Schermerhorn et al., 1994: 592). 
From an individual point of view, conflict is the state of indecision or disagreement experienced by a person 
who has to choose one of the same or opposite situations (Genç, 2004: 253).  

Role conflict is the occurrence of two or more coercive elements in relation to the multiple roles that a person 
has undertaken simultaneously and the fact that the person is in harmony with one of these roles makes it 
difficult to be in harmony with the other role (Jackson and Schuler, 1985: 34). Role conflict involving common 
elements such as indecisiveness, anxiety, strain, depression, tension does not occur only in cases where the 
individual performs more than one role behavior (Erdoğan, 1994: 90). The inconsistency between the behaviors 
of the person and the expected behaviors can be defined as role conflict (Koçel, 2001: 413). In other words, role 
conflict can be explained as the negative difference between what one should do and what he/she does 
(Erdoğan, 1994: 157). 

Work family conflict is a type of conflict between roles that cause from the pressure of simultaneous task 
demands arising from work and family (Greenhaus and Beutell, 1985). In work-family conflict, due to the 
excessive role burden, it is possible for an individual to prevent one role from performing the other role and 
there may be a two-way conflict (Gutek et al., 1991). In the work-family conflict, job demands prevent the 
person from fulfilling his / her roles and responsibilities in the family-work conflict, while family demands 
and expectations in the family-work conflict can prevent the person from fulfilling his / her roles and 
responsibilities (Frone et al., 1992). However, it is emphasized that work-family conflict occurs about three 
times more than family-work conflict (Frone et al., 1992) and work tensions are positively related to work-
family conflict (Greenhaus and Beutell, 1985; Voydanoff, 1988). 

In recent years, it is seen that Work-Family Conflict and Family-Work Conflict is an important research 
domain because of their influences on individual’s work and social life. Also life and job satisfaction, quality 
of marriages, child care, and other cases are effected by this conflict. A detailed literature review has been 
made and current studies about the conflict were analyzed. And it is seen that still there is a need to answer 
some other questions to reduce the conflict or lower the effects. 

There are different studies that suggest different ideas from different approaches to the conflict. Especially in 
meta-analyses studies, the gaps have been pointed out for the future studies to be examined.  
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Table 1: Work-Family Conflict Literature Review 

Author Year Suggestions 
Jesse S. Michel, Jacqueline K. 

Mitchelson, Lindsey M. 
Kotrba, James M. LeBreton, 

Boris B. Baltes 

2008 
Direct impacts lead to work-family conflict models while indirect 

impacts result in a small gradual explication of contentment 
issues. 

Kristin Byron 2003 

The analysis confirms the idea that WIF and FIW have unique 
precursors, and so, may require various actions or remedies to 

hinder or minimize their emergence and also suggest that 
demographic characteristics like gender and marital status alone 

are poor predictors of work–family conflict. 

Osman M. Karatepe, Orhan 
Uludağ 

2008 
Family-work conflict affects marriage satisfaction negatively and 
marriage satisfaction negatively affects the employee's turnover 

intentions. 
Julie Holliday Wayne, 

Nicholas Musisca, and William 
Fleeson 

2002 
Conflict is negatively associated with work-family outcomes (eg 
low work and family effort and satisfaction), while facilitation is 

positively associated with the same outcomes. 

Dawn S. Carlson, K. Michele 
Kacmar and Larry J. Williams 

2000 

The six elements of the measured conflict contain the 
composition of three versions of work-family conflicts (time, 

strain and behavior) and two work-family conflicts (work 
interference with family and family interference with work). The 

study gives future researchers the elasticity to individually 
measure any of the six elements of work-family conflict. 

Jessica R. Mesmer-Magnus, 
Chockalingam Viswesvaran 

2003 

Relationships between two modes of work / family conflict and 
other factors like commitment to the organization, work and life 

contentment level and health were researched. Results are 
discussed for the distinctive effectiveness of two shapes of 

conflict. 

Denise M. Rotondo, Dawn S. 
Carlson, Joel F. Kincaid 

2003 

One way to diminish work-family conflict is to enable 
individuals to effectively cope with stressful demands. The 

results show that individuals can have more check and occasion 
for favorable alter in the family field compared to the working 

surroundings. 
Tammy D. Allen, Ryan C. 
Johnson, Kristin N. Saboe, 
Eunae Cho, Soner Dumani, 

Sarah Evans 

2011 
No moderate effect was found for gender, parental status or 

marital status. The findings confirm the idea that dispositions are 
significant determinants of work-family conflict. 

Xinyuan (Roy) Zhao, Hailin 
Qu, Richard Ghiselli 

2011 

This paper showed that both the work interfering with family 
(WIF) and the family conflicting with work (FIW) had a 

significant negative relationship with the emotional response of 
an individual to his / her work. In addition, affective response 
rather than cognitive assessment showed a significant positive 

correlation with life satisfaction. 

Tammy D. Allen 2001 
The study underlines the important role that perceptions of the 
general working environment play in determining employees' 

response to family-friendly social assistance policies. 
Laurent M. Lapierre, Paul E. 

Spector, Tammy D. Allen, 
Steven Poelmans, Cary L. 

Cooper, Michael P. O’Driscoll, 
Juan I. Sanchez, Paula Brough, 

Ulla Kinnunen 

2008 

The results show that personnels working in an environment 
seen as more encouraging  experience in a family lower their 

WFC levels. Decreasing WFC means more job and family 
satisfaction, then more overall life satisfaction. 



İ. Erdoğan Tarakçı – B. Göktaş 11/3 (2019) 2216-2230 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2219 

Rachel Gali Cinamon and 
Yisrael Rich 

2002 

Women are more suited to the family profile, while men are 
more prone to the job profile. There was no gender difference for 

the dual profile. In the study, the value that women attach to 
parenting and work issues is more than men. Therefore, there is a 

significant difference between men and women in terms of 
gender variable in the work-family conflict. 

Marco S. DiRenzo, Jeffrey H. 
Greenhaus, Christy H. Weer 

2011 

The results show that senior employees experience more conflicts 
in both directions than subordinate employees, and that work 

and home based resources are associated differently with those 
of workers with lower and higher level jobs. 

Jesse S. Michel, Michael B. 
Hargis 

2008 

In the study, it is argued that the indirect effect of work-family 
conflict models explained 2.20% and 6.20% of the variance in 

work and family satisfaction results, and direct impact 
segmentation models explained 54.10% and 48.50% of the results 

of work and family satisfaction. 

Albena Z. Stoeva, Randy K. 
Chiu and Jeffrey H. Greenhaus 

2002 
The study found that the positive correlation between family 

stress and F> W conflict was stronger in individuals with high-
NA than those with low-NA. 

Mahmut Özdevecioğlu and 
Nihal Çakmak Doruk 

2009 

The study shows that work-family conflict negatively affects 
work satisfaction, but family work conflict significantly affects 

work satisfaction. In addition, there is a positive correlation 
between work-family conflict and family-work conflict. 

Dawn S. Carlson 1999 

The study claims that each of the shapes of conflict has its own 
set of precursors, and that dispositional variables are important 

additional differences beyond the condition in three ways of 
work-family conflict (time, strain and behavior-based conflicts). 

Nahren Ishaya and Roya 
Ayman 

2008 
The study shows that there are significant differences in 

predicting various forms and aspects of work-family conflict. 

Michael R. Frone, Marcia 
Russell and M. Lynne Cooper 

1997 

The study shows that family - work conflict is correlated with 
high grades of depression and poor physical health and the 
incidence of hypertension. On the other hand, work - family 

conflict is associated with high levels of alcohol consumption. 

Amy Antani Logue and Roya 
Ayman 

2009 
The study shows that the impact of support received from work 

and family domains is different on WIF & FIW as well as on 
turnover intentions. 

Jeffrey H. Greenhaus and 
Nicholas J. Beutell 

1985 

The study shows that the work-family conflict occurs when: (a) 
the time allocated to the necessities of one role makes it 

complicate to meet the conditions of another; (b) the obligation to 
take part in one role makes it complicate to implement the 

requirements of another; and (c) the certain behaviors needed by 
one role make it complicate to implement the requirements of 

another. 

Carly S. Bruck, Tammy D. 
Allen, and Paul E. Spector 

2002 
The results emphasize the significance of pay attention to both 

the form and direction of WFC and propose a variety of practical 
applications for organizations. 

Dawn S. Carlson and Pamela 
L. Perrewe 

1999 

In this study, a fuller model of work-family conflict was 
improved and analyzed. It discusses how social backing 

decreases the possibility of conditions being felt as hard-pressed, 
and the implications that indirectly affect work-family conflict 

through perceived stressors. 

J. Mesmer-Magnus and C. 
Viswesvaran 

2009 
This study suggests that coworkers have a unique opportunity to 
provide family-facilitative support as they understand the nature 

of the stressors their employees face. They are also more 
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prepared to offer instrumental and emotional assistance to a 
coworker struggling to balance conflicting work and family 

demands in team-based organizational structures. 

Troy R. Nielson, Dawn S. 
Carlson and 

Melenie J. Lankau 
2001 

The study shows that individuals with mentors reported 
significantly less work–family conflict, particularly family-work 
conflict, than these participants who did not have mentors and a 

mentor’s support of a proteges efforts to balance work and 
family demands has significant impacts on reducing proteges 
work–family conflict and that the role modeling function of 

mentoring significantly decreases family-work conflict 
experienced by proteges. 

Zeynep Aycan and Mehmet 
Eskin 

2005 

The study reveals that WFC has a negative association with 
psychological well-being, marital satisfaction, and parental role 

effort for both men and women. The effects of findings in relation 
to changing gender roles in the cultural context characterized by 
high collectivism and low gender egalitarianism are examined. 

Dilek Yıldırım and Zeynep 
Aycan 

2008 

The study reveals that overwork and irregular work programs 
are important elements of work-family conflict, and work-family 

conflict is correlated with low work and life satisfaction. 
Psychological well-being and organizational attitude can be 

improved by reposition working requirements to diminish much 
workload and unsteady work condition. In addition, leadership 

development programs should be carried out to rise the 
instrumental and emotional backing of managers. 

Zeynep Aycan 2005 

The study shows that the greatness of the effect of WFC on the 
results depends on the way WFC is perceived to harm the most 

important area in society. In addition, WIF is expected to be 
strongly associated with negative welfare outcomes in cultures 

where family is the most important area in life, while FIW is 
expected to strongly correlate with negative welfare outcomes in 

cultures where the work is the most important area in life. 

Jeffrey H. Greenhaus, Jonathan 
C. Ziegert and Tammy D. 

Allen 
2012 

The study shows that the relationship between family supportive 
supervision and balance is stronger for employees in the family 
supporting organizational environment than for non-supportive 

environments and is stronger for employees with supporting 
spouses than for non-supporting spouses. 

Kristen M. Shockley and 
Tammy D. Allen 

2007 

The study reveals that FWA relate more highly to work 
interference with family (WIF) than to family interference with 

work (FIW) and that temporal flexibility (flextime) has a stronger 
relationship with WIF than spatial flexibility (flexplace). 

Patricia Voydanoff 1988 

The findings show that the duration of work, the amount of work 
demands and the presence of children at home are related to the 

work / family conflict between men and women. Perceived 
control over job status emphasizes some relationships between 

work role traits and work / family conflict. 

Rachel Gali Cinamona and 
Yisrael Rich 

2005 

The study shows that the relationships between teacher stress 
and support variables and work-family conflict differ from the 

patterns in other professions. School level and teacher experience 
contributed to explaining the conflict. 

There are many studies about the WFC. As seen above, in some of the studies, the relationship between WFC 
and FWC is pointed out and suggested that there is no enough study on the relationship between these two 
concepts. In some other studies, it is suggested that there is a positive side of the WFC that is facilitation. And 
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also there are many ways to reduce the conflict for example segmentation. In some other studies, the forms of 
conflicts that are: time, strain and behavior, are analyzed. Also it is seen that conflict is greater in WIF direction 
than FIW direction. And many studies reveal that work family conflict changes the social roles of the 
individuals.  

But still there are gaps in some cases. There is no enough study on the impacts of work family conflict on 
consumer behavior. Given that business-family conflict changes roles in social life, changes in individuals' 
lifestyles will lead to changes in needs and wants. Thus, consumption habits will change. This study has the 
opportunity to be an original study and present a new finding to the literature. It is also a multidisciplinary 
study since the effects of two different disciplines are tested. 

3. HEDONIC CONSUMPTION 

Purchasing behavior of consumers can sometimes be a simple process or sometimes quite complex. While 
sometimes the aim is to satisfy a need, sometimes beyond the concrete benefit to be obtained, the shopping 
process can have a meaning for consumers. In this sense, shopping includes many experiential and emotional 
reasons as well as rational reasons. 

Traditional consumption is to find, buy, use or dispose of a good or service in order to meet basic needs 
(Odabaşı, 2006: 16). In other words, they are activities aimed at eliminating the physiological basic needs such 
as eating, drinking and safety or the psychological needs of people such as self-realization and dignity (Torlak, 
2017). In modern societies, consumption is not only aimed at satisfying the physiological and basic needs, but 
also expressing a lifestyle and in this sense, departs from the functional / useful practice of its products. 

Today, consumption has become a part of social communication as a sign and code of status, pleasure, identity 
and social relationship. In other words, consumption is a language that determines how people will be 
recognized among other people and represents and tells the individual and gives information about the 
individual. 

Consumption behavior is divided into two groups as utilitarian and hedonic. In utilitarian consumption 
theory, consumers shop for necessity or basic needs. First, a need arises. Subsequently, the consumer buys the 
most appropriate goods or services among alternatives that are appropriate to the budget of the consumer. In 
theory, it is accepted that the consumer makes the most benefit from his endless needs with a certain and 
limited budget within full information by preferring the most to the less (Doğrul, 2012). As stated in Maslow's 
pyramid of needs, new needs such as aesthetic requirements, respect, trust, appreciation, prestige, success, 
personal satisfaction and self-fulfillment are emerging for the individual who meets his needs. Thus, utilitarian 
consumption decreases and is replaced by hedonic consumption. 

Hedonism literally; “is the doctrine of indulgence in the degree of enjoy and physical pleasure” or “the 
development of economic activity to the highest degree of pleasure” (Turkish Language Association). 
Pleasure, unlike happiness, is very short-lived and temporary. For this reason, consumers are constantly in 
search of new pleasure and desire to make continuous consumption (Erdoğan Tarakçı and Baş, 2019: 151). 

The concept of Hedonic Consumption was first proposed by Hirschman and Holbrook (1982) and was defined 
as the dimensions of consumer behaviors associated with the excitement resulting from simultaneous appeal 
to multiple emotions, fantasy and product experiences. According to Hirschman and Holbrook (1982), the 
characteristics that differentiate hedonic consumption from traditional consumption are intellectual structure, 
product classes, product use and individual differences. 

There are 6 main reasons for hedonic consumption. These; (1) shopping for social purposes, (2)  shopping for 
adventure, (3) shopping for relaxation, (4) shopping to make others happy, (5) shopping for ideas, and (6) 
shopping for value (Arnould and Reynolds, 2003: 80). Accordingly, consumers shop for the purpose of 
socializing, having a pleasant time with family and friends, experiencing a sense of adventure, relaxing, 
making others happy, acquiring ideas about new products and fashion, and having products that are not 
available to anyone or capturing opportunities. 

In the application part of the study, it has been investigated whether the work-family and family-work 
conflicts experienced by individuals cause a change in their consumption habits and whether they are directed 
to hedonic consumption as one of the ways to get rid of the negative environment created by conflicts. 
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4. RESEARCH METHODOLOGY 

4.1. Purpose of Research and Data Collection Tool 

The aim of the study is to determine whether levels of work-family conflict and levels of family-work conflict 
drive consumers to hedonic consumption behaviors. There are two independent variables, the levels of work-
family conflict and the levels of family-work conflict, and the effect of these two independent variables on 
hedonic buying behavior is tested. In the research, a questionnaire was prepared as a data collection tool and 
convenience sampling method was applied. The questionnaire was applied face to face to 412 blue and white 
collar workers who were actively working in factories operating in Bilecik and Bayburt Organized Industrial 
Zone between July-August 2019. 22 missing or incorrectly filled questionnaires were eliminated and 390 
robust questionnaires were analyzed. 

Three scales were used to test the research topic. The first of these is a 5-item work-family conflict scale that 
tries to reveal the negative reflections of the activities required by the job on family life and responsibilities. 
The second is a 5-item family-work conflict scale that tries to reveal the reflections of responsibilities and needs 
of the family on business life. Work-family and family-work conflict scales were taken from Hasyurt's (2017) 
study “The Relationship Between Work-Family Conflict and Intention to Leave Work: A Case Study of an 
Enterprise Which Employ Turkish and Chinese Managers in the Energy Sector in Istanbul”. The third research 
scale used in the study was the hedonic consumption scale of Karataş (2011). This scale consists of 22 items. 
Thus, the scale items of the research consisted of 32 propositions in total. In addition, 14 descriptive questions 
were directed to the participants and thus the questionnaire consisted of 46 questions in total. 

In this study, it is tried to see whether the work-family conflicts and family-work conflicts of the participants 
lead to hedonic consumption. In other words, the effect of “work-family conflict” scale on “hedonic 
consumption” scale and “family-work conflict” scale on “hedonic consumption” scale were tried to be 
determined. If both scales have an effect on hedonic consumption, it is aimed to understand which one has 
the most effect. In this respect, the study has the opportunity to be an original study and present a new finding 
to the literature. It is also a multidisciplinary study since the effects of two different disciplines (management 
and organization and marketing) are tested. 

4.2. Limitations of the Research 

The biggest limitation of the study is that convenience sampling method was chosen. At the same time, since 
the questionnaires were applied to workers in a busy time and in a noisy factory environment, it was assumed 
that the questions were understood correctly and that the employees gave objective answers especially to the 
work-family conflict scales. The choice of random sampling methods in future studies will be more effective 
in terms of generalizability of the study. Another limitation of the study is that the research is limited to Bilecik 
and Bayburt provinces due to cost constraints. 

4.3. Research Hypotheses 

The hypotheses of the study were designed in accordance with the dependent and independent variables 
mentioned in the research purpose. In the study, there are 2 independent variables (work-family conflict 
dimension and family-work conflict dimension) and 6 dependent variables of hedonic consumption scale. 
Accordingly, the hypotheses of the research are as follows; 

H1: Work-family conflict has a positive impact on the social shopping dimension, 

H2: Work-family conflict has a positive impact on the adventurous shopping dimension, 

H3: Work-family conflict has a positive impact on the shopping for relaxation dimension, 

H4: Work-family conflict has a positive impact on the shopping to make others happy dimension, 

H5: Work-family conflict has a positive impact on the shopping to get ideas dimension, 

H6: Work-family conflict has a positive impact on the shopping for value dimension, 

H7: Family-work conflict has a positive impact on social shopping dimension, 

H8: Family-work conflict has a positive impact on the adventurous shopping dimension, 
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H9: Family-work conflict has a positive impact on shopping for relaxation dimension, 

H10: Family-work conflict has a positive impact on shopping to make others happy dimension, 

H11: Family-work conflict has a positive impact on shopping get ideas dimension, 

H12: Family-work conflict has a positive impact on the shopping for value dimension. 

4.4. Research Reliability and Factor Analysis 

Cronbach's Alpha Coefficient is used to test the reliability of the study. When this coefficient is between 0.81-
1.00 (0.81 ≤ α ≤ 1.00), it means that the scale is highly reliable (Kılıç, 2016: 48).  

The Cronbach's Alpha Coefficient of the “Work-Family Life Conflict” scale was 0.899; The “family-work 
conflict” scale was 0.840 and the “hedonic consumption” scale was 0.815. According to these results, all three 
scales used in the study have a high degree of reliability. Table 2 shows these results. 

Table 2: Reliability of the Scales Used in the Study 

Scale Cronbach's Alpha N of Items 

Work-family Conflict ,899 5 

Family-work Conflict ,840 5 

Hedonic Consumption ,815 22 

Bartlet's sphericity test and KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) test results were analyzed to see whether the scales 
used in the study were suitable for factor analysis. For Bartlet's sphericity test, p<0.05 is required. For the KMO 
value, the value greater than 0.50 is considered sufficient for the social sciences. Besides, it is assumed that a 
value between 0.81-0.90 is a good value for the KMO value (Yaşar, 2014: 66). 

While the KMO value of the work-family life conflict scale is 0.868, Bartlet's sphericity test had an approximate 
square of 1213.423 and a p value of 0.000. This scale is collected under a single dimension and can explain 
71.609% of the total variance.  

KMO value of the family-work conflict scale is 0.812, Bartlet's sphericity test is approximately 761.297, and p 
value is 0.000, and it is collected under one dimension. This scale explains 61,446% of the total variance. 

Hedonic consumption scale KMO value is 0.871, Bartlet's sphericity test is approximately square of 4193.470 
and p value is 0.000. The scale is collected under six dimensions and explained 66.655% of the total variance. 
In this scale, the contribution of the first dimension to the total variance is 18.418%; the contribution of the 
second dimension is 13.614%; the contribution of the third dimension is 12.894%; the contribution of the fourth 
dimension is 8.355%; the contribution of the fifth dimension is 7.532% and the contribution of the sixth 
dimension is 5.843%. 

5. RESULTS AND FINDINGS 

In this section, information about demographic characteristics and other descriptive findings is given and the 
regression test is conducted for the basic hypotheses of the research. 

5.1. Demographic Findings 

60.8% of the participants are men; 39.2% are women and 56.9% are married and 43.1% are single; 29.2% of 
them are between 25-34 years old, 29.2% of them are between 35-44 years old, 23.8 % of them are between 18-
24 years old, 10.8 % of them are between 45-54 years old and 6,9 % of them are 55 years old and over.  

47.7% of the sample are high school graduates, 23.8 % of them are undergraduate, 9.2 % of them are secondary 
school and equivalent, 7.7 % of them are associate, 6.9 % of them are primary school and 4.6 % of them are 
masters or PhD graduates.  
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42.3% of them have individual income between 3001-4000 TL, 22.3 % between 2001-3000 TL, 14.6 % between 
4001-5000 TL, 10.8 % between 1001-2000 TL, 5.4 % over 5000 TL and 4.6 % have individual income between 0-
1000 TL. 

Table 3: Demographic Characteristics of the Sample 

VARIABLE GROUPS FREQUENCY % 

GENDER 

 

Woman 153 39.2 

Man 

 

237 60.8 

MARITAL STATUS 

 

Married 225 56.9 

Single 165 43.1 

AGE 

 

18-24 93 23.8 

25-34 114 29.2 

35-44 114 29.2 

45-54 42 10.8 

+55 27 6.9 

EDUCATION 

 

Primary school 27 6.9 

Secondary School and Equivalent 36 9.2 

High school 186 47.7 

Associate 30 7.7 

Undergraduate 93 23.8 

Graduate (Masters/PhD) 18 4.6 

INDIVIDUAL INCOME 
STATUS 

0-1000 18 4.6 

1001-2000 42 10.8 

2001-3000 87 22.3 

3001-4000 165 42.3 

4001-5000 57 14.6 

+5001 21 5.4 

5.2. Other Descriptive Findings 

In this section, some of the main questions have been asked, depending on the work on family-work conflict 
and family-work conflict. Since 43.1% of the participants were single, they answered the question "what is 
your spouse's working status?” as “I have no spouse”. Among the 57.7% of the married participants, the 
spouses of 31.5% were full-time and 22.3% were not employed. 

44.6% of the respondents answered more than 40 hours to the question of how many hours a week they work 
in the workplace. 30 % of them are working for 40 hours and 25.4 % of them are working for less than 40 hours 
per week. 

45.4% of the sample has a working life of 1-5 years. 21.5 % of them 6-10 years, 12.3 % of them 16-20 years, 12.3 
% of them more than 20 years and 8.5 % of them have 11-15 years of working life. 

46.2% have no children, 20% have 1 child, 20% have 2 children, 10% have 3 children, 2.3% have 4 and 1.5% 
have more than 5 children. 50% of those who have children are of preschool age. All participants are Turkish 
citizens. 
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9.2% of the participants stated that they always, 13.2% often, 44.6% sometimes, 23.8% rarely make shopping 
by making sudden decisions without planning and 8.5% of them stated that they have never done such a thing. 

In response to the question, “Would you stop buying a product you need to buy a product you like and enjoy 
buying?, 3.8% of the participants said “always”, 10.8% often, 30% sometimes, 25.4% rarely and 30% said 
“never”.  

As the last descriptive question, 36.2% of the participants stated that they go shopping 2-3 times a month, 
25.4% 1 or less per month, 10.8% 1 time per week, 21.5% 2-3 times a week and 6.2% every day. Descriptive 
findings are presented in Table 4. 

Table 4: Other Descriptive Findings 

VARIABLE Groups FREQUENCY % 

Your Spouse's Work Status 
 

I have no wife 168 43.1 
Not working 87 22.3 

Working part time 3 0.8 
Working full time 123 31.5 

Retired 9 2.3 
Weekly Working Hours 

 
Less than 40 hours 99 25.4 

40 117 30.0 
More than 40 hours 174 44.6 

Work Period 
 

1-5 years 177 45.4 
6-10 years 84 21.5 

11-15 years 33 8.5 
16-20 years 48 12.3 
+20 years 48 12.3 

Number of children 
 

0 180 46.2 
One 78 20.0 

2 78 20.0 
3 39 10.0 
4 9 2.3 

+5 6 1.5 
Do you have children at 

preschool age? 
 

Yes 105 26.9 
No 285 73.1 

Do you shop by making 
sudden decisions without 

planning? 

Always 36 9.2 
Often 54 13.8 

Sometimes 174 44.6 
Rarely 93 23.8 
Never 33 8.5 

Would you stop buying a 
product you need to buy a 

product you like and enjoy? 
 

Always 15 3.8 
Often 42 10.8 

Sometimes 117 300 
Rarely 99 25.4 
Never 117 30.0 

On average how often do you 
shop? 

 

1 or less per month 99 25.4 
2-3 times a month 141 36.2 
1 time per week 42 10.8 
2-3 times a week 84 21.5 

Everyday 24 6.2 
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5.3. Regression Analysis 

Multiple regression analysis was performed to test the hypotheses listed in the hypotheses of the study. In 
multiple regression analysis, the effect of multiple independent variables on dependent variables is tested. 
Table 5 gives the analysis results. The research hypotheses were established that the independent variable had 
a positive effect on the dependent variable (as the independent variable increased, the dependent variable also 
increased). Therefore, even if p <0.05 in models 3, 5 and 6, the hypothesis of these models can be rejected since 
the effect of the independent variable on the dependent variables is negative. 

In addition, since the model is p> 0.05 for 1, 2, 4 and 8, the hypotheses generated for these models can be 
rejected. In this case, the hypotheses H1, H2, H3, H4, H5, H6 and H8 of the study cannot be accepted. On the 
other hand, the other 5 models (models 7, 9, 10, 11 and 12) had a positive effect of the independent variable on 
the dependent variable. Thus, the hypotheses H7, H9, H10, H11 and H12 of the study can be supported. 

Particularly in model 9, β = 0.805 has a very high effect. A 1-unit change in the family-business conflict size 
leads to a change of 0.805 units on the shopping dimension to relax. The model with the least effect on accepted 
hypotheses is 12. In this model, β = 0.390. 

Table 5: Multiple Regression Analysis Results 

Model Independent 
Variable 

Dependent Variable R2 β t 
P Değeri 

(β) 

1 
Work-Family 

Conflict 
Social shopping .279 -.113 -1.111 .269 

2 
Work-Family 

Conflict 
Adventurous shopping .116 .060 .765 .446 

3 
Work-Family 

Conflict 
Shopping for relaxation .474 -.469 -4.716 .000 

4 
Work-Family 

Conflict 
Shop to make others 

happy 
.295 -.121 -1.116 .267 

5 
Work-Family 

Conflict 
Shop for ideas .382 -.355 -3.986 .000 

6 
Work-Family 

Conflict 
Shop for value .310 -.255 -3.067 .003 

7 
Family-Work 

Conflict 
Social shopping .279 .460 3.195 .002 

8 
Family-Work 

Conflict 
Adventurous shopping .116 .056 .503 .616 

9 
Family-Work 

Conflict 
Shopping for relaxation .474 .805 5.743 .000 

10 
Family-Work 

Conflict 
Shop to make others 

happy 
.295 .519 3.389 .001 

11 
Family-Work 

Conflict 
Shop for ideas .382 .523 4.163 .000 

12 
Family-Work 

Conflict 
Shop for value .310 .390 3.337 .001 

As a result of the analysis of the data, the decisions regarding the hypotheses of the research are shown in the 
table below. 
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Table 6: Decisions on the Basic Hypotheses of the Study 

Hypothesis Karar 

H1 Rejected 

H2 Rejected 

H3 Rejected 

H4 Rejected 

H5 Rejected 

H6 Rejected 

H7 Accepted 

H8 Rejected 

H9 Accepted 

H10 Accepted 

H11 Accepted 

H12 Accepted 

The hypotheses of the study test whether there is a positive relationship between work-family and family-
work conflict on hedonic consumption, in other words, whether family-work and work-family conflict directs 
participants to hedonic consumption. Therefore, the hypothesis H3, H5 and H6, in which a negative 
relationship was found, were also rejected. 

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Work and family make up a large part of the lives of individuals. Especially in recent years, the fact that many 
women have started working and more families have double income has changed their job and family roles. 
Therefore, it has become more important than ever for individuals to balance their work and family life.  

The roles that people play in business and family life shape their lifestyles and also their needs and demands. 
Therefore, the conflict arising from the lack of stabilize between work and family tasks also affects the social 
lives of individuals and consequently the habits of consumption changes. 

In this study, it is tried to determine whether work-family conflict or family-work conflict leads consumers to 
hedonic consumption. Here, there are two independent variables, work-family conflict levels and family-work 
conflict levels, and the effect of these two independent variables on hedonic buying behavior is tested. For this 
purpose, a survey was conducted to 412 blue and white collar workers who were actively working in factories 
operating in Bilecik and Bayburt Organized Industrial Zone between July-August 2019. 22 missing or 
incorrectly filled questionnaires were eliminated and 390 robust questionnaires were analyzed. 

According to the study findings, work-family conflict has no effect on social shopping, adventurous shopping 
and shopping to make others happy dimensions, while it has a negative effect on shopping for relaxation, 
shopping to get ideas and shopping for value dimensions. On the other hand, family-work conflict has a 
positive effect on all dimensions of hedonic consumption except the adventurous shopping dimension. So, 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8 hypotheses are rejected and H7, H9, H10, H11 and H12 hypotheses are accepted. 
The strongest effect is on shopping for relaxation dimension. 
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Also this study supports the claim that WFC is higher than FWC, according to the means of the items. But 
WFC has no effect on hedonic consumption and FWC has positive effect on hedonic consumption except 
adventurous shopping.  According to the findings, the biggest effect of the Family-Work Conflict is on 
“shopping for relaxation” (0,805) so it can be said that consumers make hedonic consumption to cope with the 
stress created by family life on business life and to relax. This is followed by “shopping to get idea” and 
“shopping to make others happy”. These are the ways consumers deal with stress created by FWC. 

The fact that only 8.5% of the respondents stated that they never shop without thinking and unplanned, and 
that 70% stated that they would give up a product that they needed to buy a product that they would enjoy, 
revealed that hedonic consumption was quite high. Especially the fact that only 5.4% of the participants have 
an income of more than 5000TL and their income levels are not very high in general, however, the high level 
of hedonic consumption habits shows how effective the family business conflict stress is on the consumption 
habits. 

On the other hand, 44.6% of the participants stated that they work over 40 hours. This shows that they are 
constantly working overtime. Despite this situation, the stress created by work on family life does not increase 
hedonic consumption. Almost half (46.2%) of the participants do not have children, which may be a reason for 
this. 

For the future studies, the choice of random sampling methods will be more effective in terms of 
generalizability of the study. Also this research is carried out in factories in limited sectors located in Bilecik 
and Bayburt Organized Industrial Zones and it would be beneficial to repeat the same or similar studies for 
different sectors. 

REFERENCES 

Aktepe, C. and Uygur, A. (2004). Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Kesim İşletme 
Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim 
Fakültesi Dergisi, (1) , 60-83.  

Albena, Z., Chiu, S.R.K. and Greenhaus, J.H. (2002). Negative Affectivity, Role Stress, and Work–Family 
Conflict. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 1-16. 

Allen, T.D. (2001). Family-Supportive Work Environments: The Role of Organizational Perceptions. Journal of 
Vocational Behavior, 58(3), 414-435. 

Allen, T.D., Johnson, R.C., Saboe, K.N., Cho, E., Dumani, S. and Evans, S. (2011). Dispositional variables and 
work–family conflict: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 80, 17-26. 

Arnould, M.J. and Reynolds, K.E. (2003). Hedonic Shoping Motivations. Journal Of Retailing, 79(2), 77-95. 

Aycan, Z. (2005). Cross-Cultural Approaches to Work Family Conflict. Inaugural Conference on Work and Family 
Interface, Barcelona, Spain. 

Aycan, Z. and Eskin, M. (2005). Relative Contributions of Childcare, Spousal Support, and Organizational 
Support in Reducing Work–Family Conflict for Men and Women: The Case of Turkey. Sex Roles, 53(7-
8), 453–471. 

Bruck, C.S., Allen, T.D. and Spector, P.E. (2002). The Relation between Work–Family Conflict and Job 
Satisfaction: A Finer-Grained Analysis. Journal of Vocational Behavior, 60, 336-353. 

Byron, K. (2003). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational 
Behavior, 67, 169–198. 

Carlson, D.S. (1999). Personality and Role Variables as Predictors of Three Forms of Work–Family Conflict. 
Journal of Vocational Behavior, 55(2), 236-253. 

Carlson, D.S. and Perrewe, P.L. (1999). The Role of Social Support in the Stressor-Strain Relationship: An 
Examination of Work-Family Conflict. Journal of Management, 25(4), 513-540. 

Carlson, D.S., Kacmar, K.M. and Williams, L.J. (2000). Construction and Initial Validation of a 
Multidimensional Measure of Work–Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 249-276.  



İ. Erdoğan Tarakçı – B. Göktaş 11/3 (2019) 2216-2230 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2229 

Cinamon, R.G. and Rich, Y. (2002). Gender Differences in the Importance of Work and Family Roles: 
Implications for Work–Family Conflict. Sex Roles, 47(11-12), 531–541. 

Cinamona, R.G. and Rich, Y. (2005). Work–family conflict among female teachers. Teaching and Teacher 
Education, 21(4), 365-378. 

DiRenzo, M.S., Greenhaus, J.H. and Weer, C.H. (2011). Job level, demands, and resources as antecedents of 
work–family conflict. Journal of Vocational Behavior, 78(2), 305-314. 

Doğrul, Ü. (2012). Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı ve Hedonik Güdülerin Etkisi. Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Dergisi, 4(1).  

Erdoğan, İ. (1994). İşletmelerde Davranış. Beta Yayınları, İstanbul. 

Erdoğan Tarakçı, İ. and Baş, M. (2019). Yaşam Doyumu ve Hedonik Tüketim İlişkisi Üzerine Ampirik Bir 
Çalışma, (Ed. Öztürk, S., Disiplinler Arası İktisat ve İşletme Araştırmaları), Iksad Publications: Ankara. 

Erkenekli, M. (2001). Rol Kavramı ve Örgütsel Rol Modeli. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 11(1), 43-57. 

Frone, M.R., Russell, M. and Cooper, M.L. (1992). Prevalence of work-family conflict: Are work and family 
boundaries asymmetrically permeable?. Journal of Organizational Behavior, 13, 723-729. 

Frone, M.R., Russell, M. and Cooper, M.L. (1997). Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-
year longitudinal study of employed parents. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(4), 
325 – 335. 

Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon. Seçkin Basım, Ankara. 

Greenhaus, J. H. and Beutell, N.J. (1985). Sources of Conflict between Work and Family Roles. Academy of 
Management Review, 10(1), 76-88. 

Greenhaus, J.H., Ziegert, J.C. and Allen, T.D. (2012). When family-supportive supervision matters: Relations 
between multiple sources of support and work–family balance. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 266-
275. 

Gutek, B.A., Searle, S. and Klepa, L. (1991). Rational versus Gender Role Explanations for Work-Family 
Conflict. Journal of Applied Psychology, 76(4), 560-568. 

Hasyurt, R. (2017). İş - Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: İstanbul’da Enerji Sektöründe Türk ve Çinli 
Yönetici Çalıştıran Bir İşletme Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Hirschman, E.C. and Holbrook M.B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and 
Propositions. Journal of Marketing. 46 (2), 92-101. 

Ishaya, N. and Ayman, R. (2008). Predicting Work-Family Conflict via Perceived Involvement and Overload. 
American Psychological Association (international project 3535), Boston, MA. 

Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (1985). A Meta-Analysis and Conceptual Critique of Research on Role 
Ambiguity and Role Conflict in Work Settings. Organizational Behavior and Human Decision Process, 36(1), 
16-78. 

Michel, J.S. and Hargis, M.B. (2008). Linking mechanisms of work–family conflict and segmentation. Journal of 
Vocational Behavior, 73(3), 509-522. 

Karatepe, O.M. and Uludağ, O. (2008). Affectivity, conflicts in the work–family interface, and hotel employee 
outcomes. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 30-41. 

Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48. 

Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. Beta Yayın, İstanbul. 

Lapierre, L.M., Spector, P.E., Allen, T.D., Poelmans, S., Cooper, C.L., O’Driscoll, M.P., Sanchez, J.I., Brough, P. 
and Kinnunen, U. (2008). Family-supportive organization perceptions, multiple dimensions of work–



İ. Erdoğan Tarakçı – B. Göktaş 11/3 (2019) 2216-2230 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2230 

family conflict, and employee satisfaction: A test of model across five samples. Journal of Vocational 
Behavior, 73(1), 92-106. 

Logue, A.A. and Ayman, R. (2009). Role of Social Support and Work-Family Conflict on Turnover Intentions. 
ICWF Conference, Barcelona, Spain. 

Magnus, J.M. and Viswesvaran, C. (2009). The role of the coworker in reducing work–family conflict: A review 
and directions for future research. Pratiques Psychologiques, 15(2), 213-224. 

Magnus, J.M. and Viswesvaran, C. (2003). Convergence between measures of work-to-family and family-to-
work conflict: A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 215-232. 

Michel, J.S., Mitchelson, J.K., Kotrba, L.M., LeBreton, J.M. and Baltes, B.B. (2008). A comparative test of work-
family conflict models and critical examination of work-family linkages. Journal of Vocational Behavior, 
74, 199–218. 

Nielson, T.R., Carlson, D.S. and Lankau, M.J. (2001). The Supportive Mentor as a Means of Reducing Work–
Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 364-381. 

Odabaşı, Y. (2006). Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. 2. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 

Özdevecioğlu, M. and Çakmak Doruk, N. (2009). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının 
Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 33, 69-99. 

Rotondo, D.M., Carlson, D.S. and Kincaid, J.F. (2003). Coping with multiple dimensions of work-family 
conflict. Personnel Review, 32(3), 275-296. 

Schermerhorn, A.R., Hunt, J.G. and Osborn, R.N. (1994). Managing Organizational Behavior. John Wiley& Sons 
Inc., New York. 

Shockley, K.M. and Allen, T.D. (2007). When flexibility helps: Another look at the availability of flexible work 
arrangements and work–family conflict. Journal of Vocational Behavior, 71, 479–493. 

Tolan, B. (1994). Sosyal Psikoloji. Adım Yayıncılık, Ankara. 

Torlak, Ö. (2000). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü. İnkılap Yayınları, İstanbul. 

Voydanoff, P. (1988). Work Role Characteristics, Family Structure Demands, and Work-Family Conflict. 
Journal of Marriage and Family, 50(3), 749-761. 

Wayne, J.H., Musisca, N. and Fleeson, W. (2002). Considering the role of personality in the work–family 
experience: Relationships of the big five to work–family conflict and facilitation. Journal of Vocational 
Behavior, 64(1), 108-130. 

Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 59-75. 

Yıldırım, D. and Aycan, Z. (2008). Nurses’ work demands and work–family conflict: A questionnaire survey. 
International Journal of Nursing Studies, 45(9), 1366-78. 

Zhao, X.R., Qu, H. and Ghiselli, R. (2011). Examining the relationship of work–family conflict to job and life 
satisfaction: A case of hotel sales managers. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 46-54. 

INTERNET SOURCES 

Turkish Language Association, http://www.tdk.gov.tr, Access: 30.07.2019. 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Sökmen, A., Berk, O. (2019).  Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini ve Diğergamlık İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 2231-2241. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 2231-2241 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.736 

Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini ve Diğergamlık İlişkisi: Akademisyenler 
Üzerine Bir Araştırma 
(Relationships of Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Altruism: A 
Research on Academicians) 

Alptekin SÖKMEN  a , Osman BENK b  

a Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye. alptekin.sokmen@hbv.edu.tr 
b Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye.  

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Algılanan Örgütsel Destek 
İş tatmini 
Diğergamlık 
Akademisyenler 

Gönderilme Tarihi 2 Mayıs 
2019 
Revizyon Tarihi 16 Eylül 
2019 
Kabul Tarihi 20 Eylül 2019 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç- Bu çalışmada algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve diğergamlık değişkenleri arasındaki 
ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Yöntem- Araştırma verileri, bir üniversitede çalışan 318 akademisyenden elde edilmiştir. Çalışmada 
öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Söz konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek, ayrıca hipotezleri test edebilmek için korelasyon ve regresyon 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Aracılık etkisini ortaya koyabilmek için Baron ve Kenny’nin dört 
aşamalı modeli uygulanmıştır. 

Bulgular- Yapılan korelasyon analizine göre algılanan örgütsel destek ile diğergamlık ve iş tatmini 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 
algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve diğergamlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, iş 
tatmininin de gene diğergamlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
araştırma bulguları algılanan örgütsel desteğin diğergamlık davranışı üzerindeki etkisinde iş 
tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğunu da göstermektedir. 

Tartışma- Bir vakıf üniversitesinde görev yapan 318 akademisyenden elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde üniversite yönetiminin akademisyenleri desteklemesi, iş tatminlerini sağlaması 
ve diğergamlık davranışlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunması gerektiği düşünülmektedir. 
Üniversite tarafından akademisyenlerin beklentileri karşılandığı sürece onlar üniversitenin 
beklentilerini karşılamak için gayret göstermektedirler. Buna göre üniversitedeki başarının artması 
için sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Gelecek çalışmalar için farklı 
kültürlerden oluşan kamu veya yabancı üniversiteler arasında karşılaştırmalı olarak değişkenlerin 
tekrar ele alınması, literatüre katkı sunulması adına faydalı olabilecektir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Perceived Organizational 
Support 
Job Satisfaction 
Altruism 
Academicians 

Received 2 May 2019 
Revised 16 September 2019 
Accepted 20 September 2019 

Article Classification:  
Research Article  

Purpose- In this study, it is aimed to show the effect of perceived organizational support on job 
satisfaction and altruism behavior. 

Design/Methodology/Approach- The research data was obtained from 318 people working in a 
private university. The reliability and validity of the measurement instrument are tested before. 
Correlation and series of regression analyses are applied for investigating relationships and testing 
research hypotheses. Baron and Kenny’s four step procedures are employed in order to test 
mediation effect. 

Findings- According to the correlation analysis, there is a significant positive correlation among 
perceived organizational support, altruism behavior, and job satisfaction. As a result of regression 
analysis, perceived organizational support has a meaningful effect on job satisfaction and altruism. 
However, research findings show that the effect of perceived organizational support is partly 
mediated by job satisfaction in the effect on altruism. 

Discussion- When the findings, which derived from 318 academicians working in a private university 
that, are evaluated: it is thought that university administration must support them, make them 
satisfied and do some attempts for raising altruistic behaviors. Academicians perform well to meet 
the expectations of administration as long as their expectations are met by administration. 
Accordingly, social, psychological and economical needs must be met for increasing of success. For 
further studies, it may be functional to enrich the literature whether there is a comparative revisiting 
of these variables on state or foreign universities composed of different cultures. 

mailto:alptekin.sokmen@hbv.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-5162-0918
http://www.orcid.org/0000-0001-7395-1921


A. Sökmen – O. Berk 11/3 (2019) 2231-2241 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2232 

Giriş 

Bireyin iş hayatına başlamasından bugüne değin çalışan tutum ve davranışları işletmeler için önemli bir 
araştırma konusu olmuştur. Bu tutum ve davranışların yönlendirilmesi ve amaç birliğinin sağlanması 
bağlamında çeşitli kavramlar geliştirilmiştir. Bunlar örgütün pozitif psikolojik durumunu geliştirmeye 
yönelik teorik ve pratik yaklaşımlardır. 

En basit haliyle çalışanın emeğini ve girişimcinin sermayesini bir araya getirdiği işletme fikri günümüz bilgi 
dünyasında kendisini sürekli güncelleyerek bir değişim geçirmektedir. Değişen istek ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda çalışanın ve örgütün karşılıklı bağımlılıkları destek ve yardımlaşma konularının önemini 
artırmıştır. Çalışanın desteklenmesi sonucu daha fazla iş tatmini duyarak istenilen performans düzeyine 
ulaşması, bir üyenin diğerine kendi iş tanımında yer almamasına rağmen yardım etmesi ve yöneticinin 
kolaylaştırıcı rol oynaması örgütün kolektif yapısına büyük katkı sağlamaktadır. Bu döngü içerisinde örgütün 
en vasıfsız çalışanından en yetenekli yöneticisine kadar birbirlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili 
konularda yardımlaşma ve destekleme bilinci işlevsellik kazanabilecektir. 

Psikolojik sözleşme bakış açısı ile örgütsel destek işle ilgili ve ilgisiz talepleri yerine getirmekte zorlanan 
çalışanlar için son derece anlamlıdır (Eisenberger vd., 1990:53). Sosyal Değişim Teorisi’nden hareketle örgütsel 
destek algısı yüksek çalışanların örgüte yararlı davranışlar sergileme eğiliminde oldukları belirtilebilir 
(Blau,1964). Eisenberger vd. (2001), Karşılıklılık Normuna (Gouldner,1960) dayanarak algılanan örgütsel 
desteğin örgütün gelişimine özen gösterme konusunda bir itici güç yaratması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Çalışanın herhangi bir görevi tek başına yerine getirememe durumu başka bireylere olan ihtiyacı ortaya 
çıkarmaktadır. Örgütün oluşumunun nedenlerinden birisi olan bu durum yardımlaşma eyleminin doğal 
işleyişini açıklamaktadır. Kolektif örgütsel kültürlerde daha fazla rastlanılan yardımlaşma davranışı, her ne 
kadar başka bir çalışanın iş yükünü azaltmak anlamında da olsa, örgütsel amaçlara hizmet etmektedir. Burada 
amaç birliğinin destekleyici rolü bir süreklilik kazanmaktadır. Bireysel eylemden örgütsel eyleme geçişle 
birlikte daha fazla anlam kazanan yardımlaşma kavramı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD)’nın bir 
bileşenidir. Literatürde bu konuda sıklıkla atıf alan Organ (1988:5)’a göre ÖVD örgütün resmi ödül sistemine göre 
açık ve seçik bir şekilde tanımlanmayan ve işletmenin toplam etkinliğini artıran gönüllü birey davranışlarıdır. Bu 
çalışmada incelenecek ana felsefesi diğerine yardım etmek olan diğergamlık davranışı temel olarak Prososyal 
Örgütsel Davranış (Brief ve Motowidlo,1986)’a dayanmaktadır. Prososyal Örgütsel Davranış diğergamlıktan 
farklı olarak kişi, grup ve örgüt faydası ön planda olup biçimsel rol davranışlarını da kapsayan daha geniş bir 
kavramdır. Diğergamlık davranışının ilgili yazında diğergamlık, özgecilik, özverili olma gibi farklı 
kullanımları bulunmaktadır.  

Çalışanın işinden tatmin duyması, iş yerinde mutlu olması pozitif örgütsel davranışın araştırma alanına 
girmektedir. Bu pozitif tutumun sağlanmasının ve devam ettirilmesinin yöntemleri maddi ve manevi olarak 
farklılık gösterebilmektedir.  İş tatmini hakkında yapılan çalışmalar Hawthorne Araştırmaları’ndan bu yana 
artarak devam etmiş olup iş tatmini kavramının karmaşık doğasını açıklamak amacıyla çok sayıda farklı 
model ve teori geliştirilmiştir (Locke,1983). İş tatmini Bilimsel Yönetim Teorisi’nden günümüz Postmodern 
Yaklaşımlarına kadar farklı liderlik ve motivasyon bakış açılarından hareketle çalışanın daha etkin ve verimli 
bir performans ortaya koymasını sağlayacak çok sayıda araştırma aracılığıyla incelenmiştir. Kavramın bu 
denli geniş bir ölçekte yer alması akademik anlamda kültürel bir zenginlik yaratmıştır.  

Araştırmanın amacı algılanan örgütsel destek (AÖD), iş tatmini (İŞT) ve diğergamlık davranışı (DD) 
değişkenleri ilişkisini üniversite çalışanları örnekleminde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ilgili 
değişkenler açıklanacaktır. Daha sonra araştırma kısmında ilgili değişkenlerin birbirlerine olan etkileri ortaya 
konacaktır. 

Algılanan Örgütsel Destek 

Algılanan örgütsel destek kavramı kişinin öznel algılama sürecini içermektedir. Bu anlamda gerçeklik 
çalışanın çevresel etmenleri (Örneğin, iş arkadaşı, yönetici, çalışma koşulları vs.) bireysel olarak anlamlandırıp 
yorumlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Örgütsel çevrenin incelenmesiyle beraber çalışanın örgütsel destek algısı 
gündeme gelmiştir. Literatürde var olan örgütsel destek tanımları genel anlamda bir paradigma kırılması 
yaşamamıştır. Kavrama dair ilişkiler ve yansımaları daha önceden gözlemlense bile Eisenberger’in görüşleri 
örgütsel destek için bir başlangıç noktası kabul edilebilir (Kenek vd.,2017). 
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Tablo 1. Örgütsel destek tanımları 

 Tanım 
Eisenberger 
vd.,1986 

Örgüt değerlerinin çalışanların refahını dikkate alarak mutluluklarını artırıcı bir özellik 
taşımasıdır. 

Lynch vd.,1999 Çalışanların gözünde örgüt ile aralarındaki girdi-çıktı alışverişinde örgütün iyi veya 
kötü niyetinin bir sembolüdür. 

Rhoades vd., 
2001 

Çalışanın katkılarına ve refahına ne ölçüde değer verildiğine ilişkin inancıdır. 

Eisenberger 
vd.,2001 

Çalışanın örgüte sunduğu katkılarının ve mutluluğunun örgüt tarafından önemsenme 
durumuna yönelik algısıdır. 

Kurtessis vd., 
2017 

Çalışanın üyesi olduğu işletmenin bireyin katkısına ne kadar değer verdiği ve onun refah 
içinde olmasını ne kadar önemli gördüğüne yönelik algısıdır. 

Algılanan örgütsel destek kavramı genel olarak Sosyal Değişim, Karşılıklılık Normu ve Örgütsel Destek 
teorileriyle açıklanmaktadır: 

Sosyal Değişim Teorisi (Blau,1964)’ne göre örgütler üyelerinin mutluluğuna yönelik proaktif eylemde 
bulunup çalışanlar tarafından doğru anlaşılmasını sağladıkları sürece sosyal değişimi başlatıp sürdürürler 
(Rhoades ve Eisenberger,2002). Buna göre olumlu tutum ve davranış gören çalışanlar örgütlerine karşı yüksek 
düzeyde performans ve bağlılık göstermektedirler (Eisenberger vd.,2014).  

Gouldner (1960) verimliliğin işbirliğiyle artacağını belirterek yönetici ve çalışan arasındaki işbirliğine vurgu 
yapıp örgütsel destek algısının temellerini Karşılıklılık Normu ile atmıştır. Buna göre algılanan örgütsel destek 
ilişkili iki duruma bağlıdır. İlk olarak çalışanlar kendilerine yardım eden kişilere yardımda bulunurlar. İkinci 
duruma göre ise çalışanlar kendilerine yardım edenlere yardımla karşılık verip herhangi bir negatif eylemde 
bulunmazlar. Buna göre çalışanlar örgütten sağladıkları fayda ölçüsünde örgütün çıkarlarına yönelik olumlu 
davranış sergilemektedirler.  

Örgütsel Destek Kuramı çalışanların sosyoduygusal ihtiyaçlarının karşılanması, işlerinde gösterdikleri 
performansın doğru değerlendirilmesi, fikirlerinin ve önerilerinin önemsenmesi inancını açıklamaktadır 
(Eisenberger vd.,1986). 

Diğergamlık 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) kavramını alan yazına kazandıran Organ ilk olarak genel uyum ve 
diğergamlık boyutlarını ortaya koymuştur (Bateman ve Organ,1983). Daha sonra yardım etme, nezaket ve ileri 
görev bilinci boyutlarını eklemiştir (Organ,1997). 1988 yılında yayınlamış olduğu kitabında beş alt boyuttan 
söz etmiştir: diğergamlık, vicdanlılık, centilmenlik (sportmenlik), nezaket tabanlı bilgilendirme ve sivil erdem 
(vatandaşlık erdemi) (Sökmen vd.,2015; Sökmen vd.,2017). 

ÖVD alt boyutlarını Smith vd. (1983) diğergamlık ve vicdanlılık; Williams ve Anderson (1991) bireysel: 
diğergamlık ve nezaket ve örgütsel: centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem; Becker ve Vance (1993) 
diğergamlık ve vicdanlılık; Morrison (1994) diğergamlık, centilmenlik, katılım ve değişime ayak uydurmak; 
Podsakoff ve Mackenzie (1994) diğergamlık+nezaket=yardım etme, uzlaştırma ve teşvik etme olarak ele 
almışlardır. Yapılan boyutlandırmalar birbirine çok benzemektedir ve Organ (1988)’ın yaptığı tanımlamalarla 
da benzerlik taşımaktadır (Bitmiş vd.,2014). 

Diğergamlık Latince’de “başkası için” anlamına gelen “alterihuic” kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. 
Kavramı ilk kez sosyolog Auguste Comte içtenlik, dostluk ve sevgi gibi kelimelerin yerine kullanmak 
amacıyla ortaya atmıştır (Gantt ve Burton, 2012). Aynı bütünlük içerisinde yer alan ve literatürde egemen olan 
bazı diğergamlık tanımları Tablo2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Diğergamlık tanımları 

 Tanım 
Smith vd.,1983 Çalışanların doğrudan ve gönüllü bir şekilde birbirlerine yardım etme 

davranışlarıdır. 
Organ,1988 İşgörenlerin örgütsel bir görev veya problemle ilgili olarak sadece örgüt üyelerine 

değil, örgütle ilgili tüm bireylere karşı sergilenen isteğe bağlı davranışlarıdır. 
Schnake,1991 Bireyin davranışlarını belirli bir kişiye yardım etmek üzere tasarlamasıdır. 
Podsakoff ve 
MacKenzie,1994 

Çalışanın örgütle ilgili konularda başkalarına yardım etmeyi amaçladığı tüm 
gönüllü davranışlarıdır. 

Organ,1997 Bir insanın kendisinden yardım istenmemesine rağmen gönüllü bir şekilde başka 
birine yardım etmesidir. 

Organ vd.,2006:18 Genellikle bir iş arkadaşı, bazen de bir üst veya bir müşteri de olabilen belirli bir 
bireye yönelik olarak gerçekleştirilen davranıştır. 

Yeni işe başlayan kişilere işlerin yürütülmesi esnasında yönlendirmede bulunmak, iş yükü olan çalışanlara 
yardım etmek, iş arkadaşlarını işle ilgili olası hatalara karşı uyarmak, işin yürütülmesi için gerekli araçların 
sağlanması konusundaki yardım etme davranışları diğergamlığa örnek verilebilir (Podsakoff ve 
Mackenzie,1994). 

İş Tatmini 

İş tatmini kavramı ilk defa 1911 yılında Taylor ve Gilbert tarafından minimum stres ve yorgunluk yaratacak 
bir yöntemle fabrikada çalışmak şeklinde tanımlanmıştır (Yazıcıoğlu ve Sökmen,2007:74; Sökmen ve 
Aydıntan,2016). İş tatmini ile ilgili ilk sistematik çalışmalar 1930’larda başlamıştır. 1970’lerde ise iş tatmini 
düzeyi yüksek olan çalışanların daha verimli olduğu fikri benimsenmeye başlanmıştır (Christen vd.,2006; 
Mete ve Sökmen,2017). Literatürde çok fazla sayıda iş tatmini ile ilgili araştırma ve buna bağlı olarak birçok 
tanım yapılmıştır. Bunlar arasından sıklıkla kullanılan bazı tanımlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. İş Tatmini tanımları 

 Tanım 
Hoppock,1935:47 İnsanın işinden memnuniyet duymasını sağlayan psikolojik, fizyolojik ve 

çevresel koşulların toplamıdır. 
Vroom,1964:99 Çalışanların iş rollerine yönelik duygusal yönelimleri ya da tepkileridir. 
Porter ve 
Lawler,1968:31 

Fiilen alınan ödüllerin, algılanan adil düzeydeki ödülleri ne ölçüde karşıladığı 
veya aştığıdır. 

Hackman ve 
Oldham,1976 

Çalışanların işlerinden mutluluk duymasıdır.  

Locke,1976:1304 Bireyin iş ya da iş tecrübelerinden kaynaklanan keyifli veya olumlu duygusal 
durumudur. 

Spector,2003:210 
 

Çalışanların işleri ve bunların unsurları hakkında genel olarak ne hissettiklerini 
yansıtan bir tutumdur. 

Sanayi ilişkileri bağlamında işle ilgili sorunları inceleyen sosyal bilimcilerin çoğu iş tatmini konusuna ilgi 
göstermektedir. Bazı sosyal bilimciler iş tatminine kişisel değer sistemi bakış açısıyla yaklaşarak bireylerin 
gelişimini önemseyen ve kişisel potansiyelini kullanmaya destek olan işlerin aynı zamanda çalışanlara statü 
kazandırdığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla bu tip saygınlık arttıran işlerin ihtiyaçların tatminine katkı 
sağladığı vurgulanmaktadır. Diğer bir kısmı da iş tatmininin bireyleri iş hayatının da ötesinde etkilediğini 
belirterek çalışanların zihinsel ve bedensel sağlıklarını içeren yaşam kalitelerinin değiştiğini düşünmektedir. 
Bazıları ise iş tatminini örgütsel verimlilik ve etkinliği artıracak bir araç olarak görmektedirler (Kalleberg,1977; 
Koç,2011; Aydıntan ve Koç,2016; Sökmen ve Bıyık,2016). 
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Yöntem 

Araştırmanın amacı algılanan örgütsel destek (AÖD), iş tatmini (İŞT) ve diğergamlık davranışı (DD) 
değişkenleri ilişkisini üniversite çalışanları örnekleminde ele almaktır. Bu doğrultuda araştırma hipotezlerinin 
de yer aldığı ve teorik çerçeveye uygun olarak değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere aşağıdaki 
model tasarlanmıştır (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Yukarıdaki model ve ilgili literatür kapsamında oluşturulan hipotezler ve hipotezlerin dayanak noktaları şu 
şekildedir: 

Algılanan örgütsel destek çalışanlar ve işverenler arasındaki karşılıklılık ilkesine dayanır. Bireylerin 
çalıştıkları örgütün onları desteklediğine ve onlara önem verdiğine dair algıları vatandaşlık davranışları ve iş 
tatmini ile pozitif ilişkilidir. Algılanan örgütsel desteğin iş ile ilgili tutum ve davranışların geliştirilmesinde ve 
birtakım çıktıların elde edilmesinde büyük önemi vardır (Allen vd.,2003). Araştırmalar incelendiğinde 
çalışanların sosyoduygusal ihtiyaçlarını karşılayan örgütsel destek ödül-performans etkisini de arttırarak iş 
tatmininde olumlu bir etki yaratır (George,1989; Eisenberger vd.,1997). Algılanan örgütsel destek çalışanların 
yetenek ve değerlerine katkı sağlayarak onların olumlu ruh halini artırır (Rhoades ve Eisenberger,2002). 
Olumlu ruh hali artmakta olan çalışanların örgütsel destek algıları ve iş tatmin düzeyleri artacaktır (Hellman 
vd.,2006). AÖD ile çalışanların iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulgulanmıştır (Cropanzano ve 
Kacmar,1997; Allen vd.,2003; Riggle vd.,2009; Sökmen ve Ekmekçioğlu,2016; Aksoy ve Sökmen,2018). 

 H1: Algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Rhoades ve Eisenberger (2002) örgütsel destek algılayan çalışanların örgüte karşı bir sorumluluk hissederek, 
örgütsel amaçlara yardımcı olmak için gönüllü ekstra rol davranışında bulunmalarının örgütsel vatandaşlık 
ile ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Algılanan örgütsel destek izlenim yönetimine dayalı olmayan 
yardımlaşma faaliyetleri ile ,bir başka deyişle, ÖVD’nin diğergamlık alt boyutu ile yakından ilişkilidir 
(Cappelli ve Rogovsky,1998). Podsakoff vd.(2000) tarafından yapılan çalışmalarda algılanan örgütsel destek 
ÖVD’nin öncülü olarak belirlenmiştir. Çeşitli araştırma bulgularına göre AÖD ile ÖVD arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı ilişki söz konusudur (Randall vd.,1999; Wayne vd.,2002; Piercy vd.2006): 

 H2: Algılanan örgütsel desteğin diğergamlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

İş tatmini ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda iş tatmininin ÖVD ile iki sebepten ilişkili olabileceği ifade 
edilmiştir. İlk olarak karşılıklılık normundan dolayı çalışanlar kendilerine yardım eden ve iyiliği dokunan iş 
arkadaşlarına pozitif tepki vermeyi istemektedirler. Çalışanların iş tatminini sağlayan bir çevre yaratan 
örgütler onların pozitif karşılık vermek istemelerine neden olabilir. Bu durumlarda da işgörenler ÖVD gibi 
ekstra rol davranışlarını sergileyebilmektedirler (Organ,1977). İkincisi olumlu duygu ve ruh haline sahip 
çalışanların prososyal davranışlar gösterme eğiliminde olduklarına ilişkin görüşler literatürde oldukça 
fazladır (Clark ve Isen,1982). İlgili yazında birçok çalışma ÖVD ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu ileri sürmektedir (Bateman ve Organ,1983; Murphy vd.,2002; Illies vd.,2006). İş tatmini ile ÖVD’nin 
diğergamlık boyutu arasında önemli bir ilişki vardır (Smith vd.,1983). Organ ve Ryan (1995) iş tatmininin 
ÖVD’nin diğergamlık boyutunun iyi bir öncülü olduğunu vurgulamışlardır: 

H4 

H3 

Algılanan 
Örgütsel 
Destek 
(AÖD) 

Diğergamlık 
Davranışı (DD) 

İş Tatmini 
      (İŞT) 

 

H2 

H1 

H4 
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 H3: İş tatmininin diğergamlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

 H4: Algılanan örgütsel desteğin diğergamlık davranışı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı bir etkisi vardır. 

Araştırma bir vakıf üniversitesinin akademik personeline yönelik olarak 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ilgili üniversitenin akademik birimlerinde çalışan sayısı toplam 1320’dir ve 
toplamda 318 tane kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Bu bağlamda seçilen örneklem, evrenin yaklaşık 
% 24’ünü temsil etmektedir. 

Araştırmada katılımcıların algılanan örgütsel desteğe ilişkin algılarını ölçmek için Eisenberger vd. (1986) 
tarafından oluşturulan ölçeğin sekiz maddelik versiyonu kullanılmıştır. Diğergamlık davranışı (Özgecilik), 
Organ (1988) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin diğergamlık (özgecilik) 
boyutuyla ilgili 5 maddesi ile iş tatmini ise Cellucci ve DeVries (1978) tarafından geliştirilen 3 maddeli İş 
Tatmini ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamı 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır ve 
her madde 1 ile 5 arasında  (1=Hiç Katılmıyorum ve 5=Tamamen Katılıyorum) derecelendirilmiştir. Ölçekler 
hem elektronik ortamda hem de elden dağıtılarak yüksek katılım elde edilmesine çalışılmıştır. 

Bulgular  

Araştırma sonucunda elde edilen veri seti SPSS 25 programında değerlendirilmiştir. Demografik özelliklere 
ilişkin veriler frekans analizi ve yüzdesel değerler ile açıklanmıştır. Ölçekler için Cronbach’s Alfa güvenirlik 
analizi yapılmıştır. Hipotez testleri için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.  

Araştırmaya 130 kadın ve 188 erkek katılmıştır, bunların % 71’si evli, % 29’u bekârdır. Katılımcıların % 22’si 
20-29, % 21’i 30-39, % 57’si 40 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların   % 11’i lisans, % 23’ü yüksek lisans ve % 66’sı 
doktora mezunudur. Araştırmada sorulara gerçekçi cevaplar alınması kapsamında katılımcıların unvan 
bilgileri istenmemiştir.  

Tablo 4: Değişkenlerin Güvenilirlik Katsayıları ve Korelasyon Değerleri 

 1 2 3 
Algılanan Örgütsel Destek (AÖD) [0.986]   
İş Tatmini (İŞT) ,484** [0.916]  
Diğergamlık Davranışı (DD) ,498** ,496** [0.898] 

**Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (iki yönlü), [Parantez içindeki değerler Cronbach Alfa güvenilirlik 
katsayısıdır.] 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik değerleri şöyledir; algılanan örgütsel destek ölçeği 0.986, iş 
tatmini ölçeği 0.916 ve diğergamlık ölçeği 0.898’dır. Bu değerler ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının kabul 
edilebilir ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir.  Değişkenler arası ilişkileri göstermek amacıyla korelasyon 
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda algılanan örgütsel destek ile iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki (r=0.484, p>0.01) ve algılanan örgütsel destek ile diğergamlık davranışı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki (r=0.498, p>0.01) bulunmuştur. İş tatmini ile diğergamlık davranışı arasında da pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki (r=0.496, p>0.01) bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Regresyon Değerleri 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişkenler 
Algılanan Örgütsel Destek İş Tatmini Diğergamlık Davranışı 

ß Sig ß Sig 
0.484 0.000 0.498 0.000 
R2=0.279 
F=61,587 

R2=0.293 
F=62,575 

İş Tatmini Diğergamlık Davranışı  
ß Sig 
0.496 0.000 
R2=0.296 
F=61,549 
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Regresyon analizi sonuçlarına göre algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
(ß=0.484; p<0,001) ve % 27,9 oranında açıklayıcı olduğu (R2= 0.279), diğergamlık davranışı üzerinde de anlamlı 
bir etkisinin olduğu (ß=0.498; p<0,001) ve % 29,3 oranında açıklayıcı olduğu (R2=0.293) görülmektedir. 
Dolayısıyla Hipotez 1 ve 2 kabul edilmiştir.  Buna göre akademisyenlerin örgütsel destek algılarının artması 
durumunda iş tatmini düzeylerinin ve diğergamlık davranışlarının artacağı görülmektedir. Bununla birlikte 
iş tatmininin de diğergamlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.496; p<0,001) ve % 29,6 oranında 
açıklayıcı olduğu (R2= 0.296) görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 3 de kabul edilmiştir.  Buna göre 
katılımcıların iş tatminlerinin artması durumunda fazladan rol üstü davranışlarından diğergamlık 
düzeylerinin artacağı rahatlıkla ifade edilebilir.  

Algılanan örgütsel desteğin diğergamlık davranışı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolünün 
belirlenmesinde Baron ve Kenny (1986) tarafından geliştirilen aracı değişken analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Bu yöntemde aracılık rolü üç değişkenli model oluşturularak belirlenebildiği için çalışmamızda da buna 
uygun bir model oluşturulmuştur. Buna göre algılanan örgütsel desteğin diğergamlık üzerindeki etkisinde iş 
tatmininin aracı etkisine yönelik aşağıdaki model test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Aracı Değişken Modeli 

Modeldeki regresyon analizi sonuçlarına göre birinci adımda algılanan örgütsel desteğin diğergamlık 
davranışı üzerinde anlamlı etkisinin (ß=0.498; p<0,001)  olduğu; ikinci adımda ise algılanan örgütsel desteğin 
iş tatmini üzerinde anlamlı etkisinin (ß=0.484; p<0,001) olduğu; daha sonra iş tatminin diğergamlık davranışı 
üzerinde anlamlı bir etkisinin (ß=0.496; p<0,001) olduğu tespit edilmiştir. Son olarak algılanan örgütsel destek 
ve iş tatmini birlikte analize dâhil edilmiştir; diğergamlık davranışı üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Buna 
göre algılanan örgütsel destek ve iş tatmininin analize sokulmasıyla diğergamlık davranışı üzerinde algılanan 
örgütsel desteğin pozitif ve anlamlı etkisi devam etmiş ancak etki katsayısı azalmıştır (ß=0.342; p<0,001). İş 
tatmininin de diğergamlık davranışı üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisi devam etmiş fakat etki katsayısı 
azalmıştır (ß=0.328; p<0,001). Buna göre algılanan örgütsel desteğin diğergamlık davranışı üzerindeki 
etkisinde iş tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 4 kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Akademisyenlerin örgütsel destek algılarının artması durumunda iş tatmini düzeylerinin ve diğergamlık 
davranışlarının artacağı görülmektedir. Katılımcıların iş tatminlerinin artması durumunda fazladan rol üstü 
davranışlarından diğergamlık düzeylerinin artacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Algılanan örgütsel desteğin 
diğergamlık davranışı üzerindeki etkisinde iş tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmektedir. Kısmi 
aracılık etkisinin var olması diğergamlık ile algılanan örgütsel destek arasında başka bir değişkeninde aracılık 
yapabileceğini göstermektedir. Özetle iş tatmini büyük bir yapbozun küçük bir parçasını sembolize 
etmektedir. Bir vakıf üniversitesinde görev yapan 318 akademisyenden elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde üniversite yönetiminin akademisyenleri desteklemesi, iş tatminlerini sağlaması ve 
diğergamlık davranışlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunması gerektiği düşünülmektedir.  

Gouldner (1960) işgörenlerin davranışlarını yönetenlerin davranışlarının belirlediğini ortaya koymuştur. 
Buradan hareketle bir akademisyenin desteklenmesi ve destek algısının artırılması yönünde yöneticilere 
büyük iş düşmektedir. Bu anlamda akademisyenlere ihtiyaç duydukları kaynakların sağlanması çok 
önemlidir. Bu kaynak bazen araştırma yapılması için gerekli maddi destek olurken bazen de kırtasiyecilik 
faaliyetlerinden akademisyeni uzak tutup kişiye zaman kazandırma şeklinde olabilir. Böylelikle birey öz 
yetenek anlayışı içerisinde akademik faaliyetlerine rahatlıkla odaklanabilir. Diğergamlık davranışı 
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akademisyenler arasında sıklıkla gözlemlenmektedir. Birden çok yazarlı makale, kitap, proje vs. gibi 
yayınların ortaya çıkma sürecinde yardımlaşma eğilimleri bulunmaktadır. Örgütsel destek algısı ve iş tatmin 
düzeyi yüksek olan bir akademisyenin diğergamlık davranışı sergileyebileceği açıktır. Üniversitenin bir aile 
olduğu algısı güçlendirilerek bireyler arasındaki yardımlaşma faaliyetleri desteklenebilir. Bunun için ortak 
yemekhaneler, rozetler, ajandalar, sloganlar, renkler vs. örgüt kültürü unsurlarından yararlanılabilir. Bir 
akademisyenin iş tatmin düzeyinin artırılması için aşırı ders yüküne boğulmaması gereklidir. Aksi takdirde 
bu mesleğin araştırma faaliyetlerine ayrılacak olan zamandan kayıplar verilecektir. Bu anlamda ders 
planlamasının zaman yönetimi esaslarına göre yapılması etkinlik açısından önemlidir. Ayrıca talebe ve 
ihtiyaca bağlı olarak akademisyenlere eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle katkıda bulunulabilir. Bu da onların 
destek algılarını yükseltebilir. Üniversite tarafından akademisyenlerin beklentileri karşılandığı sürece onlar 
üniversitenin beklentilerini karşılamak için gayret göstermektedirler. Buna göre üniversitedeki başarının 
artması için sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Bu bağlamda yapılan yayınların ödüllendirilmesi 
iş tatmini açısından önemlidir. 

Gerçekleşen araştırma bir vakıf üniversitesi ile sınırlıdır. Gelecek çalışmalar için farklı kültürlerden oluşan 
kamu veya yabancı üniversiteler arasında karşılaştırmalı olarak değişkenlerin tekrar ele alınması literatüre 
katkı sunulması adına faydalı olabilir. 

Kaynakça 

Aksoy, M. ve Sökmen, A.(2018). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Çıktılar Üzerine Etkileri: Otel 
İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 200-212.  

Allen, D. G., Shore, L. M., and Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support and 
supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29(1), 99-118. 

Aydıntan,B. and Koç,H. (2016).The Relationship between Job Satisfaction and Life Satisfaction: An Empirical 
Study on Teachers. International Journal of Business and Social Science, 7(10), 72-80. 

Baron, R. M., and Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological 
research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social 
psychology, 51(6), 1173-1182. 

Bateman, T., and Organ, D.W.(1983). Job Satisfaction and The Good Soldier: The Relationship Between Affect 
and Employee Citizenship, Academy of Management Journal, 26(4), 587-595. 

Becker T.E. and Vance R.J.(1993). Construct Validity of Three Types of Organizational Citizenship Behavior: 
An Illustration of the Direct Product Model with Refinements, Journal of Management, 19(3),663-682. 

Bitmiş, M.G., Sökmen, A. ve Turgut, H. (2014). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve 
Güvenilirliğinin Yeniden Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 16(2), 1-14. 

Blau, P.M. (1964).Exchange and Power in Social Life, New Brunswick, New Jersey. 

Brief A. A. and Motowidlo J. S. (1986). Prosocial Organizational Behaviors, Academy of Management Review, 
11(4), 710-725. 

Cappelli, P. and Rogovsky, N.(1998). Employee Involvement And Ocb Implıcations For Labor Law Reform 
And Lean Production, Industrial And Labor Relations Review, 51(4), 633-653. 

Cellucci, A. J., and DeVries, D. L. (1978). Measuring managerial satisfaction: A manual for the MJSQ (No. 11). 
Center for Creative Leadership. 

Christen, M., Iyer, G.,and Soberman, D. (2006). Job Satisfaction, Job Performance, and Effort: A Reexamination 
Using Agency Theory, Journal of Marketing, January, 70, 137–150. 

Clark, M.S. and Isen, A.M. (1982). Toward Understanding the Relationship Between Feeling States and Social 
Behavior (Eds. A.H. Hastorf and A.M. Isen.) Cognitive Social Psychology. New York: Elsevier. 73-108. 

 



A. Sökmen – O. Berk 11/3 (2019) 2231-2241 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2239 

Cropanzano,R.S. and Kacmar,K.M.(1997). Organizational Politics, Justice, and Support: Managing The Social 
Climate Of The Workplace, Quorum Books Westport, Connecticut London. 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., and Sowa, D. (1986). Perceived organizational support, Journal 
of Applied Psychology, 71(3), 500-507. 

Eisenberger,R., Fasolo,P. and Davis-LaMastro,V.(1990). Perceived Organizational Support and Employee 
Diligence, Commitment and Innovation, Journal of Applied Psychology, 75(1), 51–59. 

Eisenberger,R., Cummings,J., Armeli,S. and Lynch,P. (1997) “Perceived Organizational Support, Discretionary 
Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82(5), 812-820. 

Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D.,and Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived 
Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 86(1), 42-51. 

Eisenberger, R. , Shoss, M. K., Karagonlar, G., Gonzalez-Morales, M. G., Wickham,E. R. and Buffardi, L.C. 
(2014). The Supervisor POS-LMX- Subordinate Pos Chain: Moderation by Reciprocation Wariness and 
Supervisor’s Organizational Embodiment, Journal of Organizational Behavior, 35(5), 635-656. 

Gantt, E.E., and Burton, J.(2012). Egoism, altruism, and the ethical foundations of personhood, Journal of 
Humanistic Psychology, 53(4) 438–460. 

George, J. M. (1989). Mood and Absence, Journal of Applied Psychology, 74(2), 317–324. 

Gouldner, A.W. (1960), “The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement”, American Sociological Review, 
25, 161–178. 

Hackman, J.R. and Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory, 
Organizational Behavior and Human Performance, 16(3), 250-279. 

Hellman, C. M., Fuqua D.R. and Worley, J. (2006). A Reliability Generalization Study On The Survey Of 
Perceived Organizational Support: The Effects Of Mean Age And Number Of Items On Score Reliability, 
Educational and Psychological Measurement, 66(4), 631-642. 

Hoppock, R. (1935). Job satisfaction. New York, NY: Harper and Brothers. 

Ilies, R., Scott, B. A. and Judge, T. A. (2006). The Interactive Effect of Personal Trait And Experienced States on 
Intraindividual Patterns of Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, 29 (3), 561-575. 

Kalleberg, A.L.(1977). Work Values and Job rewards: A Theory of Job Satisfaction, American Sociological 
Review, 42(1), 124-143. 

Kenek, G., Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E.B.(2017). Örgütsel Adalet Algısı ile Algılanan Örgütsel Destek 
İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(9), 53-
60. 

Koç, H. (2011). The impact of managers’ leadership behaviors on job satisfaction and performance of 
employees. African Journal of Business Management, 5(30), 11836-11843. 

Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A. and Adis, C. S. (2017), Perceived 
Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory, Journal of 
Management, 43(6), 1854–1884. 

Locke, E.A.(1976). The nature and causes job satisfaction. (Edit. M. D. Dunnette). Handbook Of Industrial and 
Organizational Psychology, Chicago: Rand McNally, (pp. 1297-1343). 

Locke, E.A.(1983). Job satisfaction and role clarity among university and college faculty. Review of Higher 
Education, 6(4), 343-65. 

Lynch,P.D., Eisenberger,R. and Armeli,S.(1999). Perceived Organizational Support: Inferior vs Superior 
Performance By Wary Employees, Journal of Applied Psychology, 84(4), 467-483. 

Mete, E.S. and Sökmen, A.(2017). Exploring the Relationship between Job Satisfaction and Turnover Intention 
among Employees in Hospitality Industry: The Moderating Role of Gender. International Review of 
Management and Business Research, 6(3), 1287-1298. 



A. Sökmen – O. Berk 11/3 (2019) 2231-2241 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2240 

Morrison E.W.(1994).Role Definitions and Organizational Citizenship Behavior:The Importance of the 
Employee's Perspective,The Academy of Management Journal, 37(6), 1543-1567. 

Murphy, G., Athanasou, J., Neville, K. (2002). Job Satisfaction And Organizational Citizenship Behaviour: A 
Study Of Australian Human-Service Professionals, Journal of Managerial Psychology, 17(4), 287-297. 

Organ, D.W.(1977). “A reappraisal and reinterpretation of the satisfaction-causes- performance hypothesis”, 
Academy of Management Review, 2(1), 46-53. 

Organ, D.W.(1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, 
Lexington, MA. 

Organ, D. and Ryan, K.A.(1995). Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of 
organizational Citizenship Behavior, Personnel Psychology, 48(4), 775-82. 

Organ, D.W.(1997). Organizational Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-Up Time, Human Performance, 
10(2), 85-97. 

Organ, D., Podsakoff, P., and MacKenzie, S. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, 
antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Piercy, N.F., Cravens, D.W., Lane, N. and Vorhies, D.W. (2006). “Driving Organizational Citizenship Behaviors 
and Salesperson In-Role Behavior Performance, The Role of Management Control and Perceived 
Organizational Support”, Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 244-262. 

Podsakoff, P.M. and MacKenzie, S.B. (1994). Organizational Citizenship Behaviors and Sales Unit 
Effectiveness, Journal of Marketing Research, August, 31(3), 351-363. 

Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Paine, J.B. and Bachrach, D.G. (2000). “Organizational Citizenship Behaviors: 
A Critical Review Of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research”, 
Journal of Management, 26(3), 513-563. 

Porter, L. and Lawler, E.(1968). Managerial attitudes and performance. Homewood, IL: Richard Irwin, Inc. 

Randall, M.L, Cropanzano, R., Bormann, C.A., and Birjulin, A. (1999). Organizational politics and 
organizational supports as predictiors of work attitudes, job performance, and organizational 
citizenship behavior, Journal of Organizational Behavior, 20(2), 159-174. 

Rhoades, L., Eisenberger, R. and Armeli, S.(2001). Affective Commitment To The Organization: The 
Contribution Of Perceived Organizational Support, Journal Of Applied Psychology, 86(5), 825-836. 

Rhoades, L. and Eisenberger, R.(2002). Percieved Organizational Support: A Review of Literature, Journal of 
Applied Psychology, 87(4), 698–714. 

Riggle, R. J., Edmondson, D. R., and Hansen, J. D. (2009). A meta-analysis of the relationship between 
perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 
62(10), 1027-1030. 

Schnake M. (1991). Organizational Citizenship: A Review, Proposed Model and Research Agenda, Human 
Relations, 44(7), 735-759. 

Smith, C.A., Organ, D.W., and Near, J.P.(1983). “Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and 
Antecedents”, Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663. 

Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology: Research and practice (3rd ed.). New York, NY: 
John Wiley & Sons. 

Sökmen, A. ve Aydıntan, B. (2016). Kariyer Geleceği Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir 
Kamu Kurumunda Araştırma. Journal of Business Research Turk-ISARDER, 8(3), 251-263. 

Sökmen, A., Benk, O. ve  Gayaker, S. (2017). Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel 
Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 19(2), 415-429. 



A. Sökmen – O. Berk 11/3 (2019) 2231-2241 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2241 

Sökmen, A. ve Bıyık, Y. (2016). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini 
İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(2), 221-227. 

Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E.B. (2016). Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş 
Tatmininin Aracılık Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 118-133. 

Sökmen,A., Şahal,S. ve Söylemez,M. (2015). Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: 
Savunma Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), 66-91. 

Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Oxford, England: Wiley. 

Wayne, S.J., Shore, L.M., Bommer, W.H. and Tetrick, L.E. (2002). “The Role of Fair Treatment and Rewards in 
Perceptions of Organizational Support and Leader-Member Exchange”, Journal of Applied Psychology, 
87(3), 590-598. 

Williams, L.J. and Anderson, S.E. (1991). “Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of 
Organizational Citizenship and In-Role Behaviors”, Journal of Management, 17(3), 601-617. 

Yazıcıoğlu, İ. ve Sökmen, A. (2007). Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Görev Yapan 
İşgörenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana’da Bir Uygulama. Muğla Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, Sayı 18, 1-23. 

 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Yıldırım, K. E. (2019).  Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan’da Bir Alan Araştırması, İşletme Araştırmaları 
Dergisi, 11 (3), 2242-2256. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(3), 2242-2256 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.737

Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan’da Bir Alan 
Araştırması 
(Servant Leadership and Its Role in Employee Behavior: A Field Study in Kyrgyzstan) 

Kürşad Emrah YILDIRIM  a

a Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Eskişehir, Türkiye. 
keyildirim@anadolu.edu.tr 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Hizmetkâr Liderlik 
Yaratıcılık 
Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 
Lidere Güven 

Gönderilme Tarihi 5 Temmuz 
2019 
Revizyon Tarihi 16 Eylül 2019 
Kabul Tarihi 20 Eylül 2019 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Çalışmanın amacı hizmetkâr liderliğin çalışan yaratıcılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
üzerindeki etkisini incelemek şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmada lidere olan güven düzeyinin 
de mevcut ilişkilerdeki düzenleyici rolü araştırılmıştır. 

Yöntem – Araştırmanın amacına uygun olarak geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiş uygun bir 
anket ile tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde faaliyet gösteren 
tekstil işletmesi çalışanlardan seçilmiş 378 kişiden veri toplanmıştır. Toplanan veriler uygun 
yöntemler ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma bulguları kurulan hipotezleri destekler nitelikte olup, hizmetkâr liderliğin 
çalışan yaratıcılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif olarak etkilediği, lidere olan 
güvenin de bu ilişkilerde düzenleyici role sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Elde edilen sonuçlar ile ileride yapılacak çalışmalar için öneriler sunulabilmesi 
mümkündür. Farklı ülkelerde veya farklı sektörlerde yapılacak yeni araştırmalardan elde edilecek 
sonuçlar ile çalışmanın sonuçları karşılaştırılabilir. 
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Objective – The aim of the study was to investigate the effect of servant leadership on employee 
creativity and organizational citizenship behavior. In addition, the role of trust in the leader in the 
current relations was investigated. 
Method – Data were collected from 378 selected employees from the textile company operating in 
Bishkek city of Kyrgyzstan by using a randomized sampling method and an appropriate 
questionnaire which was tested for validity and reliability for the purpose of the study. The collected 
data were analyzed by appropriate methods. 
Findings – The findings of the study support the hypotheses established and it has been found that 
servant leadership positively affects employee creativity and organizational citizenship behaviors, 
and trust in the leader has a regulatory role in these relationships. 
Discussion – It is possible to present suggestions for future studies with the results obtained. The 
results of the new research in different countries or in different sectors can be compared with the 
results of the study. 

1. GİRİŞ

Küreselleşmeyle birlikte yaşanan hızlı değişimler bilgiye dayalı yaklaşımları ve bilginin önemini daha da gün 
yüzüne çıkarmaktadır. Bu kapsamda da bilgi devrimine ayak uydurabilen örgütler hızla bilgi yönetimi 
kapasitesine sahip örgütlere dönüşmektedirler. Bu dönüşüm örgütler açısından son nokta olmamakla birlikte, 
gelişmişlik düzeyini korumak için gerekli sermaye olan insan sermayesini oluşturmak ve korumak da çok 
önemlidir. Bu çerçevede, insan kaynağının niteliği ve yakalayabileceği performans boyutları daha da ön plana 
çıkmaktadır. Çünkü insan kaynağı; bilgisi, tecrübesi ve yetenekleri ile firmalar açısından bilgi yönetim 
kapasitesinin artırılarak, değer yaratılması adına çok önemli bir girdi sağlamaktadır. Bu nedenle, bireysel 
düzeyde hakim olunan bilgiyi etkin bir şekilde yöneten organizasyonlar, daha çok değer yaratıp stratejik 
üstünlük elde edebilecektir. Kısaca, sahip olunan insan kaynağının performansının optimum bir şekilde 
kullanımı işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. 
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Örgütlere sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için önemli bir girdi sağlayan bilgiye dayalı bir yönetim için, 
bu bilgiye sahip olacak olan insan kaynağın; iş hayatındaki verimli ve etkili kullanımı yanında, psikolojik 
yönden de birçok faktörün etkide bulunabileceği bir unsur olduğu düşünülerek, bu çalışma ile (a) işyerinde 
çalışanların örgütsel davranış çıktılarının optimum bir şekilde yönetiminin altyapısının oluşturulması; (b) 
özellikle ülkemizde yeni ele alınmaya başlanan bir kavram olan hizmetkar liderlik ve teorik çerçevesinin 
kavramsal olarak iyi tanınması, (c) çalışma modelinin gerçek işletme koşullarında test edilmesi, sonuçlarının 
ortaya konması ve gelecek çalışmalara ışık tutacak değerlendirmeler sunacak olması çalışmanın kapsamını 
oluşturmaktadır.  

Hizmetkâr liderlik ilk olarak 1970 yılında ortaya atılan kavram Greenleaf (2008) tarafından, “Hizmetkâr lider 
öncelikle hizmetkârdır. Bir kişinin hizmet etmeye istekli olması ve öncelikle hizmet etmesi ile başlar. 
Arkasından bilinçli bir şekilde liderlik etme arzusu gelir“  (s.6) şeklinde tanımlanmıştır. Hizmetkâr liderin 
genel karakteristik özellikleri arasında çalışanları karar sürecine dâhil etmesi, önemli derecede etik ve 
önemseyici davranması, çalışanların örgütsel yaşamını önemseyerek ve kalitesini arttırarak gelişmelerini 
sağlaması şeklinde sıralanmaktadır (Spears, 2010: 25). Dünyadaki değişime paralel olarak önemi giderek artan 
ve yeni liderlere yol gösterici bir model haline gelen hizmetkâr liderliğin örgütsel ve bireysel çıktılar 
üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi de bu çerçevede önem kazanmaktadır. 

Araştırmanın dayandığı temel nokta, örgütsel davranış literatüründe örgütsel algılamalar, tutumlar ve 
bireysel ya da örgütsel çıktılar kapsamında önemli bir faktör olduğu düşünülen ve bireysel davranışlara temel 
teşkil eden, günümüzde özellikle yeni yeni kavramsal çerçevesi oluşturulmaya başlayan hizmetkâr liderlik 
kavramını ele almak, ayrıca bu lider davranışlarının çeşitli çıktılara etkisini inceleyerek literatüre anlamlı 
kazanımlar sağlamak öncelikli çıkış noktamızdır. Bu kapsamda, bireyin liderlik davranış algıları ve lidere 
duyduğu güven düzeyi kapsamında örgütsel davranışlardan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bireysel 
Yaratıcılığın ne düzeyde etkilendiği uygulamalı olarak test edilmiştir. Uygulanan çalışma modelinin henüz 
literatürde ele alınmayan bir içerikte olması çalışmanın özgün değerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, sahada 
görev yapan uygulayıcılara da, faaliyetlerinde önemli bir girdi kaynağı olan lider davranışları ve onlara olan 
güven algısının, bireysel çıktılarında ne düzeyde önemli rol oynadığına yönelik bir bakış açısı sunacak olması 
da uygulayıcılara yönelik potansiyel etkisi bakımında çalışmanın özgünlüğüne katkı sağlamaktadır.  

Son yıllarda artan ilgiye sahip hizmetkâr liderlik davranışlarının da çalışmalarda genellikle örgütsel 
vatandaşlık davranışı veya lidere güven değişkenleri ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Ancak, hizmetkâr 
liderliğin hem yaratıcılık hem de örgütsel vatandaşlık ilişkilerinde lidere olan güven düzeyinin düzenleyici 
etkisinin araştırıldığı gözlenmemiştir. Bu çerçevede de çalışmada hizmetkâr liderliğin çalışan yaratıcılığı ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi, lidere güven algısının aracı olduğu durumlarda 
değerlendirilecektir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

2.1. Hizmetkâr Liderlik 

Günümüz dinamik iş dünyasında, statükoya meydan okumak, örgüt üyelerine ilham vermek ve onları ikna 
ederek etkileyebilmek için liderlere ihtiyaç bulunmaktadır. Liderlik, ilkel toplumlardan günümüz modern 
toplumlarına kadar geçen sürede insanoğlunun ihtiyaçlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir 
kavramdır. Sosyal bir varlık olan insanın çevresiyle ve diğer bireylerle sürekli etkileşimi, toplumsal yaşamı ve 
toplumsal ilişkileri meydana getirmiştir. Toplumsal yaşama geçişle birlikte belirli gruplar içinde yaşama, bu 
grupların içerisinde örgütlenme ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme söz konusu olmuştur. Bu 
noktada da bireylerin çeşitli hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi ve bu hedeflere doğru hareket ettirilmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Akdoğan ve Demirtaş, 2014). Gerek iş hayatı gerekse sosyal hayatımızda insanın 
faaliyet gösterdiği tüm durumlarda liderlik kavramı sıkça karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar genel olarak 
herhangi bir yönlendirme olmadan eylem gösterme konusunda pek aktif olmadıklarından liderliğin önemli 
bir fonksiyonu yerine getirdiği değerlendirilmektedir. 

Liderlik genel olarak süreç ve özellik bakımından tarif edilmektedir. Süreç açısından liderlik; örgüt üyelerinin 
etkinliklerini, çalışmalarını örgüt hedefleri doğrultusunda yön göstererek, tanzim eden kişi olarak 
nitelendirilirken, özellik teorisi açısından liderlik ise, grup üyelerine başarılı bir şekilde tesir edecek 
karakteristik özelliklere sahip olunmasını vurgulamaktadır (Özkalp ve Kırel, 2004). Bir diğer tanıma göre 
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liderlik, belirli amaç etrafında bir grup insanı bir araya getirebilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları 
eyleme geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamı olarak ifade edilmektedir (Eren, 2003). 

Davranışsal, özellikler ve durumsal yaklaşımlar değerlendirilerek bir tanımlama yapmak gerekirse lider, bir 
grup insanı kendi vizyonlarını takip etmek ve gerçekleştirmek üzere etkileyen, yönlendiren ve ilham veren, 
sonuçta da takipçilerini ortak ideallere ulaştırabilen kişidir. Görüleceği üzere tanımın ilk bölümü biraz daha 
bireyci olup, birey ve onun vizyonu daha ön plandadır. Çünkü insanlar öncelikle kendi bireysel amaç ve 
hedeflerine ulaşmak isterler. İkinci kısımda ise bireysel vizyonla ortak hedeflere yönelme söz konusudur. Bu 
kapsamda liderler takipçileri olan grup üyelerini etkilerken bireysel ve örgütsel amaçların uyumuna ve 
entegresine odaklanmalı, süreçte de onları kendi vizyonlarına ulaşmalarında eğitmeli ve yetiştirmelidirler. 

Pozitif örgütsel davranışların, örgütlerin performansları üzerindeki olumlu etkisi günümüzde bilinen bir 
gerçektir ve çalışanların pozitif örgütsel davranışlar göstermelerini sağlayabilecek öncüllerin neler olduğu 
örgütsel davranışın en önemli araştırma konusudur. Liderlik, çalışanların yüksek performans göstermeleri ve 
örgüt amaçlarına mümkün olan en üst düzeyde katkı yapabilmeleri ve örgüte zarar verici davranışların 
azaltılması (Demirtaş ve Biçkes, 2014) konusunda kritik öneme sahiptir. Zaman değiştikçe liderlik davranışları 
ile ilgili görüşler de değişmekte, beklentiler farklılaşmaktadır. Günümüzde organizasyonlarda daha insan 
odaklı ve daha hizmet odaklı bir liderlik anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de hizmetkâr liderlik 
organizasyonların mevcut ihtiyaçlarını karşılayan liderlik modeli haline gelmiştir (Van Dierendonck, 2010: 
1228). Hizmetkâr liderlik uzun yıllardan beri bilinen bir liderlik yaklaşımı olmakla beraber, son yıllarda hem 
akademik anlamda hem de uygulamada daha da fazla araştırmaya konu olmaya başlamış bir liderlik 
yaklaşımıdır.  

Bir kavram olarak Hizmetkâr Liderlik 1970 yılında ilk olarak Robert K. Greenleaf tarafından kullanılmıştır. 
Greenleaf’ın büyük kurumlardaki çalışmaları sonucunda biriktirdiği deneyimler Hizmetkâr liderlik 
düşüncesine zemin hazırlamıştır (Spears, 1996). Hizmetkâr liderlik, yöneten konumundaki kişilerin rollerinde 
ciddi değişiklikleri beraberinde getiren yeni nesil bir liderlik modelidir. Hizmetkârlık felsefesi ile liderin 
rollerini birleştirip tek bir rol haline getiren Greenleaf,  her bir liderin aslında bir izleyici olduğun da altını 
çizmektedir. Benzer şekilde yazar, hizmetkârlık rolünü liderlik rolünün karşısında daha önemli olarak ele 
almaktadır. Bu sebeple, hizmetkâr liderlik davranışlarında hizmet anlayışı daha ön planda durmaktadır. 
Hizmetkâr rolünde olan liderlerin hizmet etmeye ilişkin tutum ve davranışları içten gelen ve bu hizmetler 
sayesinde keyif almayı sağlayan bir uğraş olarak ele alınmaktadır (Greenleaf, 1977). 

Hizmetkâr liderler takipçilerini başarıya ulaştırmak için neye ihtiyaçları olduğunu bulmaya çalışırlar. 
Takipçilerinin kendisini memnun etmesini beklemekten ziyade, onların hayatlarında bir fark yaratma çabası 
içinde davranışlar sergilemektedirler (Vinod ve Sudhakar, 2011). Bu tür liderler devamlı olarak hareket 
ettikleri topluluğun başarılı olmaları adına onların nelere gereksinimi olduklarını araştırır ve lideri olduğu 
topluluğun hayatlarında nüanslar yaratmaya çalışarak örgütsel başarıyı hedeflerler. Örgütün ilerlemesi için 
hizmet ederlerken, çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapması için onları ilham veren bir özendirme ile 
amaçlarına yönlendirirler. Hizmetkâr liderlik bu anlamda bir liderlik üslubu olduğu kadar liderin 
mesuliyetlerine karşı geliştirilen davranış biçimi şeklinde de ele alınmaktadır (Page ve Wong, 2000). Patterson 
(2003), hizmetkâr liderlerin vasıflarını erdem ve yüksek ahlaki özelliklere sahip, iyi olmaya dair uğraş içinde 
olan, dürüst bir kişilik olarak sıralamakta ve takipçilerinin ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alan, örgütü onlar için 
bir hayat alanı olarak gören kişiler olarak tanımlamıştır. Hizmetkâr liderler iletişime oldukça önem veren 
liderler olarak takipçileri ile sıkı bir iletişim ağı oluştururlar. Ayrıca, farkındalık yetenekleri yüksek bireyler 
olarak duygusal iyileştirme yetenekleri ve duygu yönetim kabiliyetleriyle de kendilerini, takipçilerini ve 
örgütü sürekli olarak zinde tutarlar (Spears, 1995). 

Hizmetkar liderliğin önemli özellikleri arasında bu tür liderlerin nihai amacının yalnızca örgütün amaçlarını 
gerçekleştirmek değil, aynı zamanda diğer paydaşların ve toplulukların çıkarlarını da gözetmek olduğu ifade 
edilmektedir (Walumbwa et al., 2010). Liden vd. (2008) bu özelliklerini doğrulayarak hizmetkâr liderlik 
davranışlarını ölçmek için bazı anahtar boyutlar belirlemişlerdir. Bu boyutlar; takipçileri öncelikli ele alarak 
onları güçlendirmek,  gelişme ve başarılarına katkı sağlamak, etik olmak, kavramsal beceriler sunmak ve 
topluluk için değer yaratmak şeklinde vurgulanmıştır. Bu özellikler ve davranışlar, hizmetkar liderin, bir 
hizmet politikası dikte etmek yerine örnek davranışlarla organizasyonu yönetmesini sağlamaktadır (Ehrhart, 
2004). 
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2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

İlk olarak 1983 yılında kavramsal olarak ortaya konmuş olan örgütsel vatandaşlık davranışı (Bateman ve 
Organ, 1983; Van Dyne vd., 1994), bireyin örgütsel faaliyetlerinde kendisine belirlenen sınırların ve iş 
tanımının dışına çıkarak, fazladan gönüllü olarak rol davranışlarında bulunması ve bireyin çalışma 
ortamındaki fazladan çaba sergileme isteği olarak tanımlanmıştır (Organ, 1988). Örgütsel amaçların 
gerçekleşmesine yardımcı olan davranışları ifade eden bu kavram gönüllülük esaslı olup, örgütün sosyal ve 
psikolojik ortamlarına da katkıda bulunmaktadır (Lievens ve Anseel, 2004).  

Örgüt içerisinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarına yardımcı olma, iş faaliyetlerinin gelişimi ve süreci hakkında 
diğerlerine yardım etme ve yeni stratejiler geliştirerek örgüte fayda sağlama, çalışma saatlerine özen gösterme 
ve zamanı etkili değerlendirme gibi bir takım davranışlar örgütsel vatandaşlık davranışları içerinde yer 
almaktadır. (Organ, 1988). Kişinin içten duygularla ve gönüllü olarak yaptığı davranışların altında herhangi 
bir dışsal mükafat beklentisi söz konusu değildir. Örneğin, kendisinden herhangi bir spesifik beklenti 
olmamasına rağmen, iş çıkışında uzun süre ofisinde çalışmaya devam ederek elindeki işi bitirmek için çalışan 
birisi ya da kendi resmi işinin bir parçası olmadığı halde, işini yapmakta zorlanan bir çalışma arkadaşına 
yardımda bulunan bir çalışanın davranışları örgütsel vatandaşlık davranışlarının birer göstergesidir 
(Podsakoff vd., 2009). 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, örgütün biçimsel ödüllendirme sistemi tarafından değerlendirilmeyen, 
çalışanların gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları ve sonunda örgütün başarısına olumlu katkı sağlayan 
davranışlar (Organ, 1988) olarak, öncülleri uzun zamandır araştırma konusu olarak birçok çalışmanın temel 
değişkenini oluşturmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışına ait birçok farklı boyuttan söz edilmekle 
birlikte genel olarak Organ’ın beş boyutlu örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları kabul görmektedir. Bu 
boyutlar sırasıyla, fedakarlık/özgecilik (Altruism), sorumluluk (Conscientiousness), sivil erdem (civic virtue), 
centilmenlik (Sportsmanship) ve nezaket (Courtesy) olarak sıralanmıştır (Podsakoff et al., 2009;  Podsakoff et al., 
2000).  

Örgütsel vatandaşlık davranışına neden olan eylemlerin iki ayrı boyutu vurgulanmaktadır. Bunlardan 
birincisi bilişsel boyut diğeri ise duyuşsal boyuttur. Yani bir örgüt içerisinde yer alan çalışanların içinde 
bulunduğu bilişsel ve duyuşsal özellikler örgütsel vatandaşlık davranışlarının gerçekleşmesi açısından önemli 
derecede rol oynamaktadır (Penner vd., 1997). Örgütsel vatandaşlık davranışına tesir eden esas etkenlerden 
bir diğeri de yöneticilerin sergiledikleri liderlik biçimidir. Özellikle, bir çalışan ile lideri arasındaki güven ve 
çalışma hayatına yönelik ilham veren özendirme sergilenen bir yönetim biçimi, örgütsel vatandaşlık 
davranışların daha çok ortaya konmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, çalışanlardan asgari beklentilerin ötesine 
gitmelerini isteyen örgütlerin, lider ve takipçileri arasında karşılıklı güven oluşturan yüksek nitelikli işlere 
yönlendiren bir çalışma ortamı ve örgüt kültürü oluşturmaları faydalı çıktılar ortaya koyacaktır (Gibson vd., 
2003). 

Literatür sonuçları, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi çalışanların farklı tutum ve davranışlarının örgütsel 
başarıya ulaşmada önemli birer girdi sağladığını ortaya koymaktadır (Farh, Zhong, & Organ, 2004; Paine & 
Organ 2000; Podsakoff, Ahearna, & MacKenzie, 1997; Podsakoff  & MacKenzie, 1997; Podsakoff, Whiting, 
Podsakoff, & Blume, 2009). Bu kapsamda birçok bulgu örgütsel vatandaşlık davranışlarının bireysel ve 
örgütsel performansı olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir (Organ & Ryan, 1995; Podsakoff et al., 2009;  
Podsakoff et al., 2000). Literatür değerlendirmeleri hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışının bir 
öncülü olduğunu vurgulamaktadır (Ehrhart, 2004; Luu, 2019; Amah, 2018; Walumbwa vd., 2010; Vondey, 
2010). Bu altyapı kapsamında ifade edebileceğimiz husus; hizmetler liderliğin, pozitif örgütsel çıktıların en 
önemlilerinden birisi olan örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı düzeyde pozitif bir etkide 
bulunacağıdır.  

2.3. Çalışan Yaratıcılığı 

Yaratıcılık, orijinal ve işe yarar fikirlerin üretilmesi anlamında olup örgütsel çalışmalarda dikkatleri giderek 
üzerine çekmektedir (Gong vd., 2013). Organizasyonlarda verimliliğin artırılabilmesi için çalışanların 
yeteneklerini, becerilerini, yaratıcılıklarını ve bilgilerini özgürce kullanabilmeleri gerekmektedir (Reinke, 
2004). Yaratıcılık, rekabet avantajının kaynağı olan sürdürülebilir yenilik için önemli olmakla beraber son 



K. E. Yıldırım 11/3 (2019) 2242-2256 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2246 

zamanlarda büyüyen küresel stratejinin bir sonucu olarak yönetim alanına girmiştir (Bissola ve Imperatori, 
2011).  

Yaratıcılığın giderek önem kazanmasının temel nedeni örgütlerin yeniliğe duydukları ihtiyacın artması ve 
yeniliğin de ancak çalışanların yaratıcılığı ile mümkün olması şeklinde ifade etmek mümkündür. Bireysel 
yaratıcılık, örgütsel yeniliğin tuğla taşı olarak değerlendirilmektedir (Tierney vd., 1999). Rawlinson (2017), her 
insanda yaratıcılık yeteneğinin az ya da çok olduğunu, ancak bazı bireylerde dış etmenlerle yaratıcı 
yeteneklerin başka bir takım yeteneklerin altında örtülü kalmaya zorlandığını söylemektedir. Sungur (1997) 
da, yaratıcı olmayan birey olmadığını; sadece az ya da çok engellenmiş, dondurulmuş ve uzun ya da kısa 
süreli eğitime ihtiyacı olan bireyler olduğunu belirtmektedir. 

Yaratıcılık liderlik tarzından etkilenen bir davranıştır. Bir liderin takipçilere yönelik yönelimleri ve eylemleri, 
yaratıcı davranışlar oluşturabilir veya engelleyebilir (Shalley ve Gilson, 2004). Gelişmeleri keşfetme 
zihniyetine sahip liderler problemleri çözmek için çeşitli yaklaşımları kullanarak, gelişme ve öğrenmeyi teşvik 
ederek yaratıcılığın öğrenilip geliştirilmesi konusunda çalışanlara örnek teşkil ederler (Ehrhart, 2004; Neubert 
vd., 2008). Her örgütte örgütsel ortam ve koşullar elverişli olduğu müddetçe orijinal ve değişime meraklı, açık 
fikirli, araştırmadan bıkmayan, ısrarcı, sorun çözmeye odaklanmış, yeni fikirlere açık, arzulanan yaratıcılığı 
gerçekleştirecek çalışanlarlar olabilir. Önemli olan onlara cesaret vererek yaratıcılığı ortaya çıkaracak ve buna 
uygun çalışma ortamı hazırlayacak yöneticilerin olup olmamasıdır. Jung vd. (2003) çalışanlarının yaratıcı 
çabalarını teşvik ederek, yaratıcı şekilde çalışmalarını sürdürmelerine imkân veren ve yeni beceri gerektiren 
çabalarına içsel ve dışsal olarak ödül veren organizasyonların, sürdürülebilir olacaklarını ileri sürmüşlerdir. 

Sosyal değişim teorisine göre çalışanlar çevrelerine nasıl davranacaklarına liderlerini gözlemleyerek ve 
liderlerin kendilerine olan davranışlarını kendi işlerine uyarlayarak karar verirler (Bandura, 1986). Hizmetkâr 
liderlerin yaratıcılığı arttırma yollarından biri takipçilerin içsel motivasyonunu ve psikolojik güvenliğini 
arttırmaktır. Motive olmuş bir çalışanın yaratıcılık kabiliyeti yüksektir çünkü risk almaya ve engellerle 
yüzleşmeye hazırdırlar. Liderin fazla kontrolcü ve yönlendirici olması motivasyonu, dolayısıyla yaratıcılığı 
düşürebilir. Buna karşın merak uyandıran ve izleyicinin gelişimini takip eden katılımcı hizmetkar liderler 
takipçilerin yaratıcılığını canlandıracak içsel motivasyonu arttırabilmektedirler  (Oldham ve Cummings, 
1996).  

Yaratıcılığın bir başka öncülü ceza veya suçlanma tehdidi olmaksızın çalışanların yeni fikirler üretmek 
konusunda risk alma özgürlüğü hissettikleri güvenlik duygusudur  (Shalley ve Gilson, 2004). Çalışanlarının 
çıkarlarını önemseyen liderler onların yaratıcılık için sahip oldukları öz-yeterliliğe katkıda bulunur ve yeni 
yollar keşfetmek, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve fikirlerini liderlerle paylaşmak için kendilerini güvende 
hissettikleri destekleyici bir çalışma ortamı yaratırlar  (Hirak vd., 2012; Shalley ve Gilson, 2004).  

Çalışanların yaratıcı davranışlarının liderlik davranışları ile olan ilişkisine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır 
(Neubert vd., 2016; Zhang ve Bartol, 2010; Gupta vd., 2012; Wang vd., 2013). Örneğin Neubert vd.’nin (2016) 
9 hastaneden; 1485 hemşire ve 105 hemşire yöneticisi ile yaptıkları araştırmada hizmetkâr liderliğin çalışan 
yaratıcılığı üzerinde pozitif etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Literatür değerlendirmelerinde hizmetkar 
liderliğin takipçilerin davranışlarını etkilediğini gösteren bulgular olmasına karşın, hizmetkar liderlik ve 
çalışanların yaratıcı davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik pek fazla araştırmaya rastlanmamıştır. 

Literatür bulguları hizmetkâr liderlerin organizasyonda güven ortamı yaratarak yaratıcılığı ve girişimciliği 
harekete geçireceğini ifade etmektedir (Reinke, 2004). Hizmetkar liderliğin çalışan yaratıcılığı üzerindeki 
pozitif etkisini kanıtlayan sınırlı sayıdaki çalışmalardan (Williams vd., 2017; Yang vd. 2017; Yang vd., 2019) ve 
organizasyondaki bireysel davranışların, bireylerin belirli bir şekilde davranması için yükümlülükler yaratan 
bir dizi etkileşimden oluşan sosyal paylaşımdan kaynaklandığını öne süren sosyal değişim teorisinden (Blau, 
1964) hareketle, hizmetkâr liderlik ile çalışanın yaratıcı davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmak çalışmanın 
amaçlarından birisi olmuştur. 

2.4. Düzenleyici (Moderator): Lidere olan Güven 

Modern zamanda örgütlerin yaşamlarını devam ettirerek gelişmesi için gerekli bir kavram olan güven, 
birbirinden değişik bakış açıları ile tanımlanmıştır. Güven, en basit tanımı ile karşılıklı ilişki içerisinde 
olduğumuz bireylerin, kendilerinden beklediğimiz şekilde davranacaklarına veya olumlu anlamda 
beklentilerimizi karşılayacaklarına dair duyduğumuz inançtır (Shaw, 1997). Bir başka tanıma göre güven; 
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bireyin başka bir bireye karşı, o bireyin davranışlarını kontrol etme gücü olmaksızın kendini savunmasız 
bırakmasıdır (Rousseau vd., 1998). Robbins ve Judge (2001) güveni, karşı tarafın sözlerinde, davranışlarında 
ve kararlarında çıkarcı ve bencil bir tarzda davranmayacağı konusunda olumlu beklenti ve inanç içinde olmak 
şeklinde tanımlamaktadır.  

Güven ile ilgili araştırmalarda, alt boyutların üç ayrı düzeyde incelendiği görülmektedir. Bunlar; yöneticiye 
duyulan güven, kuruma duyulan güven ve çalışanlar arası güvendir (Shaw, 1997). Bu çalışmada güven, 
“lidere güven” boyutuyla araştırmaya dahil edilmiştir. Karşı tarafın davranışlarını tahmin etme ve etkileme 
yeteneği ile ilgili olan lidere güven (Borgen, 2001) liderin faaliyetlerinin önemli sonuçlar ortaya koyacağı 
inancıyla bireylerin duyarlı davranması olarak tanımlanmıştır (Mayer vd., 2008). Bir başka tanımlamada 
“lidere duyulan güven”, liderin takipçileri ile ilgili doğrudan kontrol altında tutamadığı ve onları etkileyecek 
davranış ve kararlarında takipçilerine zarar vermeyeceği ve onları gözeteceği konusunda oluşan pozitif 
beklenti olarak tanımlanmıştır (Tan ve Tan, 2000).  

Yöneticiye güvenmek için mutlaka onu beğenmek veya onunla aynı fikirde olmak gerekmez. Güven, liderin 
söylediğini gerçekten kastettiğine duyulan inançtır. Yani onun otantik davranışlar sergilediğine yönelik 
inançlarıdır. Liderin davranışları ile açıkladığı ifadeler birbirleriyle tutarlı veya en azından uyumlu olmak 
zorundadır (Özdaşlı ve Yücel, 2010: 68). İnsanlar liderlerin kişisel bütünlüklerini örgütsel sadakate 
dönüştürdüğünü görünce güven duyguları artmaktadır. Çalışanlar, liderini örgütün bir temsilcisi olarak 
görerek ona güvendiği zaman, bu güvenin kapsamını genelleştirerek tüm örgüte yayabilirler (Mayer vd., 
2008). 

Literatür araştırmaları da liderlik davranışı ve güven arasındaki önemli bağlantıya dikkat çekmiştir (Brower 
vd., 2000; Arnold vd., 2001; Dirks ve Ferrin, 2002; Joseph ve Winston, 2005). Takipçilerin lidere güven 
duymasında liderlik tarzının ve lider davranışlarının önemi oldukça büyüktür. Liderlerin davranışları 
takipçilerin güven düzeyini belirleyen önemli bir faktördür (Joseph ve Winston, 2005). Liderler davranışlarıyla 
güven yaratırlar ve sürdürürler. Davranış bu nedenle liderlere olan genel güven algılarını değerlendirmek ve 
harekete geçirmek için bir araçtır (Bennis, 2002; De Pree, 2002). Güven öncelikle liderin iletişimsel ve 
destekleyici davranışlarının ürünü olarak kabul edilmektedir. Liderlik literatüründeki değerlendirmeler, iyi 
liderlerin temel değerlerini dürüstlük ve doğruluk şeklinde ifade etmiş ve bu değerlerin bireysel ve örgütsel 
güveni inşa etmede önemli bir rol oynadıklarını vurgulamışlardır (Posner ve Kouzes, 1993).  

Güven diğer liderlik tiplerinde olduğu gibi hizmetkâr liderlikte de önemli bir unsurdur (Wilkes, 2011). Güven 
ve hizmet üzerine kurulan ilişkiler, hizmetkâr liderliğin etkisinin temelini oluşturmaktadır (Sarkus, 1996). 
Greenleaf (1977), güvenin hizmetkâr liderler için bir yapı taşı olduğunu ve bunun da güven ortamını teşvik 
ettiğini ileri sürmüştür. Joseph ve Winston (2005), Amerika ve Batı Hint Adaları'ndaki kar amacı güden ve 
gütmeyen organizasyonlardaki liderler üzerinde yaptıkları çalışmada, hizmetkâr liderlik ve lidere güven 
arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, Russell ve Stone (2002) tarafından yapılan diğer 
bir çalışmada da hizmetkâr liderlik modelinde güven, hizmetkâr liderliğin işlevsel özelliklerinden biri olarak 
ele alınmıştır.  

Walumbwa vd., (2010) hizmetkar liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışını farklı mekanizmalarla 
etkilediğini belirlemiş ve bu mekanizmaların diğer çalışmalarla ilave araştırılması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Bu kapsamda, lidere olan güven mekanizması da bu mekanizmalardan birisi olarak mevcut 
çalışma modelinde ele alınmıştır. Benzer şekilde Reinke (2004: 37)’de hizmetkâr liderlerin güven ortamı 
yaratacak örgütte yaratıcılığı artıracağını belirtmiştir.  

Greenleaf (1998), sosyal değişim teorisiyle bütünleştirerek hizmetkâr liderlerin takipçilerinin güvenini 
kazanarak üstün performans göstermeleri konusunda onları motive edeceklerini ifade etmiştir. Jaiswal ve 
Dhar (2017) Hindistan’daki 26 işletmede, 800 çalışan ve 800 denetçiye uyguladıkları araştırmada, hizmetkâr 
liderlik ile çalışan yaratıcılığı arasında pozitif ilişki olduğunu ve lidere olan güvenin de bu ilişkiye aracılık 
ettiğini tespit etmişlerdir. Yapılan araştırmalar ve Greenleaf’ın (1998) teorisinden hareketle bu çalışmada 
hizmetkâr lider davranışları ile çalışan yaratıcılığı ve ilave olarak hizmetkâr lider davranışı ile örgütsel 
vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide lidere olan güvenin aracı olacağı yönünde varsayımlar 
oluşturulmuştur. 
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3. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında öne sürülen hipotezlerin test edilmesi amacıyla kullanılan veriler, firmaların tam 
zamanlı çalışanlarından, yüz-yüze görüşme ile anket uygulaması yapılarak elde edilmiştir. Çalışanlardan; 
hizmetkar liderlik davranışları, örgütsel vatandaşlık davranışı, yaratıcılık ve lidere güven algılamalarını ölçen 
değerlendirme formlarını doldurmaları istenmiştir.  

Çalışmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler, bugüne kadar geçerlilik ve güvenilirliği onaylanmış 
ölçeklerden seçilmiş, örneklem grubuna cevapların tamamen gizli tutulacağı ve hiçbir şekilde 
açıklanmayacağı yüz-yüze yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir. Ayrıca, ortak yöntem sapmasının Podsakoff 
vd. (2012) tarafından da önerildiği şekliyle hizmetkâr liderlik davranışları ile ilgili maddeler, bağımsız 
değişkenlerden önce gelecek şekilde düzenlenmiştir.  

3.1. Örneklem  

Araştırmanın evrenini Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerin çalışanları 
oluşturmaktadır. Bişkek’te farklı tekstil kuruluşlarında çalışan 500 kişi kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş 
ve bu kişilere anket uygulanmıştır. Uygulama esnasında eksik veri ve yanlış kodlamalar nedeniyle 378 (n) 
adet anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca, çalışmada kaynaklarımız ve örneklemin büyümesinden 
kaynaklanan fayda-maliyeti düşünerek amaç olarak diğer sosyal araştırmalarda olduğu gibi yüzde 5’lik bir 
standart hata düzeyi amaçlanmıştır. Anketler incelendiğinde analize tabi tutulan 378 anket için standart hata 
düzeyi Kish, (1980) tarafından önerilen sınırlarda yer almıştır.  

Örneklem grubunun demografik özellikleri incelendiğinde erkeklerin %61.2, kadınların da %38.8 oranında 
olduğu, eğitim durumlarının %51.4 ile daha çok lise veya dengi seviyede okullardan olduğu, aylık gelir 
durumlarının 25.000-30.000 Kırgız Somu (1 Som=0.076 Türk Lirası) arası seviyelerde (%68.3) olduğu 
gözlenmiştir.  

3.2. Ölçekler 

Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının, ölçümü için Liden vd. (2008) tarafından geliştirilen 28 ifade içeren 
Hizmetkâr Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum’u 
ifade etmektedir. Bu ölçekte “Yöneticim kendi başarısından öte benim başarım için çaba sarf eder” gibi örnek 
bir ifade kullanılmıştır. Ölçekteki yüksek puanlı sorular hizmetkâr liderlik davranışlarının yüksek oranda 
olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin testine yönelik yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 
0.83 olarak tespit edilmiştir. 
 
Lidere Güven Algısının, ölçümü için Podsakoff vd. (1990) tarafından geliştirilen 8 ifade içeren Lidere Güven 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum’u ifade etmektedir. Bu 
ölçekte “Yöneticimin bana her zaman dürüstçe davranmaya çalıştığına eminim” gibi örnek bir ifade 
kullanılmıştır. Ölçekteki yüksek puanlı sorular lidere güven algısının yüksek oranda olduğunu ifade 
etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin testine yönelik yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 0.77 olarak tespit 
edilmiştir. 
 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının, ölçümü için Podsakoff vd. (1990) tarafından geliştirilen ve 5 alt boyutta 
24 ifade içeren bir ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum’u ifade 
etmektedir. Bu ölçekte “İş esnasında zorluklarla karşılaşan arkadaşlarıma yardım etmekten kaçınmam” gibi 
örnek bir ifade kullanılmıştır. Ölçekteki yüksek puanlı sorular OCB seviyesinin yüksek oranda olduğunu ifade 
etmektedir. Ölçek alt boyutlarının ortalaması üzerinden yapılan güvenilirlik sonuçlarında Cronbach’s Alfa 
değeri 0.84 olarak tespit edilmiştir. 
 
Çalışan Yaratıcılığının ölçümü için Hurt vd. (1977) tarafından geliştirilen ve 20 ifade içeren Bireysel Yaratıcılık 
II ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum’u ifade etmektedir. Bu 
ölçekte “Yeni düşüncelere açık biriyim” gibi örnek bir ifade kullanılmıştır. Ölçekteki yüksek puanlı sorular 
yaratıcılık seviyesinin yüksek oranda olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin testine yönelik 
yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 0.91 olarak tespit edilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
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Araştırmanın amaçları dikkate alınarak geliştirilen araştırma modeli Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın hipotezleri ise şu şekilde oluşturulmuştur; 

Hipotez 1: Hizmetkâr liderlik davranışları çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif olarak 
etkilemektedir. 

Hipotez 2: Hizmetkâr liderlik davranışları çalışanların yaratıcılığını pozitif olarak etkilemektedir. 

Hipotez 3a: Lidere olan güven hizmetkâr liderlik davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları ilişkisinde 
düzenleyici role sahiptir. Bu ilişkide yüksek seviye lidere güven ilişkinin kuvvetini artıracaktır. 

Hipotez 3b: Lidere olan güven hizmetkâr liderlik davranışları ve çalışanların yaratıcılığı ilişkisinde 
düzenleyici role sahiptir. Bu ilişkide yüksek seviye lidere güven ilişkinin kuvvetini artıracaktır. 

 

4. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde, katılımcılardan toplanan bilgilerin analizi sonucu elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. İlk olarak değişkenlerine ait korelâsyonlar, ortalama ve standart sapmalar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Korelasyonlar, Aritmetik Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 
1 2 3 4 

Hizmetkâr Liderlik 3.30 0.96 -    

Lidere Güven 3.77 1.13 0.298** -   

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 3.97 1.06 0.307** 0.514** -  

Çalışan Yaratıcılığı 3.56 1.09 0.312** 0.408** 0.507** - 

  Not: ** p< 0,01 ve (Çift Yönlü) 

Tablo değerleri incelendiğinde tüm değişkenler itibariyle anlamlı korelasyonların olduğu tespit edilmiştir. 
İlave olarak çalışma hipotezlerini değerlendirmek üzere hiyerarşik regresyon analizleri yapılarak aşağıdaki 
Tablo-2 ve Tablo-3’deki sonuçlar elde edilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizlerinde çoklu eş bağımlılık 

Hizmetkâr Liderlik 

Çalışan Yaratıcılığı 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

Lidere Olan Güven 
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(multicollinearity) sorununu çözmek için Aiken ve West (1991) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Bu 
kapsamda öncelikle değişkenlere ait merkezileştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ardından hiyerarşik 
regresyon analizleri uygulanarak veriler elde edilmiştir. 

Tablo 2. Lidere Güvenin Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisindeki Düzenleyici 
Rolü 

 OVD 

(β) 

 

Düzeltilmiş R2 

 

∆R2 
F Değişimi 

Durbin-
Watson 

Model 1 

   Hizmetkâr Liderlik (HL) 0.307** 

 

0.092 

 

0.094 45.491** 

 

2.096 

Model 2  

   Hizmetkâr Liderlik (HL) 

   Lidere Güven (LG) 0.168** 

0.464** 

 

 

 

0.287 

 

 

 

0.196 

 

 

120.881** 

 

 

 

2.146 

Model 3  

   Etkileşim (HL* LG) 0.472** 

 

0.221 

 

0.223 125.683** 

 

2.112 

n = 378,  **p < 0.01, Standardize Beta Değerleri Kullanılmıştır. (Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı (OVD)) 

 

Tablo 3. Lidere Güvenin Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Yaratıcılığı İlişkisindeki Düzenleyici Rolü 

 Yaratıcılık 

(β) 

 

Düzeltilmiş R2 

 

∆R2 
F Değişimi 

Durbin-
Watson 

Model 1 

   Hizmetkâr Liderlik (HL) 0.312** 

 

0.095 

 

0.097 47.208** 

 

1.748 

Model 2  

   Hizmetkâr Liderlik (HL) 

   Lidere Güven (LG) 0.209** 

0.345** 

 

 

 

0.202 

 

 

 

0.109 

 

 

59.839** 

 

 

 

1.863 

Model 3  

   Etkileşim (HL* LG) 0.417** 

 

0.172 

 

0.174 92.077** 

 

1.847 

 n = 378,  **p < 0.01, Standardize Beta Değerleri Kullanılmıştır. (Bağımlı Değişken: Çalışan Yaratıcılığı)  

Yukarıda verilen tablo sonuçlarından da anlaşılacağı üzere hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık 
davranışları (β=0.307; p<0.01) ve çalışan yaratıcılığını (β=0.312; p<0.01) pozitif olarak etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda H1: “Hizmetkâr liderlik davranışları çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını 
pozitif olarak etkilemektedir” ve H2:“Hizmetkâr liderlik davranışları çalışanların yaratıcılığını pozitif olarak 
etkilemektedir” hipotezlerinin kabul edildiğini ifade etmek mümkündür. Düzenleyici değişkenlere yönelik 
yapılan değerlendirmelerde de öncelikle Stone ve Hollenbeck (1989) tarafından önerilen ve düzenleyici etkinin 
anlamlılığını grafiksel olarak da ortaya koyan basit eğim testleri yapılmıştır. Bu yöntem neticesi elde edilen 
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grafiksel gösterimler aşağıdaki grafikler olan Şekil-2 ve Şekil-3’de sunulmuştur. Bu sayede etkinin yüksek ve 
düşük düzeylerine göre de anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır.  

 
Şekil 2 ve Şekil 3. Eğim Testleri 

Yukarıdaki tablo değerleri ve eğim testlerinden de anlaşılacağı üzere yüksek ve düşük düzey lidere güven 
seviyelerinde hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve yaratıcılığa etkisinde etki sıfır değerini 
içermediğinden kurulan düzenleyici değişken hipotezlerimiz olan H3a: “Lidere olan güven hizmetkâr liderlik 
davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları ilişkisinde düzenleyici role sahiptir. Bu ilişkide yüksek 
seviye lidere güven ilişkinin kuvvetini artıracaktır” ve H3b: “Lidere olan güven hizmetkâr liderlik davranışları 
ve çalışanların yaratıcılığı ilişkisinde düzenleyici role sahiptir. Bu ilişkide yüksek seviye lidere güven ilişkinin 
kuvvetini artıracaktır” hipotezleri de desteklenmiştir. Yani, lidere olan güven hizmetkâr liderliğin örgütsel 
vatandaşlık davranışları ve yaratıcılık ile olan ilişkilerinde düzenleyici role sahiptir. Ayrıca, yine grafik 
sonuçlarından da anlaşılacağı üzere lidere güven düzeyi arttıkça ilişkilerin kuvvetinin de arttığı tespit 
edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler  

Günümüz modern teknolojileri ile birlikte iş ve işgücü piyasasında olan büyük dönüşümler de işletmelerin 
sürdürülebilirlikleri adına çeşitli stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Karşılıklı ilişkilerin ve sosyal 
birlikteliklerin olduğu sosyal etkileşim alanında herkesin çıkar ve faydalarının doğruluk ve dürüstlük bakış 
açısı çerçevesinde maksimize edilmesi gerektiği, liderlik davranışlarını daha ön plana çıkarmaktadır 
(Akdogan ve Demirtas, 2014). Özellikle insan faktörünün artık daha önemli olduğu, insanların karşılıklı sosyal 
mübadele içerisinde bulunduğu ve sürekli bir sosyal etkileşimin olduğu alanlarda, mevcut ilişkilerin de çeşitli 
şekillerde en iyi yönetimsel uygulamalar ile yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada 
karşımıza çıkan lider ve onun rol model olarak sergilediği davranışlar bireysel ve örgütsel çıktılar adına 
önemli bir girdiyi oluşturmaktadır (Demirtas, 2013). 

Hizmetkâr liderlik kavramı da liderlerin takipçilerini etkileme ve yönlendirme sürecinde daha çok hizmet 
odaklı bir bakış açısı ile yönetimsel uygulamalarda bulunmalarını vurgulayan ve özellikle son yıllarda artan 
bir ilgi ile çeşitli bireysel ve örgütsel değişkenler ile ilişkileri araştırılan bir liderlik türüdür. Bu kapsamda 
mevcut çalışmamızda da hizmetkar liderlik davranışlarının örgüt üyelerinin pro-sosyal davranışları 
kapsamında ele alınan örgütsel vatandaşlık davranışları ile yaratıcılıklarına olan etkisi araştırılmıştır. İlave 
olarak da liderlerin önemli bir görevi olan ve örgüt içi ve dışındaki tüm faaliyetlerde paydaşların 
davranışlarında bir girdi sağlayan güven kavramı modele dahil edilmiştir. Bu kapsamda da güven düzeyinin 
hizmetkâr lider davranışlarının etkilerindeki düzenleyici rolü ele alınmıştır. 

Çalışma sonuçları literatür bulguları ile benzer bir şekilde hizmetkar liderliğin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını (Ehrhart, 2004; Luu, 2019; Amah, 2018; Walumbwa vd., 2010; Vondey, 2010) ve çalışan 
yaratıcılığını (Williams vd., 2017; Yang vd. 2017; Yang vd., 2019) pozitif olarak etkilediğini ortaya koymuştur. 
Ayrıca, lidere olan güven düzeyinin de hem hizmetkar liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı hem de 
çalışan yaratıcılığı ilişkilerinde aracı bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Jaiswal ve Dhar (2017) 
tarafından da vurgulanan güven düzeyinin hizmetkâr lider ve yaratıcılık ilişkisindeki aracılık rolüne farklı bir 
kültürel bağlamdaki uygulamalı sonuçları ile destek vermektedir.  
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Hizmetkâr liderlik konusuna olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu konuda yazılan makale ve 
kitapların sayısı artmakta, bunlara ilave olarak Fortune dergisinin “Çalışmak İçin En iyi 100 şirket” listesinde 
yer alan işletmelerin pek çoğu hizmetkâr liderliği benimsemekte ve kurum kültürü ile bütünleştirmek için 
çalışmalar yapmaktadır (Spears, 2010: 29). Bu nedenle hizmetkâr liderlik ve hizmetkâr liderliğin örgütsel 
çıktılara etkisi konusunda yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Dolayısı ile bu çalışmadan elde edilecek 
sonuçların örgütsel alandaki bilgi birikimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. İlave olarak 
Turan anlayışı çerçevesinde kenetlenen Türk Dünyası’nda da mevcut ülkünün gerçekleştirilmesinde önemli 
bir faktör olan liderlik uygulamaları ve etkileri kapsamında bir değerlendirme yapılmış olması ve 
uygulayıcılara mevcut durum analizi ve yorumlamalar sunması çalışmanın önemli diğer bir katkısıdır.  

Gerek uygulamada gerekse literatürde çalışanların liderlik algılarını ölçen çeşitli ölçekler elbette 
bulunmaktadır. Dönüşümcü, etik, otantik vb. liderlik türlerinin ölçümleri yapılmaktadır. Ancak, hizmetkâr 
liderlik kavramı özellikle Türk Dünya Ülkeleri örgütsel davranış literatüründe henüz yeni bir uygulama 
alanıdır. Bu nedenle mevcut çalışma ile henüz başlangıç safhasında olan Türkçe literatüre önemli bir kazanım 
sağlandığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu yeni uygulama alanının mevcut çalışma ile hem literatür 
altyapısı hem de uygulamalı olarak sonuçlarının yorumlanmasının hem akademik hem de uygulamada olan 
liderlere önemli kazanımlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma mevcut katkıları yanı sıra uygulamalı araştırma sürecindeki bulgularını örneklem grubu itibariyle 
tek bir kültüre ait sonuçlar çerçevesinde yorumlamaktadır. Bu da neticede bir kısıtlılık oluşturmakta ve yeni 
çalışmalar ile farklı kültürlerde de sonuçların araştırılmasını ve bu sayede genellenebileceğini işaret 
etmektedir. Ayrıca, çalışmada ortak yöntem hatası da potansiyel bir kısıt olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda 
gelecek çalışmalar için de verilerin zamana dayalı toplanması önerilmektedir. Ayrıca, hizmetkar liderlik 
literatürüne katkı sağlama adına yeni çalışmalarda farklı örgütsel davranış değişkenlerinin de ele alınması 
önerilmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmada; hizmetkâr liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışları ve çalışan 
yaratıcılığı üzerinde pozitif etkide bulunduğu ve öne sürülen etki sürecinde lidere olan güven düzeyinin de 
aracı bir role sahip olduğu tespit edilmiştir 
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GİRİŞ  

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için insan kaynağının önemi giderek 
artmaktadır (Guerci vd, 2015; Guthrie, 2009; Kalağan, 2009). Güç ve güç kaynakları örgütsel anlamda 
çalışanın tutumunu şekillendiren bir olgu iken, sinizm açısından ele alındığında, örgüt bağlamında sinik 
tutumu etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Yazında, güç ve sinizm arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar 
ağırlıklı eğitim sektörüne odaklanmakta (Altınkurt vd, 2014; Hoşgörür, 2016; Doğan vd, 2014), farklı 
bağlamsal koşullara dair sonuçlara halen ihtiyaç bulunmaktadır. Yönetim alanında, örgütlerde çalışanların 
algıladıkları güç kaynakları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki üzerine kısıtlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Türk Savunma Sanayi sektörüne yönelik bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu çalışmanın 
amacı, savunma sektöründe çalışanların algıladıkları güç kaynakları ile örgütsel sinizm boyutları arasında 
bir ilişki olup olmadığının ortaya konmasıdır.  

Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde, örgütsel güç konusu ve örgütsel gücün kaynakları ele 
alınmaktadır. İkinci bölümde örgütsel sinizm kavramı, öncülleri ve sonuçları tartışılmaktadır.  
Üçüncü bölümde ise bu çalışmanın konusunu oluşturan örgütsel güç kaynakları ile örgütsel sinizm 
boyutları arasındaki ilişkinin kurgulanması ve hipotezler yer almaktadır. Dördüncü bölümde çalışmanın 
yöntemi ile araştırmanın bulguları ve sonuçlara dair çıkarım ve tartışmalara yer almaktadır. Sonuç bölümü 
ise, sonuçların tartışılması, gelecek araştırmalar için öneriler ve araştırmanın kısıtlarına dair bilgi 
içermektedir.  

1. Güç ve güç kaynakları  

Güç kavramına dair paylaşılan ortak bir tanım olmamakla birlikte, güç bir kişinin kendi düşüncesi 
doğrultusunda başka bir kişiyi etkileyerek, o kişi, olay veya durumda istediği değişiklikleri 
gerçekleştirebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Paulsen, 2016; Anderson vd, 2012; Brass, 2017; 
Paulsen, 2016).  Çeşitli araştırmalarda güç, sosyal ilişkideki aktörün direncine rağmen kendi iradesini 
yerine getirecek bir konumda olma olasılığı (Baldwin, 1978); kişinin başkalarını etkileme becerisi (Aydın ve 
Çoşkun, 2007); değişimi gerçekleştirme veya sonuçları etkileme için içsel kapasite (Smith, 2010) ve değerli 
kaynakların kontrolünü sağlayan bir konum olarak ele alınmaktadır (Emerson 1962; Perrow 1970; Kipnis 
1972; Burt 1992; Fiske 1993; Galinsky vd, 2003).   

Güç kaynakları yasal güç, cezalandırma veya zorlayıcı güç, ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve 
uzmanlık gücü olmak üzere beş temel başlık altında sınıflandırılmaktadır (French ve Raven, 1959).  Diğer 
taraftan Yukl (2002) (akt. Meydan, 2010) ise, güç kaynaklarını biçimsel ve bireysel olmak üzere iki başlık 
altında toplamıştır. Bu çalışmada, Yukl tarafından sınıflandırılan ve French ve Raven tarafından 
tanımlanan güç kaynakları temel alınarak araştırma yürütülmüştür. 

1.1. Biçimsel (pozisyon) güç kaynakları 

Biçimsel güç kaynakları, kişinin örgüt içerisindeki pozisyonu ile sınırlıdır. Pozisyonun beraberinde 
getirdiği güç yasal, zorlayıcı/cezalandırıcı ve ödüllendirme (Brass, 2002) olmak üzere üç başlık olarak 
tanımlanmıştır. Yasal (meşru) güç kişiye örgüt ve/veya yasalar tarafından verilmekte, hiyerarşik yapının 
beraberinde getirdiği ast üst ilişkilerini şekillendirerek otoriteyi temsil etmektedir. Zorlayıcı (cezalandırıcı) 
güç, ceza ve baskıya dayalıdır ve güç uygulanan kişinin sözkonusu baskıyı hissettiği sürece varlığını 
devam ettirir (French ve Raven, 1959). Zorlayıcı güç kullanımına çalışan, emir veya talebi yerine getirmeyi 
reddetmek; mazeretler üretmek, iş yavaşlatmak; işi sabote etmeye çalışmak benzeri tepkiler verebilir (Sığrı 
ve Gürbüz, 2015; Karakostas ve Zizzo, 2016). Son olarak, ödüllendirme gücü ise, çalışan başarısının veya 
gösterdiği çabanın takdiri olarak değerlendirilmektedir. 

1.2. Bireysel güç kaynakları 

Bireysel güç kaynakları, karizmatik ve uzmanlık gücü olmak üzere iki başlık olarak tanımlanmıştır 
(Meydan ve Polat, 2010). Karizma kelime itibariyle bireyin kişiliğinin olağanüstü, mucizevi olarak 
tanımlanan ya da istisna olarak kabul edilen özelliğe sahip olmasıdır. Bu bağlamda karizmatik güç, kişisel 
özelliklere dayanır, doğuştan gelen ve zamanla şekillenen davranışlarla bütünlük sağlar, aynı zamanda 
ilgili kişiye karşı güven duygusu yaratarak, bağlılığı da güçlendirmektedir. Diğer bir bireysel güç kaynağı 
olarak uzmanlık gücü, bireyin uzmanlığının beraberinde getirdiği güç kaynağıdır ve deneyimlere 
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dayanmaktadır. Örgütlerde çalışanların bulunduğu pozisyonun getirisi olan güç kaynaklarının (yasal güç, 
zorlayıcı güç ve ödüllendirme gücü) aksine kişinin uzmanlığına duyulan takdir ve saygı ile 
kazanılmaktadır.   

2. Örgütsel sinizm  

Sinizm felsefe temellerine dayanmakla birlikte, din, politik bilimler, sosyoloji, yönetim ve psikoloji gibi 
disiplinlerarası çalışılmaktadır (Brandes, 1997; Kalağan ve Güzeller, 2010). Sinizm temelinde güvensizlik, 
kuşku, karamsarlık barındıran, bazı araştırmacılara göre bir kişilik özelliği bazılarına göre ise tutumdan 
ibarettir (Abraham, 2000).  Bir kişiye, bir gruba, ideolojiye, sosyal geleneğe ya da örgütlere karşı hayal 
kırıklığı, hüsran gibi olumsuz duygular ile ya da tüm bunların güvensizliğiyle oluşan genel ve özel bir 
tutum olarak tanımlanan sinizm (Andersson, 1996),  kişilerin kendi çıkarlarını korumak veya arttırmak için 
sırf araç olarak başkalarıyla ilgilenme, işleri idame etme eğiliminde olmalarını da nitelemektedir (Tokgöz 
ve Yılmaz, 2008; Culter, 2000).  Dolayısı ile sinizm “kişilerin ardında gizlediği bir düşüncenin var olduğu, 
tüm gizli yanların belirli bir amaca hizmet ettiği, toplumsal dayatmaların kişileri bir tutuma sürüklediği ve 
bu nedenle kişinin özünün iyilikten uzaklaşıp erdemsizliğe yöneldiği tutum” olarak tanımlanabilir (Dean 
vd, 1998; Mantere ve Martinsuo, 2001; Rose, 2017). 

Örgütsel sinizmin temelinde örgüte yönelik olumsuz tutumlar yer alır. Kişinin çalıştığı örgütün aldığı her 
karar ve davranışında veya her tür yaptırımında saklı tutulan bazı çıkarların ön planda olduğu ve bu çıkarların 
bazı amaçlara hizmet ettiği düşüncesinin hâkimiyeti, tüm olumsuz düşüncelerin temelini oluşturacak ve 
sinik tutuma sebep olacaktır. Örgütsel eylem, karar ve usullerdeki iyiliğin ya da samimiyetin reddedilmesi 
(Goldner vd, 1977; Kurt, 2014; James, 2005; Dean vd. 1998), örgüte karşı olumsuz duygu besleyerek, 
örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna inanmak, örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel hareketlerde 
bulunma eğiliminde olmak üzere bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak örgüte karşı geliştirilen olumsuz 
tutumlar ve yorumlar (Johnson ve O’Learly-Kelly, 2003; Davis ve Gardner, 2004; Blanca ve Ramona, 2016), 
olarak ele alınmaktadır.  

2.1. Örgütsel sinizmin boyutları 

 Örgütsel sinizmin ilk boyutu olarak değerlendirilen bilişsel boyut, Dean vd tarafından (1998) “örgütün 
dürüstlükten yoksun olduğu” düşüncesinin hakim olması şeklinde tanımlanmaktadır. Sözkonusu inanç 
kişinin önceki deneyimleri ve bilgi birikimlerinden beslenmektedir. Duygusal boyut ise, olumlu veya 
olumsuz hisler içeren ve duyuşsal ögeleri içerme derecesine göre kişinin tutumunda farklılık yaratan bir 
unsur olarak tanımlanmaktadır (Köklü, 1995). Kişide oluşan olumsuz duyguların kişinin inancı devam 
ettiği sürece devam edebileceği ve beraberinde sinik tutumu getirebileceği söylenebilir. Bu bağlamda 
çalışanın sahip olduğu duyuşsal boyuttaki sinik tutum, davranışsal boyuta dönüşmeden örgüt tarafından 
fark edilmesi önemlidir. Son olarak davranışsal boyut, çalışanların örgüt içinde gelecek olaylar hakkında 
karamsar tahminler yapma eğiliminde olmaları, örgüte karşı eleştirel yaklaşarak olumsuz inanç ve 
düşünceleri dile getirmeleri, örgütü yermek veya küçümser tavırda yaklaşmaları kısaca örgüte karşı 
inancının olmadığını sözlü veya davranışsal olarak yansıtmaları durumu olarak tanımlanmaktadır.  

3. Güç Kaynakları ile Örgütsel Sinizm Boyutları Arasındaki İlişki   

Bu bölümde, birinci bölümde yer alan güç kaynakları ile ikinci bölümde yer alan örgütsel sinizm konuları 
arasındaki ilişki durumunun ortaya konması amaçlanmaktadır. Ardından, araştırma evreni özelinde 
yapılan çalışma gereği, Türk Savunma Sanayii’ne değinilerek, hipotezler verilmektedir.  

Türk Savunma Sanayii, kamu üreticilerinin çoğunluğu oluşturduğu bir sektör olmakla birlikte, elektronik 
ve yazılım alanlarında özel sektörden de birçok firmanın faaliyet gösterdiği bir sektördür. Çalışma alanının 
niteliğiyle ilintili olarak müşterisi resmi makamlar olan savunma sanayii, öncelikli yatırım alanlarına 
yönelik teşvik kapsamında olan 1, teknolojilerin gizliliği yasal düzenlemelerle korunan 2 ve nitelikli insan 
                                                 
 
1 T.C. Ekonomi Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası.  9 Mayıs 2018, (Erişim),  
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx;jsessionid=jrNFS
1kCpnqHdGuqE4IEnrDZl5TyNGLUBVqz2hxlgXe-Q0JVUFH2!-
335026037?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-167551&parentPage=yatirim&_afrLoop=25119136370110018  
2 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu, 5 Mayıs 2018, (Erişim), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5202.pdf  
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gücünün 3 kritik kaynaklardan biri olduğu sektörlerden biridir (Yılmaz, 2012). Katı hiyerarşinin yerleşik 
olduğu Türk Savunma Sanayii, özel sektörün daha esnek yapısının olması sebebiyle biraz daha kırılarak 
sivil-asker ilişkisine yeni bir boyut getirmiştir. İnsan gücü odaklı olan bu sektörde, çalışan beklenti ve 
ihtiyaçlarının özel sektörde daha dinamik bir şekilde karşılandığı, hiyerarşinin beraberinde getirdiği 
disiplinin biraz daha esnek olduğu ve iç süreçlerin daha hızlı işleyerek beklentileri karşılama süresinin 
daha kısaldığı söylenebilir. Şeşen (2010) de savunma sanayiinde çalışanlarını, uzman personel gerektiren, 
yenilikçi ve yaratıcı özelliklere sahip, geniş bir sosyal ağ içerisinde birbirleri ile iletişim halinde olan 
bireyler olarak tanımlamaktadır.  

Yöneticilerin bulundukları pozisyonun sağladığı doğal güç, yasalar tarafından verilen güç kaynağıdır. 
Çalışan açısından ele alındığında ise, yapıdan kaynaklı kurallar benzer biçimde yaptırımlara 
yansımaktadır. Yasal güç aracılığı ile otoritenin temsiline de dayalı olarak, çalışan görevi yerine getirmekte 
ancak itaate dayalı gerçekleşen bu eylem sonucunda performans ve işin niteliği sorunlu olabilmektedir 
(Yukl, 2000). Savunma sektöründe yasal güç, çalışanlar açısından katı hiyerarşik yapının beraberinde 
getirdiği yaptırımın gücünü temsil eder. Örgütün ve yöneticinin adil olmayan ve samimiyetten uzak 
yaklaşımları, örgüte ve yöneticiye dair bilişsel değerlendirmenin olumsuz olmasına, yani sinik davranışa 
yöneltecektir. Ayrıca itaat sözkonusu olduğunda, çalışanın kararlara düşük düzeyde katılımı, bilişsel 
düzeyde çalışanda örgütsel kararlara dair olumsuz inancın oluşmasına da etkili olabilir.  Savunma sektörü 
yasal gücün önemli şekilde varolduğu bir sektör olarak kabul görmektedir. Dolayısı ile, bu sektör 
bağlamında, yasal güç algısı ile bilişsel sinizm boyutu arasında önemli bir ilişkinin varlığından bahsetmek 
olanaklıdır. Buradan hareketle, H1a aşağıdaki gibidir: 

H1a: Savunma sektöründe algılanan yasal güç ile bilişsel sinizm boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Yasal güce dair algı aynı zamanda güçlü duygusal tepkiler içermesi sebebiyle tarafsız değildir. Yöneticinin 
yasal gücüne dair algısı olumsuz olan çalışanlar, örgütsel ve yönetimsel kararlara dair de olumsuz 
duygular geliştirebilecek, çalışanların duyuşsal sinizm geliştirmesinde etkili olabilecektir. Buradan 
hareketle, yasal güç ile duyuşsal sinizm boyutu arasındaki ilişkiye istinaden, oluşturulan H1b şu şekildedir; 

H1b: Savunma sektöründe algılanan yasal güç ile duyuşsal sinizm boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Örgüt içi hiyerarşinin net bir şekilde hissedildiği sektörde, çalışan tutumları da bu katı kurallara ve tanımlı 
sınırlara göre şekillenmektedir. Davranışa dönüşmeyen her tutumun, ilişkiler seviyesinde hissedilme oranı 
düşüktür. Ar-Ge temelinde yürüyen sektörel faaliyetler, katma değeri yüksek ürünlere dönüştükçe 
tutumların davranışsal boyuta dönmesine engel olabilmektedir. Sektörün yasal güçten beslenmesi 
tutumların davranışa dönüşmemesinde etkili olabilecektir.  Dolayısı ile,  

H1c: Savunma sektöründe algılanan yasal güç ile davranışsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur.  

Yöneticilerin sahip olduğu güçlerden bir diğer ise zorlayıcı güç kaynağıdır. Savunma sanayiinde en kritik 
bileşen olarak gözüken Ar-Ge faaliyetleri insan gücü odaklı yürütülmekte ve zorlayıcı güç kaynağı çalışan 
tarafından olumlu karşılanmayan ve tepki alan bir yöntem olarak karşılanmaktadır. Sektörde çalışanların 
yetkinliklerinin çoğunun kritik teknolojiler üzerine olması ve bu teknolojilerin uluslararası ve/veya ulusal 
düzlemde yaygın olmaması, çalışanın kendisini sektörde biricik hissetmesine sebep olabilmektedir. 
Yöneticilerin beklentilerini karşılamayan çalışanlar üzerine uyguladığı algısını yaratan bu yöntemin, 
sektörde faaliyet gösteren kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu söylenebilir. Kişinin kendisini 
biricik hissetmesi, zorlayıcı güç uygulandığı zaman kendisini yetersiz hissetmesine veya yöneticisinin 
yetersiz kaldığı algısına neden olmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan hipotez H2a şu şekildedir; 

H2a: Savunma sektöründe algılanan zorlayıcı güç ile bilişsel sinizm boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Ceza ve baskıya dayalı olarak yazında tanımlanan zorlayıcı güç, çalışan üzerinde baskı yaratmakta 
(Özkalp vd, 2013) ve önemli psikolojik sonuçları ortaya çıkmaktadır. Sözkonusu psikolojik sonuçlardan biri 
olarak çalışanda tehdit algısının oluşması gösterilebilir ki bu, yine çalışanda sinik davranışın oluşması için 

                                                 
 
3 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma, Havacılık ve Uzay Alanında Yüksek Nitelikli İnsan Kaynağını Nasıl Arttırırız?” 
Çalıştayı, SSM, Çankaya, Ankara, 16 Aralık 2014,  s.1-26 
* Süregelen düzenin korunması durumu, sürer durum. (TDK, 2018)  
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zemin hazırlamaktadır. Zorlayıcı güce dayalı olarak çalışanlar kendisini olumsuz duygulanım içinde 
bulabilir ve zorlayıcı gücün kaynağına dair olumsuz düşünceler –örneğin çalışanın kendisini daha yetkin 
görmesi, gücü kullanan kişiye saygı duymaması gibi- geliştirebilir. Bu değerlendirmeler, zorlayıcı güç 
algısı ile duyuşsal sinizm boyutu arasında ilişkinin varlığını işaret etmektedir. Savunma sektörü özelinde 
ele alındığında zorlayıcı güç kaçınılmaz olarak sektörün bir özelliği olarak karşımıza çıkmakta ve 
değerlendirildiğinde çalışanlar üzerinde çeşitli duygu ve duygu durum değişikliklerine neden olmaktadır. 
Buradan hareketle H2b aşağıdaki gibidir: 

H2b: Savunma sektöründe algılanan zorlayıcı gücün duyuşsal sinizm boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Yasal güçte detayı verilen gerekçeler sebebiyle, bilişsel ve duyuşsal boyutta gelişen sinik tutum davranışsal 
boyuta dönüşmemektedir. Bu çerçevede, savunma sektöründe algılanan zorlayıcı güç ile davranışsal (H2c) sinizm 
boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

Türkiye’de savunma sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata bağlı iç 
işleyişlerini yürüttükleri için örgüt içi çalışanların ödüllendirilmeleri de üst yönetici seviyesinde karar 
verilerek gerçekleştirilir. Savunma sektöründe faaliyet gösteren özel şirketlerde, yöneticinin kararı veya üst 
yönetici ile görüşmesi ile çalışanın ödüllendirilmesi mümkün olabilir. Başarı sonucu çalışanın maaş 
artışının yapılması özel şirketlerde tercih edilen formal yöntemlerden sadece birine örnek olabilir.  

Ödüllendirme gücü, yöneticinin bu gücü elinde tuttuğu süre boyunca sahip olduğu güç kaynağıdır ve 
zorlayıcı gücün aksi bir anlam taşımaktadır (Kelman, 1958).. Genel açıdan bakıldığında, ödüllendirme 
gücünün gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışanlar üzerine etkisinin olduğu söylenebilir. Savunma 
sektöründe özellikle daha önce vurgulanan çalışanların kendisini biricik hissetmesi maddi ve manevi 
tatmini önemli kılmaktadır. Ödüllendirme gücünün varlığı, çalışan motivasyonunu sağlar, örgütsel adalet 
algısını yaratır, aidiyet duygusunu güçlendirir, çalışanda olumlu düşüncelerin oluşmasına yani bilişsel 
boyutta çalışanın etkilenerek sinik tutumdan uzaklaşmasını sağlar. Dolayısı ile, H3a aşağıdaki şekilde 
oluşmaktadır: 

H3a: Savunma sektöründe algılanan ödüllendirme gücü ile bilişsel sinizm boyutu arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır. 

Ödüllendirme gücünün varlığı, çalışanların örgüte ve yöneticilerine dair olumlu duygular geliştirmesinde 
etkili olabilir. Ödüllendirme gücü, çalışanın kısmi olarak subjektif değerlendirmelerden uzaklaşabilmesine, 
takdir edilme duygusu ile yöneticiye ve örgüte dair olumlu duyguların ortaya çıkmasına, dolayısı ile 
sinizmin tanımı içinde yer alan saygısızlık, öfke, aşağılama benzeri olumsuz duygu ve tepkilerden 
uzaklaşmasında etkili olacaktır. Bu şekliyle değerlendirildiğinde, H3b aşağıdaki gibidir:  

H3b: Savunma sektöründe algılanan ödüllendirme gücü ile duyuşsal sinizm boyutu arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır. 

Ancak ödüllendirme gücü sektörel bazda değerlendirildiğinde, davranışsal boyutta çalışan üzerinde 
herhangi bir etkisinin olmaması beklenmektedir. Bu bağlamda,   

(H3c): Savunma sektöründe algılanan ödüllendirme gücü ile davranışsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

Örgütlerde örgütsel sinizm tutumunu etkileyen unsurlardan biri de yöneticilerin uyguladığı karizmatik 
güç kaynağıdır. Savunma sektörü temelini bilgiye ve Ar-Ge’ye dayandıran bir sektör olup, örgütlerarası 
veya örgüt içi gizlilik esas alınarak faaliyetler icra edilmektedir. Çalışanların gizliliğe riayet ederek 
gerçekleştirdiği faaliyetler gerek sektör özelinde gerekse örgüt içerisinde gizem yaratmakta olup, çalışan 
egosunu arttırdığı söylenebilir. Bass’a (akt. Doğan, 2014) göre bu yöneticinin, çok üstün inandırma, 
tartışma gücüne ve teknik uzmanlığa sahip olduğu, astlarında tutumsal, davranışsal ve coşkusal 
değişiklikler yaptığı ifade edilmektedir. Takipçilerin sinik tutuma dair inançları, karizmatik liderin bencil, 
kar-odaklı hedeflere odaklanacağı inancını yansıtmaktadır. Savunma sektöründe, önceki bölümlerde de 
üzerinde durulan uzmanlık ve eğitim seviyesi bağlamında ele alındığında, çalışanlar ile yöneticiler 
arasında bahsi geçen şekilde istisnai güç, uzmanlık ve/veya kalite farklılığı olup, çalışanların ve sektörel 
egonun olması sebebiyle herhangi bir sinizm boyutunun ortaya çıkmasının beklenmeyeceği 
öngörülebilir. Bu şekilde ele alındığında, karizmatik güç ile örgütsel sinizm boyutları arasında bir ilişki 
olduğu değerlendirilmemiş olup, oluşturulan hipotezler şu şekildedir; 
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H4a: Savunma sektöründe algılanan karizmatik güç kaynağı ile bilişsel sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

H4b: Savunma sektöründe algılanan karizmatik güç kaynağı ile duyuşsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

H4c: Savunma sektöründe algılanan karizmatik güç kaynağı ile davranışsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

Sektör özelinde incelendiğinde, insan gücünün öncelikli yatırım alanlarından biri olduğu söylenebilir. 
Uzmanlık gücüne sahip olabilmek için yılların bilgi birikimi ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır. Son 
yıllarda dış bağımlılığın azalmasına yönelik yatırımların artması, çalışan nazarında bu güce sahip kişilere 
karşı sadece bilişsel boyutta değerlendirme yapılmaktadır. Kişinin uzmanlık gücü, uzmanlığının 
beraberinde getirdiği güç kaynağıdır. Bu güç kaynağına sahip bireyler takdir ve saygı kazanmaktadır. Bu 
şekilde değerlendirildiğinde, çalışanların örgüte ve yöneticilere dair olumsuz değerlendirmelerden 
uzaklaşmaları beklenebilir. Ancak duygusal ve davranışsal boyutlarda herhangi bir etki yaratması 
beklenmemektedir. Bu bakış açısıyla oluşturulan hipotezler şu şekildedir; 

H5a: Savunma sektöründe algılanan uzmanlık gücü ile bilişsel sinizm boyutu arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H5b: Savunma sektöründe algılanan uzmanlık gücü ile duyuşsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

H5c: Savunma sektöründe algılanan uzmanlık gücü ile davranışsal sinizm boyutu arasında bir ilişki yoktur. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı savunma sanayiinde çalışanların algıladıkları güç kaynakları ile örgütsel sinizm 
boyutları arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi 
kullanılarak, anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. 

Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türk Savunma Sanayiinde faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel 
sektörde faaliyet gösteren örgütlerin çalışanları oluşturmaktadır. Savunma sanayii sektörel durumu hem 
de tüm çalışanlara erişilmesinin mümkün olmaması sebebiyle, örnekleme yoluna gidilmiştir. Veri toplama 
aşamasında amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Internet ortamında oluşturulan anket profesyonel 
sosyal paylaşım platformları aracılığıyla sadece ulaşılması mümkün olabilen kitleler ile paylaşılmıştır. 
Sektör çalışanlarının da yer aldığı sosyal paylaşım platformunda 1401 katılımcıya ulaşılmış ve anketin geri 
dönüş oranı %13,49 olmuştur. Anket verisinde yapılan incelemeler sonucunda, 10 kişinin anketinde eksik 
soruların olduğu ve 12 kişinin de doldurmuş olduğu anket verisinde hata (toplam çalışma süresinin 
sektörde çalışma süresinden az olduğu) saptanarak analizden çıkarılmıştır. Toplamda 167 kişinin anket 
verisinin analiz kapsamında alındığı araştırmada, araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri 
Tablo 1.’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Demografik Özellikler Bazında Analiz Sonuçları 

 
 

Sayı Yüzde 
Cinsiyete Göre Dağılımlar Kadın 51 30,5 
 Erkek 116 69,5 
Yaşa Göre Dağılımlar 
 
 
 

24-33 Yaş 40 24,0 

34-43 Yaş 81 48,5 

44 Yaş ve Üzeri 46 27,5 

Eğitim Durumuna Göre Dağılımlar 
 
 

Ön Lisans 13 7,8 
Lisans 57 34,1 
Yüksek Lisans 64 38,3 
Doktora 32 19,2 
Diğer 1 0,6 

Çalışma Süresine Göre Dağılımlar 5 Yıldan Az 20 12,0 
 5-10 Yıl 30 18,0 
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Sayı Yüzde 
 11-15 Yıl 46 27,5 
 15 Yıl Üzeri 71 42,5 
İşyeri Statüsüne Göre Dağılımlar Kamu Kurum/Kuruluşu 84 50,3 
 Özel Şirket 83 49,7 
Savunma Sanayindeki Görev Yıllarına 
Göre Dağılımlar 

1 Yıldan Az 10 6,0 
1-5 Yıl 35 21,0 
6-10 Yıl 29 17,4 
11-15 Yıl 49 29,3 
16 Yıldan Fazla 44 26,3 

Demografik verilerin analiz sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğunun (69,5) (N=116) erkek 
katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Yaş aralıkları açısından incelendiğinde, 24-33 yaş aralığında %24 
(N=40), 34-43 aralığında %48,5 (N= 81) ve 44 yaş ve üzerinde ise katılımcıların oranının %27,5 (N=46) 
olduğu görülmektedir. Eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde, önlisans %7,8 (N=13), lisans 
%34,1 (N=57), yüksek lisans % 38,3 (N=64) ve doktora % 19,2 (N=32) oranlarında yüksek öğrenimine devam 
eden bir katılımcı grubu olduğu görülmektedir. Çalışma süreleri ise %12 (N=20) oranında 5 yıldan az ve 
%18 (N=30) oranında 5-10 yıl arasında, % 27,5 oranında (N=46) 11-15 yıl arasında ve 15 yıl ve üzeri ise 
%42,5 (N=71) oranında olduğu görülmektedir. Katılımcıların özel şirketlerde  
% 49,7 (N=83) ve kamu kuruluşlarında % 50,3 (N=84) çalıştıkları görülmektedir. Savunma sanayindeki 
görev yılları incelendiğinde %6 oranında (N=10) 1 yıldan az, %21 oranında (N=35) 1-5 yıl arasında, %17,4 
oranında (N=29) 6-10 yıl arasında, %29,3 oranında (N=49) 11-15 yıl arasında ve %26,3 oranında (N=44) ise 
16 yıldan fazladır. Çalışmaya katılanların önemli bir çoğunluğunun sektörde deneyime sahip oldukları 
sonucuna varılabilir. 

Veri Toplama Araçları  

Örgütsel güç kaynağı ölçeği 

Güç kaynakları algısına ilişkin Hinkin ve Schreisheim (1989) tarafından geliştirilen ve Sığrı ve Gürbüz 
(2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 20 maddelik örgütsel güç kaynağı ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan 
Cronbach Alfa güvenirlik analizi tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Örgütsel Güç Kaynağı Ölçeği ve Alt Boyutları İçin Güvenirlikler 

 Madde Sayısı Cronbach Alfa 

Ödüllendirme Gücü  4 0,793 

Zorlayıcı Güç  4 0,917 

Yasal (Meşru) Güç  4 0,927 

Uzmanlık Gücü  4 0,930 

Karizmatik (Beğeniye Dayalı) Güç  4 0,942 

Örgütsel Güç Kaynağı Ölçeği 20 0,862 

Örgütsel güç kaynağı ölçeği doğrulayıcı faktör analizi  

20 madde 5 faktörden oluşan yapıyı doğrulamak için kurulan ölçüm modeli analiz edilmiştir.  
Analiz sonucunda modelin yeterli uyum göstermediği görülmüş ve bu nedenle model iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle modifikasyon indeksleri tablosuna bakılarak modelde yapılacak olası 
değişiklikler için ki kare düşüş değerleri (“M.I.”değerleri) incelenmiştir. En yüksek “M.I.” değerinin 
göstermiş olduğu modifikasyon, kavramsal olarak uygun olduğu durumlarda bağlanarak model 
yürütülmüştür. Sonuç olarak modelin doğrulandığı görülmüştür. Doğrulanan ölçüm modeli şekil 1’de  
sunulmuştur. 
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Şekil 1. Örgütsel Güç Kaynağı Ölçeğinin Ölçüm Modeli 

Şekil 1’de yer alan ölçüm modeli incelendiğinde, 20 madde 5 faktör ile doğrulanan ölçüm modelinin hangi 
maddelerden oluştuğunu ve diğer yandan tek yönlü oklar üzerindeki yollara ait standardize regresyon 
katsayılarını yani başka bir deyişle faktör yüklerini görmekteyiz. Yapıda 0,600’ün altında faktör yükü 
olmadığı görülmüştür. 

Tablo 3: Örgütsel güç kaynağı ölçeği doğrulayıcı faktör analizi uyum indeks değerleri ve kabul 
edilebilir uyum değerleri 

 Uyum İndeks Değerleri Kabul Edilebilir Uyum Değerleri 

χ²/sd 3,009 ≤5 
GFI 0,899 ≥ 0,850 
CFI 0,905 ≥ 0,850 
NFI 0,865 ≥ 0,850 
TLI 0,886 ≥ 0,850 
RMSEA 0,071 ≤ 0,080 
SRMR 0,009 ≤ 0,100 

χ²/sd = kikare / serbestlik derecesi (chi square/degres of freedom); GFI = İyilik Uyum İndeksi (Goodness Fit Index); 
CFI = Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index); NFI = Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit 
Index); TLI = Tucker–Lewis Indeks; RMSEA = Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (Root Mean Square 
Error of Approximation); SRMR = Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (Standardized Root 
Mean Square Residual) 

Tablo 3 incelendiğinde Örgütsel Güç Kaynağı Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının kabul 
edilebilir sınırlarda olduğu görülmektedir. 

Örgütsel sinizm ölçeği 

Örgütsel sinizme ilişkin Brandes ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilen Kalağan (2009) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan 13 maddelik “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek; bilişsel (5 madde), 
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duyuşsal (4 madde) ve davranışsal (4 madde) olacak şekilde 3 boyuttan oluşmaktadır. Tablo 4’de ölçek ve 
alt boyutları için güvenirlik verilmektedir.  

Tablo 4. Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Alt Boyutları İçin Güvenirlikler 

 Madde Sayısı Cronbach Alfa 
Bilişsel Boyut 5 0,910 
Duyuşsal Boyut 4 0,937 
Davranışsal Boyut 4 0,832 
Örgütsel Sinizm Ölçeği 13 0,919 

Örgütsel sinizm ölçeği doğrulayıcı faktör analizi  

13 madde 3 faktörden oluşan yapıyı doğrulamak için kurulan ölçüm modeli analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda modelin yeterli uyum göstermediği görülmüş ve bu nedenle model iyileştirme çalışmaları 
yapılmıştır. Öncelikle modifikasyon indeksleri tablosuna bakılarak modelde yapılacak olası değişiklikler 
için ki kare düşüş değerleri (“M.I.”değerleri) incelenmiştir. En yüksek “M.I.” değerinin göstermiş olduğu 
modifikasyon, kavramsal olarak uygun olduğu durumlarda bağlanarak model yürütülmüştür. Sonuç 
olarak modelin doğrulandığı görülmüştür. Doğrulanan ölçüm modeli aşağıda sunulmuştur. 

 
Şekil 2. Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Ölçüm Modeli 

Şekil 2’deki ölçüm modeli incelendiğinde, 13 madde 3 faktör ile doğrulanan ölçüm modelinin hangi 
maddelerden oluştuğunu ve diğer yandan tek yönlü oklar üzerindeki yollara ait standardize regresyon 
katsayılarını yani başka bir deyişle faktör yüklerini görmekteyiz. Yapıda 0,600’ün altında faktör yükü 
olmadığı görülmüştür. 
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Tablo 5. Örgütsel Sinizmı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeks Değerleri ve Kabul 
Edilebilir Uyum Değerleri 

 Uyum İndeks Değerleri Kabul Edilebilir Uyum Değerleri 
χ²/sd 4,177 ≤5 
GFI 0,856 ≥ 0,850 
CFI 0,894 ≥ 0,850 
NFI 0,867 ≥ 0,850 
TLI 0,863 ≥ 0,850 
RMSEA 0,078 ≤ 0,080 
SRMR 0,012 ≤ 0,100 

χ²/sd = kikare / serbestlik derecesi (chi square/degres of freedom); GFI = İyilik Uyum İndeksi (Goodness Fit Index); 
CFI = Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index);  NFI = Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit 
Index); TLI = Tucker–Lewis Indeks;  RMSEA = Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (Root Mean Square 
Error of Approximation); SRMR = Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (Standardized Root 
Mean Square Residual) 

Tablo 5 incelendiğinde Örgütsel Sinizm Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının kabul edilebilir 
sınırlarda olduğu görülmektedir. 

Veri Analizi 

Veriler IBM SPSS Statistics 23 paket programına aktarılarak analizler gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada 
kullanılan ölçekler ve alt boyutları için güvenirlik analizi uygulanmış ve ölçeklerin ve ilgili alt boyutlarının 
güvenirliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Analize girecek sayısal değişkenler için Kolmogorov 
Smirnov testi uygulanmış ve değişkenlerin normal dağılıma uyum sağlamadıkları görülmüştür. Bu 
nedenle çalışmada parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. İki bağımsız sayısal 
değişken arasındaki ilişkiler ise Spearman’s Rho korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen 
analizlerde %95 güven düzeyi ve 0,05 anlamlılık düzeyinde çalışılmıştır. Tablo 6’da, ölçekler ve alt 
boyutları için istatistikler, güvenirlikler ve normallik verilmektedir.  

Tablo 6. Ölçekler ve Alt Boyutları İçin Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenirlikler ve Normallikler 

(n=167) 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Medyan 
Cronbach 
Alfa 

Kolmogorov 
Smirnov (p) 

Örgütsel Güç Kaynağı 3,58 0,58 3,60 0,849 0,001 
Ödüllendirme Gücü 3,50 0,98 3,75 0,817 0,000 
Zorlayıcı Güç 3,56 1,07 4,00 0,921 0,000 
Yasal (Meşru) Güç 3,75 0,89 4,00 0,919 0,000 
Uzmanlık Gücü 3,50 1,07 3,75 0,937 0,000 
Karizmatik (Beğeniye Dayalı) Güç 3,62 1,04 4,00 0,949 0,000 
Örgütsel Sinizm 3,17 0,85 3,20 0,922 0,004 
Bilişsel Boyut 3,61 0,94 3,60 0,906 0,000 
Duyuşsal Boyut 2,81 1,21 2,50 0,947 0,000 
Davranışsal Boyut 3,08 0,91 3,00 0,822 0,000 

Çalışmaya katılan kişilerin Örgütsel Güç Kaynakları düzeyleri 3,58±0,58 iken Örgütsel Sinizm Tutumu 
düzeyleri ise 3,17±0,85’tir. Uygulanan Cronbach Alfa güvenirlik analizi sonucunda tüm ölçek ve alt 
boyutlarının güvenilir olduğu görülmektedir (α>0,700). Uygulanan Kolmogorov Smirnov normallik testi 
sonucunda tüm ölçek ve alt boyutlarının dağılımının normal dağılıma uymadığı görülmektedir (p<0,05).  
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Tablo 7. Ölçekler ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

  Örgütsel Sinizm Bilişsel Duyuşsal Davranışsal 

Örgütsel Güç 
r -,178* -,204* -0,135 -0,043 
p 0,021 0,008 0,081 0,580 

Ödüllendirme Gücü 
r -,225* -,203* -,241* -0,079 
p 0,003 0,008 0,002 0,311 

Zorlayıcı Güç 
r ,171* 0,152 ,247* -0,085 
p 0,027 0,050 0,001 0,276 

Yasal Meşru Güç 
r -,313* -,215* -,289* -,186* 
p 0,000 0,005 0,000 0,016 

Uzmanlık Gücü 
r -0,125 -,155* -0,109 0,075 
p 0,109 0,045 0,161 0,334 

Karizmatik Beğeniye 
Dayalı Güç 

r -0,036 -0,106 0,006 0,076 
p 0,641 0,173 0,943 0,332 

*: p<0,05 (İstatistiksel olarak anlamlı)   r: Spearman’s Rho Korelasyon Katsayısı 

Tablo  7’de ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişki verilmektedir. Uygulanan korelasyon analizleri 
sonuçları şu şekilde değerlendirilebilir;  Savunma sanayinde çalışan kişilerin Örgütsel Sinizm Tutumu ile 
Örgütsel Güç Kaynağı algıları arasında negatif yönlü %17,8’lik bir ilişki bulunmaktadır. Bu bulgunun 
yanısıra, çalışan kişilerin örgütsel sinizm tutumu ile ödüllendirme gücü kaynağı algıları arasında negatif 
yönlü %22,5’lik bir ilişki; örgütsel sinizm tutumu ile zorlayıcı güç kaynağı algıları arasında pozitif yönlü 
%17,1’lik bir ilişki ve son olarak da örgütsel sinizm tutumu ile yasal güç kaynağı algıları arasında negatif 
yönlü %31,3’lik bir ilişki bulunmaktadır.  

Yukarıdaki bulgulara ek olarak, Savunma sanayinde çalışan kişilerin bilişsel sinizm boyutu ile örgütsel güç 
kaynağı algıları arasında negatif yönlü %20,4’lük bir ilişki; ödüllendirme güç kaynağı algıları ile arasında 
negatif yönlü %20,3’lük bir ilişki; yasal güç kaynağı algıları arasında negatif yönlü %21,5’lik bir ilişki ve 
son olarak da uzmanlık güç kaynağı algıları arasında negatif yönlü %15,5’lik bir ilişki bulunmaktadır.  

Duyuşsal sinizm boyutu üzerinden değerlendirildiğinde ise, Savunma sanayinde çalışan kişilerin duyuşsal 
sinizm boyutu ile ödüllendirme güç kaynağı algıları arasında negatif yönlü %24,1’lik bir ilişki 
bulunmaktadır. Yanısıra, çalışan kişilerin duyuşsal sinizm boyutu ile zorlayıcı güç kaynağı algıları 
arasında pozitif yönlü %24,7’lik bir ilişki bulunmakta; yine çalışan kişilerin duyuşsal sinizm boyutu ile 
yasal güç kaynağı algıları arasında negatif yönlü %28,9’luk bir ilişki bulunmaktadır. 

Son olarak Davranışsal sinizm boyutu ile örgütsel güç kaynakları açısından değerlendirildiğinde ise, 
Savunma sanayinde çalışan kişilerin Davranışsal Sinizm Boyutu ile Yasal (Meşru) Güç Kaynağı algıları 
arasında negatif yönlü %18,6’lık bir ilişki olduğu bulgulanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, örgütlerde çalışanların sinik tutuma etki eden faktörleri ortaya koymaya yönelik yürütülen 
çalışmalardan biri olan örgütlerde algılanan güç kaynakları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki durumu 
incelenmiştir. Alanyazında, kısıtlı sayıda algılanan güç kaynakları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin 
ortaya koyulmasını amaçlayan araştırmalar bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmanın en önemli katkısının, 
alanyazında var olan çalışmaların aksine farklı bir sektörde bu araştırmanın yapılmış olduğu olarak ifade 
edilebilir. Bu bağlamda, yapılan araştırmanın Türk Savunma Sanayii’nde çalışanlar özelinde olmasının 
sektöre katma değer sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Araştırma özelinde sonuç incelendiğinde, algılanan güç kaynakları ile örgütsel sinizm arasında ilişkinin 
varlığı bulgusu alanyazın ile benzerlik taşımakta olup, ters yönlü bir etkileşim söz konusudur. Bu durum 
sektörel bazda işgören devir oranının diğer sektörlere oranla daha düşük olması ve çalışanların işyerine 
aidiyet duygusunun yüksek ve yönetici taleplerine itaat etme oranın fazla olmasına bağlı olabilir. Bu 
çıkarımların ileriki araştırmalarda ele alınması önerilmektedir.  
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Araştırma sonuçlarına göre, savunma sanayiinde çalışan kişilerin ödüllendirme gücüne ilişkin algısı 
arttıkça örgütsel sinizm tutumunun azaldığı görülmüştür. Bu nedenle,  yöneticilerin ödüllendirme gücüne 
yönelmeleri durumunda çalışanın sinik tutumdan uzaklaşacağı söylenebilir. Zorlayıcı güç algısı ise, 
çalışanı sinik tutuma iten etmenlerden biri olup, zorlayıcı güç algısı arttıkça örgütsel sinizm tutumunun 
arttığı görülmüştür. Yöneticinin zorlayıcı gücü kullanması durumunda, çalışanın işlerinin zorlaşacağı, 
istemeyeceği işler yapmak zorunda kalacağı, iş ortamında ve yapmış olduğu işlerden çalışma ortamındaki 
olumsuz koşullar sebebiyle mutsuz olacağı söylenebilir. Yasal güç ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiye 
bakıldığında ise, aralarında saptanan ilişkinin ters olduğu görülmektedir. Sektörel bakış açısıyla, yasal 
gücün sorgusuz kabul edildiği ve beraberinde itaati getirdiği söylenebilir. Yasal gücün kullanımı ile, 
çalışan verilen işe odaklanmakta ve yaptığı işe neden yaptığı sorusunu sorgulamadan verilen işi icra ettiği 
söylenebilir. Bu bağlamda, örgütsel sinizm tutumu ile yasal güç arasında negatif yönlü bir ilişki olup, yasal 
güç algısı çalışanı sinik tutuma itmekten çok sinik tutumdan uzaklaştıran bir faktöre dönüşmektedir. 

Araştırma sonuçlarında, savunma sektöründe zorlayıcı güç kaynağının kullanımı arttıkça çalışanın 
duyuşsal boyutta sinik tutumun arttığı, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık saptanmadığı görülmektedir. 
Yazında, genel olarak, güç kaynakları ile örgütsel sinizme yönelik yapılan araştırmalar eğitim sektörü 
sınırları içerisinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın sonuçları için sektörel karşılaştırma 
yapılabilmesi söz konusu olmayıp yazından elde edilen sonuç ve/veya bulgular ilk olma özelliği 
taşımaktadır. 

Atmaca’nın (2014) eğitim sektöründe yapmış olduğu araştırmada, okul yöneticilerinin kullandıkları 
zorlayıcı güç ile öğretmenlerin örgütsel sinizm boyutu yaşama düzeyleri arasında pozitif bir ilişki 
saptanmıştır. Hoşgörür’ün (2016) yine eğitim sektöründe yapmış olduğu araştırmada, zorlayıcı güç arttıkça 
örgütsel sinizm boyutları üzerinde düşük ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptamıştır. Duyuşsal boyutta 
yazında yer alan sonuçlar ile araştırıcıların sonuçları örtüşmektedir. Bu bilgi ışığında, savunma sektörü ile 
eğitim sektörü sonuç ve/veya bulguları birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırmanın bulgularında, ödüllendirme, uzmanlık ve yasal güç kaynağının çalışan algısında sinik 
tutumdan uzaklaştıran faktörler olduğu görülmektedir. Ödüllendirme gücü, çalışan üzerinde teşvik etkisi 
yaratıp motivasyon sağladığı söylenebilir. Bu bağlamda, yöneticinin bu güç kaynağını seçmesi 
durumunda; çalışanın sadece verilen iş özelinde değil örgütsel bağlamda adil yaklaşımın olduğu bir 
çalışma ortamının olduğu ve yapmış olduğu işten tatmin olduğu ve aidiyet duygusunun geliştiği 
görülebilir. Sadece bilişsel ve duyuşsal değişimin gözlendiği ödüllendirme gücü, çalışan zihninde ve 
duygusal olarak hissettikleriyle sınırlanmakta ve davranışsal boyuta evrilmediği analiz sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Yöneticiler tarafından çalışanın elde ettiği başarının takdiri, çalışan motivasyonunun 
sağlanması veya çalışanın işe aidiyet duygusu beslemesi için ödüllendirme gücünün uygulandığı 
söylenebilir. Ancak yöneticinin kimi zaman çalışanın sessiz kalmasını sağlamak için de bu gücün 
uygulanabileceği göz ardı edilmemelidir. Demir (2017), yöneticilerin kullandıkları ödüllendirme gücü ile 
performansı düşüren etkenler arasında negatif yönlü bir ilişki saptamıştır. Bu bağlamda, analiz sonucunda 
elde edilen veri motivasyon sağlayıcı etken olarak görülmektedir. Hoşgörür (2016), ödüllendirme güç 
kaynağı ile bilişsel ve duyuşsal sinizm boyutları arasında sırasıyla düşük ve orta düzeyde negatif yönlü bir 
ilişki saptamıştır. Her iki bulguda saptanan yön, yazın ile örtüşmektedir. Yukarıda yer alan analiz 
sonuçlarına istinaden, savunma sanayii sektör sonuç ve/veya bulgusu ile eğitim sektörü sonuç ve/veya 
bulgusu örtüşmektedir. 

Savunma sektörü bazında yapılan analizler sonucunda uzmanlık gücünün çalışan nezrindeki algısı, 
savunma sektöründeki deneyimin sadece kitabi bilgilerle beslenmeyin alan uzmanlığındaki tecrübenin 
önemini ortaya kovmaktadır. Kritik teknolojilerin ver aldığı bu sektörde, ilgili uzmanlık alanında güçlü 
bireyler olduğu sürece sektörel bazda ilerlemenin mümkün olabileceğini bu bağlamda, uzmanlığın önemli 
bir faktör olduğu ortaya kovduğu söylenebilir. Uzmanlık gücünün sadece bilişsel boyutta örgütsel sinizm 
ile etkileşimde olduğu görülmektedir. Burada, çalışanın zihninde kişinin alanında uzman olduğu 
düşündüğü ancak duygusal veya davranışsal anlamlı derecede tutumunda bir değişiklik olmadığı 
söylenebilir. Uzmanlık gücünün kaynağına inildiğinde, uzmanlık gücünün artması çalışanı sinik tutumdan 
uzaklaştırdığı analiz sonuçlarından elde edilmektedir. Çalışanın; yöneticinin uzmanlığına güvenerek bilgi 
birikimini kendisi ile paylaşabileceği, olumlu tavsiyeler vererek işi başarıyla gerçekleştirmesini 
sağlayabileceği, ihtiyaç duyduğu ve kendisinde var olmayan bilgiyi kendisi ile paylaşabileceği gibi bir 
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algıya sahip olduğu söylenebilir. Hoşgörür (2016), uzmanlık güç kaynağı ile bilişsel sinizm boyutu 
arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki saptamıştır. Ortaya koyulan araştırma sonucu negatif 
yönlü olup, yazın ile örtüşmektedir. Savunma sanayii sektörü ile eğitim sektörü sonuç ve/veya bulguları 
bilişsel sinizm boyutunda birbirini destekler niteliktedir. 

Sektörel bağlamda yasal güç algısının örgütsel sinizm tutumunun üç boyutu üzerine etkisinin olduğu 
görülmektedir. Savunma sektöründe yasal güç, çalışanlar açısından katı hiyerarşik yapının beraberinde 
getirdiği yaptırımın gücünü temsil etmektedir. Bu güç, beraberinde itaati, yani yönetici taleplerini eksiksiz 
uygulamayı getirdiği çıkan analiz sonuçlarına göre söylenebilir. Çalışan yaklaşımının itaatkar olmasının, 
yapılan ise karşı herhangi bir sorgulama sürecine girmeden işin yapıldığına dair bilgi verdiği söylenebilir. 
Hipotezde ileri sürülen yasal gücün örgütsel sinizmle ilişkisinin varlığı analiz sonuçlarından elde edilmiş 
olup, saptanan yön ters olarak belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre, savunma sektöründe görev alan 
çalışan algısında eğer yönetici yasal güç uyguluyorsa bu sinik tutumunu azaltan bir faktör olduğu 
görülmektedir. Burada, yönetici beklentilerinin yasal güç çerçevesinde olduğu bu bağlamda çalışanın sinik 
tutuma yönelmediği söylenebilir. Ters yönlü etkide ise, katı hiyerarşik yapının bir paydaşı olarak çalışan 
kişi bu yapıya adapte olup kendisini sinik tutuma iten faktörlerden biri olmaktan çıkmıştır. Yasal güç 
uygulayan yöneticinin de, hiyerarşik olarak beklenenleri çalışandan istemesi kendisini değerli hissetmesine 
neden olduğu, beklentilerin ortaya koyularak çalışanın sorumluluklarının olduğu ve görevlerinin olduğu 
hissini yaratarak çalışan sinik tutumunun azaldığı söylenebilir. Bu bağlamda, savunma sektöründe 
dozunda uygulanan yasal gücün çalışan algısında pozitif hissiyat yarattığı fikrini desteklemektedir.  

Ağçay’a (2015) göre, çalışanların yasal güç algılama düzeyi arttıkça, özdeşleşme tepkisi gösterme düzeyleri 
de artmaktadır. Yasal güç belirli bir aşamaya kadar çalışanları örgütsel amaçları gerçekleştirmek için 
hedeflere yöneltmede yeterli olarak görüldüğü, çalışanların özveri göstermesi ve sorumluluk alması 
gereken durumlarda ihtiyaçları karşılamayacağı ifade edilmektedir. Hoşgörür’e (2016) göre de, yasal güç 
kaynağı ile duyuşsal sinizm boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki vardır. Ortaya koyulan 
araştırma sonucunun yön bulgusu, yazın ile örtüşmektedir. Altınkurt ve diğerlerinin (2014) yapmış olduğu 
araştırma sonucunda yasal güç kullanım düzeyi arttıkça duyuşsal ve davranışsal boyutta kurumdan 
uzaklaşma, performansı düşüren etkenlerde ve okula karşı olumsuz tutum alt boyutlarında artış 
saptanmıştır. Yazındaki mevcut veri, araştırıcıların ortaya koyduğu veriyle - dolaylı (birebir aynı alt 
boyutlar kapsamında değerlendirilmediği için) olarak - örtüşmemektedir. Yukarıda yer alan sonuçlara 
istinaden, savunma sanayii sektörü ile eğitim sektörü sonuç ve/veya bulguları yapılan araştırmaya göre 
farklılık göstermektedir. Yazın ile aynı sonucu destekleyen çalışmaların yanı sıra desteklemeyen sonuçların 
da varlığı söz konusudur. 

Sektörel açıdan incelendiğinde, karizmatik güç kaynağı ile bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyut arasında 
herhangi bir etkileşimin olmadığı görülmektedir.  Hoşgörür (2016) ise, karizmatik güç kaynağı ile örgütsel 
sinizm boyutları arasında bilişsel ve davranışsal boyutta düşük düzeyde, duyuşsal boyutta orta düzeyde 
negatif ilişki saptamıştır. Bu bağlamda, savunma sanayii sektör sonucu ile eğitim sektörü sonucu 
örtüşmemektedir.  

Araştırmanın sınırlılıkları arasında araştırmada kullanılan anketin kartopu modeli uygulanarak 
toplanması verilebilir. Anketin internet ortamında olması ve bilginin buraya aktarılması anketi cevaplayan 
katılımcılar tarafından güvenli görülemeyebilir ve anket cevaplanma oranı olumsuz etkilenebilir. Diğer bir 
kısıt olarak, savunma sektörünün konjonktürel durumu ve hassasiyeti sebebiyle anket sorularına ilişkin 
çekincelerin oluşması ve anketin doldurul(a)maması araştırmanın bir diğer sınırlılığı olabilir. Diğer bir 
taraftan, anketin internet kullanmayan bir kesime ulaşmaması, internet kullanıcıları ile benzer özellikte 
olmaları halinde evrenin temsil edilmesinde sorun haline gelebilmektedir (Akalın, 2015). Bu nedenle, 
yapılacak olan araştırma sosyal ağdaki anketin yayıldığı noktanın internet kullanıcısı olan kesim ile 
sınırlıdır. 

Yapılan bu araştırmada desteklenmeyen hipotezler çerçevesinde çalışmaların yapılması ve aralarındaki 
farklılıkların ortaya koyulmasının alanyazın için önemli olduğu değerlendirilmekte ve yeni çalışmaların 
yapılması önerilmektedir. Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin dışında, güvenilirliği yüksek başka ölçekler 
kullanılarak veya geliştirilerek yeni araştırmaların gerçekleştirilmesinin sektörel bağlamda karşılaştırma 
yapma açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Diğer bir araştırma konusu olarak, sektörler arası farklılaşma ve farklılıkların kaynağına odaklanılması ve 
karşılaştırılmalı çalışmalar yapılması önerilmektedir. Sektörler arası farklılaşmanın kullanılan güç 
kaynaklarının seçiminde önemli olacağı, bu nedenle sektörlere ilişkin çalışan algısının ortaya koyulmasının 
önemli olduğu ifade edilebilir. 
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Amaç – Bu araştırma psikobiyolojik kişilik kuramına göre mizaç ve karakter faktörleri ile iş 
performansı arasındaki ilişkide etik eğilimlerinin aracılık rolünün olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem – Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde bulunan insan kaynakları danışmanlığı 
kapsamında özellikle işe alım süreçlerinde adayların kişilik özelliklerinin iş performansına etkisinin 
incelenmesini talep eden uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tıbbi cihaz üretim fabrikası, ulusal 
düzeyde elektrik ürünleri üretim fabrikası, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 
mühendislik firması ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren finansal danışmanlık firması olmak 
üzere 4 firmanın çalışanları (n=111) oluşturmuştur. Veriler “Karakter ve Mizaç Ölçeği (TCI)”” ve 
Etik Eğilimler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için frekans, güvenirlik, 
korelasyon, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.  

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda mizaç faktörlerinden ‘yenilik arayışı’, karakter 
faktörlerinden ‘acıma’ ve etik eğilimlerden ‘acıdan kaçınma’ ile iş performansı arasında istatistiki 
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak temel hipotez olan kişilik özellikleri ile iş performansı 
arasındaki ilişkide etik eğilimlerin aracılık rolü desteklenmemiştir.  

Tartışma –  Araştırma sonuçlarına göre özellikle işe alım süreçlerinde belirli pozisyonlar için belirli 
kişilik özelliklerine sahip adayların daha başarılı olacağına ilişkin algının tersine, kişilik 
özelliklerinin ve etik eğilimlerin belirgin bir şekilde iş performansını yordamadığı görülmüştür. Bu 
sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın, işe alım süreçlerinde kişilik ve etik 
eğilimlerin tespit edilmesine odaklanmak yerine daha somut düzeyde tutum ve davranışları 
belirlemeye yönelik yöntemlere odaklanılması konusunda araştırmacı ve uygulayıcılara fikir 
vereceği öngörülmektedir. 
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Purpose – This study was carried out in order to determine whether ethical tendencies mediate the 
relationship between temperament and character factors and job performance according to 
psychobiological personality theory. 

Design/methodology/approach – Within the scope of human resources consultancy in Ankara 
province, the sample of the study consisted of the employees of 4 firms (n = 111) in Ankara, which 
is an internationally operating medical device manufacturing factory, a national electrical products 
manufacturing factory, a national and international engineering firm and a financial consultancy 
firm operating in the service sector which demand the examination of the effect of personality traits 
on job performance in recruitment processes. Data were collected using the “Character and 
Temperament Scale (TCI)” and Ethical Tendencies Scale ”. Frequency, reliability, correlation, 
exploratory and confirmatory factor analyzes and structural equation modeling were used for data 
analysis. 

Findings – As a result of the analyzes, it was found that there was a statistically significant 
relationship between ‘seeking novelty’ as one of the temperament factors, ‘pity’ as one of the 
character factors and ‘pain avoidance’ as one of the ethical tendencies and job performance. 
However, the basic hypothesis which investigates the mediation role of ethical tendencies in the 
relationship between personality traits and job performance was not supported. 
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Discussion – According to the results of the study, contrary to the perception that candidates with 
certain personality traits will be more successful especially for certain positions in recruitment 
processes, it is seen that personality traits and ethical tendencies do not predict job performance 
significantly. When these results are taken into consideration, it is predicted that the research will 
give an opinion to researchers and practitioners to focus on methods to determine attitudes and 
behaviors at a more concrete level rather than focusing on identifying personality and ethical 
tendencies in recruitment processes. 

1. GİRİŞ 

Elton Mayo ve çalışma arkadaşları örgütlerdeki insan ilişkilerinin önemini ortaya koydukları çalışmaları ile 
1920’li yılların sonlarına doğru yeni bir yönetim anlayışının temelini atmıştır.  Bu çalışmaların ardından, insanı 
tanıma, anlama, yönetme ve işletmelerin verimliliğini artırma amacıyla yapılan çalışmalar sayesinde işletme, 
sosyal psikoloji, psikoloji alanlarında oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. Elektronik ticaret, sermaye ve 
emeğin artan hareketliliği, bilgiye ulaşmanın görece olarak kolaylaşması gibi pek çok etmen işletme 
yönetiminde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu değişimlerin sonucunda işletme 
yönetimi anlayışında meydana gelen gelişmelerin odak noktasında insan unsurunun yer aldığı (Aykaç, 1999: 
4) görülmektedir. Örgütler tarafından istihdam edilen insanların, becerileri, tutum ve davranışları, ilişki 
kurma ve yönetme tarzları, inanç ve değerleri örgütlerin başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında 
değerlendirilmektedir.  Örgütlerin başarısında etkili bir kaynak olmakla birlikte insan, her bireyin bir 
diğerinden farklı olması, fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutlarıyla tam olarak anlaşılmasına ilişkin sorunlar 
nedeniyle yönetilmesi en zor olan kaynaklar arasındadır. Ancak bu zor kaynağın etkin yönetilmesiyle de 
örgütlerin ulaşabileceği başarı beklentilerin çok üzerine çıkmaktadır (Barutçugil, 2004: 11). İnsan kaynağının 
nasıl yönetileceği, büyük ölçüde o insanın nasıl ve ne şekilde anlaşıldığına bağlıdır; bu bakımdan insanları 
anlamak, bireysel, mesleki veya sosyal ilişkilerin temelinde bulunan zorunluluklardan biri olarak 
görülmektedir. Örgütsel başarıyı sağlamak için insan kaynağının etkinliğini artırmayı amaçlayan yönetici ve 
liderler, insan hakkında ne kadar çok şey öğrenirse insanlarla o kadar iyi başa çıkılabilecektir (Eysenck ve 
Wilson, 2000: 41). Bu kapsamda örgütlerin başarısında kritik bir önem taşıyan insanların kişilik ve iş 
performansı arasındaki ilişki geçen yüzyıl içerisinde endüstriyel psikoloji içinde sıklıkla araştırılan 
konulardan biri olmuştur. Barrick, Mount ve Judge  (2001: 9-10) tarafından yapılan meta analiz çalışmasında, 
kişilik ve performans arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların genel olarak iki 
fazda toplanabileceği, 1980’lerin ortalarına kadar olan ve birinci faz olarak adlandırdıkları dönemde kişilik ve 
performans arasında sıfıra yakın korelasyon olduğuna ilişkin sonuçların bulunduğu, 1980’lerin ortalarından 
2001 yılına kadar ağırlıklı olarak 5 faktörlü kişilik modeliyle iş performansı arasındaki ilişkinin incelendiği 
ikinci faz dönemde ise önceki döneme göre kişilik ve performans arasında daha anlamlı ilişkilerin bulunduğu 
belirtilmiştir.   

İş etiği, Protestan etik anlayışı, İslami iş etiği gibi farklı etik anlayış ve değerleri ile iş performans arasındaki 
ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, Protestan etik anlayışına sahip kişilerin daha fazla çalıştığı ve daha fazla çıktı 
ürettiği (Merrens ve Garrett, 1975; Greenberg, 1977), İslami etik eğiliminin çalışan performansını önemli 
ölçüde etkilediği (Marri vd., 2012), güçlü iş etiğinin mükemmel iş performansını sağladığı (Ntayi, 2005; 
Osibanjo vd., 2015) belirtilmektedir. Çalışanların kişilikleriyle birlikte etik değerleri de birçok sonucun önemli 
belirleyicileri olarak hizmet eden önemli psikolojik özellikler arasında yer alır. Ancak genelde kişilik özellikleri 
ve değerler sık sık ayrı ayrı incelenerek, ilişkileri sınırlı bir şekilde anlaşılmaktadır (Parks-Leduc vd., 2015: 3). 
Kişilik, etik ve iş performansı ile ilgili olarak literatür incelendiğinde 1990’lardan itibaren yapılan 
araştırmaların daha çok beş faktörlü kişilik modeli ve iş performansı arasındaki ilişkileri incelediği ancak iş 
performansı ile kişiliğin mizaç ve karakter boyutları arasındaki ilişkilere değinilmediği görülmüştür. Etik 
eğilimlerle iş performansı arasındaki ilişkilerle ilgili olarak Imam vd.’nin 2013 ve 2015 yıllarında yaptıkları X 
ve Y Kişilik modellerinde İslam iş etiğinin işçi performansına etkisi çalışmalarında olduğu gibi belirli etik 
değerler, kişilik tipleri ile iş performansı arasındaki ilişkilerin incelendiği, etik eğilimlerle iş performansı 
arasındaki ilişkilerin incelenmediği tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte mizaç ve karakter faktörlerinin iş 
performansı üzerindeki etkisinde felsefi etik eğilimlerinin aracılık rolü olup olmadığına ilişkin çalışmalara 
rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında Psikobiyolojik Kişilik Kuramı bağlamında karakter ve mizaç 
faktörleri ile iş performansı arasındaki ilişkide etik eğilimlerin aracılık rolü incelenmiştir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kişilik Kavramı ve Psikobiyolojik Kişilik Kuramı 

Kişilik kavramının çıkış noktası “insan”dır. Bu nedenle kişi ve kişiliği tanımlamadan önce bir kavram olarak 
insanın tanımlanması gerekir. “İnsan nedir?” sorusuna biyologlar, psikologlar, eğitimciler, işletmeciler, 
antropologlar, sosyologlar, hekimler gibi farklı bilim alanlarıyla ilgilenen uzmanlar tarafından ilgilendikleri 
bilimin uğraşı çerçevesinde farklı şekilde cevaplar verilecektir. Ülkemizde felsefi antropolojinin 
kurucularından olan Takiyettin Mengüşoğlu insanı, bilen, yapıp-eden, değerlerin sesini duyan, tavır takınan, 
önceden gören ve önceden belirleyen, isteyen, özgür hareketleri olan, tarihsel olan, ideleştiren, kendisini bir 
şeye veren, seven, çalışan, eğiten ve eğitilen, devlet kuran, inanan, sanat ve tekniğin yaratıcısı olan, konuşan, 
biyopsişik bir yapıya sahip olan bir varlık olarak ifade eder (Mengüşoğlu, 1988: 13). Spranger’e (2001: 12) göre 
insan, ancak yeryüzündeki psişik organizmalar arasında çok biçimli bir fenomen ve büyük çeşitlilik imkanları 
taşıyan biyolojik bir varlık olarak yorumlanmak suretiyle bütünüyle anlaşılabilir. Bunun doğal bir sonucu 
olarak insanın farklılığı sadece biyolojik faktörlere değil, zihni ve kültürel faktörlere de bağlıdır.  

Biyolojik bir varlık olarak insanın kişi olabilmesi Max Scheler’e göre, insan varoluşunun ancak belirli bir 
basamağında meydana gelebilir, kişi kavramı ancak bu basamak üzerine kurulabilir, kişi olmak belli bir insan 
tipini gerektirir. Kişi olmak için insanda birtakım özellikler ve niteliklerin bulunması gerekir (Akarsu, 1998: 
93; Scheler 2015, 117-118).  

Her ne kadar psikoloji bilimi içinde kişilik psikolojisi ancak 1930’lu yıllarda diğer sosyal bilim alanlarından 
ayrı bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkmaya başlamış (Soysal, 2008: 6; Cloninger, 2009:3) olsa da kişilik 
kavramı insanın ‘kendini bilme ve diğer insanları anlama çabasının’ doğal bir sonucu olarak yüzyıllar boyunca 
ilgi duyulan, üzerinde düşünülen bir kavramdır.  

Kişilik, kişinin davranışının bütün detayları ile en uygun şekilde kavramsallaştırılması (McClelland, 1951: 23) 
kişinin olduğu ve olmaya çalıştığı her şey (Menninger, 1953: 23) şeklinde de oldukça kapsamlı bir biçimde 
tanımlanabilir. Bir başka ifade ile kişilik, kişinin kendine göre bir ayrılığının, belirgin özelliklerinin olması 
durumudur, kişinin ‘kendine özgü’lüklerinin bir bileşimi (Köroğlu ve Bayraktar, 2007: 3; Cohen ve Swerdlik, 
2015: 379) şeklinde de tanımlanabilmektedir. Fromm kişiliği (1995: 24) bir bireye özgü olan ve bireyi eşsiz 
kılan, doğuştan getirilmiş ve sonradan kazanılmış tinsel niteliklerin tümü olarak ifade eder. 

Özetle bir kişinin davranışındaki zaman ve durumlar karşısındaki tutarlığını ve aynı durumda insanlar 
arasındaki davranışsal farklılıkları açıklamak için kullanılan kişilik, tutarlı davranış özellikleri grubunda 
bireyin eşsizliğine işaret eden (Weiten vd., 2015: 33) bir kavramdır. 

Psikobiyolojik modelde kişilik, kişinin değişen çevreye uyumunu sağlayan psikobiyolojik sistemlerin dinamik 
organizasyonu şeklinde tanımlamış olup biyolojik olarak belirlenmiş mizaç ve kişiliğin sonradan edinilmiş 
karakter boyutları olmak üzere temel iki bileşenden oluşmaktadır (Cloninger vd., 1993: 975-977). 
Psikobiyolojik kişilik teorisi, mizacın faktörünün temelini ve sonradan edinilen karakterin gelişmesini 
açıklayarak kişiliğin ikisi arasındaki etkileşimin son ürünü olduğunu öne sürmektedir (Köse, 2003: 86).  

Cloninger'in teorisi, öğrenme modeli ile genetik (insan, hayvan ve evrim çalışmaları), psikoloji (öğrenme 
teorisi, bilişsel psikoloji, kişilik kuramları, psikofizyoloji) ve psikiyatri (psikofarmakoloji, nozoloji, 
uzunlamasına araştırmalar) dahil olmak üzere birçok alanda bilgilerin birleşmesi sonucu nörobiyolojik temelli 
bir öğrenme modeli olarak ortaya çıkmıştır (Yalçın, 2017: 10). Bu teori, kişiliğin tüm yaşam süresi boyunca 
sosyal, çevresel ve genetik etkiler arasındaki etkileşimle belirlendiğini varsayar (Ricther ve Neumann, 2011: 
249). Teoriye göre, genetik olarak düzenlenmiş nörofizyolojik süreçler, davranışı aktive etme, sürdürme ya da 
engelleme eğilimlerini yönlendiren ve belirli bir toplumdaki menfaat, düşünce ve inançların edinimini 
etkileyen temel kişilik boyutlarını belirler. Psikobiyolojik kişilik kuramı kapsamında mizaç özellikleri, 
birbirinden genetik olarak bağımsız, yaşamın erken dönemlerinde şekillenen, kişiliğin biyolojik temelini 
oluşturmaktadır (Cloninger vd., 1991: 1048). 

Cloninger vd,’e (1993: 980) göre kişiliğin kalıtımsal tarafını oluşturan Mizaç, bireyin yaşamı boyunca durağan 
ve kültürel etkiler nedeniyle değişmeyen özellikleri kapsamaktadır. Aynı çalışmaya göre bu özelliklerin farklı 
kültür, kıta, etnik grup ve politik sistemlere rağmen evrensel nitelikte olduğu ifade edilmiştir. 
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Daha çok psikososyal etmenlerden etkilenen karakter, öz-kavramlarda bireysel bir farklılık olarak tanımlanır 
ve yaşam süresi boyunca sosyalleşme süreçleri tarafından ağırlıklı olarak saptanan kişiliğin ikinci alanını 
temsil eder, gönüllü hedefler ve değerlerdeki bireysel farklılıklara karşılık gelir (Arkar, 2008: 
116). Psikobiyolojik kuramda karakter genetik yapının dört mizaç boyutunun onaylanmasının ardından 
kişiliğin özbildirim veya gözlemci değerlendirmesiyle tanımlanmaya çalışılan ve mizaç ile ilişkili olmayan 
boyutlar olarak tanımlanmıştır. 

2.2. İş Performansı 

İşletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, endüstriyel ve örgüt psikolojisi gibi birçok alanın en temel 
konularından biri olan iş performansının pek çok tanımı vardır. İşletmelerdeki en önemli konulardan biri 
çalışanların işlerini, o iş için tanımlanan kriter ve standartlara ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirdiğidir. Bu 
noktandan hareketle genel olarak iş performansını, çalışanların örgütsel amaçlarla bağlantılı olarak bu 
hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu gösteren ölçeklenebilir eylem, davranış ve sonuçlar (Viswesvaran ve 
Ones, 2002: 216) şeklinde tanımlamak mümkündür. Benzer şekilde iş performansı denetmenler veya örgütsel 
liderler tarafından yapılan değerlendirmeye göre çalışanın kuruluştaki genel değeri olarak (Chamberlin vd., 
2018: 3) da ifade edilebilir. 

Performans değerlendirmeleri, daha önce belirlenmiş standartlara göre çalışanın performansının ölçülmesi 
anlamına gelir ki buradan elde edilen bilgi ve veriler, bireysel olarak çalışanın kendisi, amiri ve tüm kuruluşun 
amaçları için kullanılabilir. Performans değerlendirme, çalışanlar için, kariyerinde ilerleme, ücret artışları, 
zayıflıkların fark edilmesi, iş amaçlarının oluşturulması için bilgi sunar. Gözetmen ve yöneticiler için, terfi, alt 
seviyeye indirme, ücret artışı, işten çıkarma, yapıcı eleştiricide bulunma imkanı sağlar. Amir ve çalışan 
arasında iletişimi güçlendirir. Örgütler için performans değerlendirme, çalışanın ve biriminin verimliliğinin 
değerlendirilmesidir (Riggio, 2013: 129-130).  

Bireyin yeteneği ve motivasyonun beklenilen performans düzeyine erişmede büyük öneme sahip iki etmendir, 
yetenekleri aynı olsa bile farklı motivasyon seviyelerine göre bireyler farklı düzeylerde performans 
sergileyebilmektedir (Özkan ve Omay 2019, 745).  

İş performansının çok boyutlu bir yapısı olduğu geniş ölçüde kabul görmekte olup, bağlamsal performans ve 
görev performansı yaygın olarak kabul edilen iki boyuttur (Befort ve Hattrup 2003, 17). Görev performansı 
bir üründe üretim yapmak, mal satma, envanter alma, astları yönetme veya hizmet sunma gibi bir işin yerine 
getirilmesindeki temel sorumlulukları ifade eder. Bağlam performansı ise ilave iş için gönüllü olmak, işe 
coşkuyla devam etmek, başkalarıyla iş birliği yapmak, örgütü desteklemek ve savunmak gibi davranış, 
tutumlarla kendini gösteren örgütün sosyal ve psikolojik ortamına katkı sağlamayı ifade eden performans 
boyutudur (Çankır ve Arıkan 2019, 1137).  

İş performansı temelde örgütün misyonuna ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen davranışlardan hangilerinin 
örgütün başarısı için daha değerli olduğunun belirlenmesi esasına dayandığından görev ve bağlamsal 
performansın genel performans üzerindeki ağırlıklarının bilinmesi insan kaynakları yönetimi açısından 
önemli faktörler olarak görülmektedir (Özer ve Özdoğan 2019, 1211).  

2.3. Etik Eğilim 

İnsanca yaşayabilmenin olmazsa olmaz bir koşulu (Kuçuradi, 2009: 47) olarak ifade edilen etik, insanların 
davranışlarını kendilerine göre düzenlediği bir ilkeler sistemi ya da dizisi (Türkeri, 2013: 11) olarak 
tanımlanabilir. Etik, hangi davranışın doğru ya da yanlış olduğunu tanımlar (Osibanjo vd., 2015: 108). Bireyin, 
diğer bireyler, kurumlar ve devlet ile olan ilişkilerinde toplumun deneyimlerinden, gelenek ve 
göreneklerinden kaynaklanan, akıl ürünü olan, toplumsal uyuşum, birliktelik ve dayanışmayı artırıcı, 
dolayısıyla toplumun ekonomik, politik ve sosyal yapılarına istikrar sağlayıcı prensiplerin, standartların ve 
değerlerin bir bütünü olarak (Kolçak, 2013: 3) tanımlanan etik yaşamın her alanında olduğu gibi işletmeler 
için de büyük bir önem taşımaktadır. 

Genel olarak insan düşünce ve davranışının bir özelliği (Öhman ve Östman 2008, 59) şeklinde tanımlanan etik 
eğilimler, bireylerin ahlaki değer yargıları taşıyan konulardaki karaları ve gerçekleştireceklerdeki eylemlerde 
önem kazanmaktadır. Bir eylemi doğru ya da yanlış olarak değerlendirebilmek konusunda çerçeveyi 
belirleyen aynı zamanda karşıt ve karmaşık durumları çözümleyebilmek için bir karara ulaşmayı destekleyen 
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etik eğilimler, bireylerin bir olay karşısında farklı bakış açılarına sahip olmalarına (Alakavuklar ve Arbak 2008, 
703) ve farklı davranmalarına neden olurlar. Etik eğilimler pratikte, değer yargılarının metafiziksel 
düzlemdeki karşılıklarına ilişkin değerlendirmeler değil aksine belirli eylemleri doğru ya da yanlış şeklinde 
iletmenin antropolojik bir değerlendirmesidir (Öhman ve Östman 2008, 61-62). 

Çalışanlar ve yöneticiler çalışma yaşamında her gün etik sorunlarla karşılaşabilmektedir. Ayrıca karar alma 
süreçlerinde etik unsurlarla yüzleşmenin yanı sıra, liderlik sorumlulukları yerine getirilirken de etik konularla 
karşılaşılır (Carroll, 1999: 141). Çalışan davranışları ve sınırlı kaynak dağıtımı gibi çeşitli nedenlerle ortaya 
çıkan etik sorunlarla yöneticiler sıklıkla karşılaşmaktadır. Bu noktada etik ile ilgili problemlere yönelik 
çözümlerin nitelikle birlikte bireysel ve örgütsel gibi çeşitli performans düzeylerine doğrudan etkisi önem arz 
etmektedir (Nelson, 2005: 9).  

3. YÖNTEM 

İşletmelerin başarılı olabilmeleri için, çalışanların işletmenin belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmaya katkı 
sağlamak konusunda istekli olması ve bu doğrultuda bireysel yetenek ve becerilerini kullanarak işletme 
yönetimine destek olmaları beklenir. Çalışanların işletme tarafından belirlenen hedeflere ulaşma sürecindeki 
katkılarının bir göstergesi olarak da tanımlanabilecek iş performansında, çalışanların psikobiyolojik kuramda 
belirtilen kişilik özellikleri ve etik eğilimlerinin etkisi araştırılmıştır.  

Yapılan literatür taramasında kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma 
olduğu görülmüş olup, bu çalışmaların önemli bir çoğunluğu 5 faktör kişilik kuramı ile iş performansı 
arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Barrick vd., 2001; Rothmann ve Coetzer, 2003; Tett ve Burnett, 2003; Yelboğa 
2006; Soysal 2008; Şeker, 2011; Imam vd., 2015; Hui-Hua ve Schutte, 2015; Callen vd., 2018; Stajkovic vd., 2018). 

Cloninger’in psikobiyolojik modelinin alt faktörleri ve beş faktör kişilik boyutlarının eş değerlilikleri ile ilgili 
yapılan çalışmalarda beş faktör kişilik boyutları ile TCI (Temperament and Character Inventory) ölçek 
boyutlarının önemli ölçüde örtüştüğü (De Fruyt vd., 2000: 441), TCI envanterinin yenilenmiş beş faktör 
envanterinin alanlarının yordayıcısı olarak 0.54 ile 0,80 arasında çoklu korelasyon olduğu (MacDonald ve 
Holland, 2002: 921) bulunmuştur. Bu çalışmada hem beş faktör kişilik envanteriyle büyük ölçüde örtüşmesi 
hem de kişiliği beş faktörlü kişilik modelinden farklı olarak temelde mizaç ve karakter boyutları ile ele alması 
nedeniyle TCI ölçeği kullanılmıştır. Bu sayede çalışan performansının yordayıcısı olarak kişiliğin daha çok 
kalıtsal ve biyolojik boyutu olan mizaç boyutları ile kişiliğin sonradan edinilmiş karakter boyutları arasında 
farklılık olup olmadığını incelemek mümkün olacaktır. Bu çalışmada Psikobiyolojik Kişilik Kuramı 
kapsamında,  

- Karakter ve mizaç faktör ve alt faktörleri iş performansının anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 
- Karakter ve mizaç faktör ve alt faktörleri etik eğilimlerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 
- Etik eğilimleri iş performansının anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

sorularına cevap aranmıştır.  

3.1. Araştırmanın Modeli 

Kişilik özellikleri örgütsel davranışı etkilediği gibi örgütsel performansı da etkilemektedir (Raja vd., 2004: 351; 
Şeker, 2011: 79).  Kişiliğin aynı zamanda ölçülebilir boyutlarının iş performansının öngörülmesinde de 
kullanılabileceği Tett ve Burnett in (2003: 300)  ve  Callen vd.’nin (2018: 38) çalışmalarında ifade edilmektedir.  
Bu çalışmada Imam vd. (2015) ile Tett ve Burnett (2003) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan 
modellerden hareketle Şekil 1’de yer alan model oluşturulmuştur.  

Parks-Leduc vd. tarafından değerler ve kişilik arasındaki ilişkileri inceleyen 60 çalışma üzerinde yapılan meta 
analizde bilişsel kişilik özellikleriyle etik değerler arasında kuvvetli ilişki, duygusal özelliklerle daha zayıf 
ilişki olduğu (2015: 3) ifade edilmektedir. Kişilik özelliklerinin etik davranış üzerindeki etkilerini inceleyen 
çalışmalarda bulunan beş faktörlü kişilik özelliklerinden dışa dönüklük hariç diğer kişilik özelliklerinin etik 
davranışı yordayacak istatistiki olarak anlamlı ilişki (Anwar ve Shah, 2018: 105-106) olduğu bulunmuştur. 

Tüm insan davranışlarında olduğu gibi çalışanların iş performansında da bireyin sahip olduğu kişisel 
özellikleri, etik anlayışları ve içerisinde bulunduğu durum önemli etmenlerdir. Buna göre kişilik özellikleri iş 
performansını etkileyen bağımsız değişken, etik eğilimler kişilik özelliklerinin iş performansı etkisinde ara 
değişken ve çalışanların bireysel iş performansları ise bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yapılan meta analiz çalışmaları kişiliğin iş performansı için anlamlı bir 
öncül olduğuna yönelik (Hogan ve Holland, 2003: 100) bulgular ve TCI ölçeği ile Beş Faktör envanter 
boyutlarının örtüşmesine ilişkin (De Fruyt vd., 2000: 441) araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda, TCI 
ölçeğinin alt boyutları ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki olması beklenmektedir. Bu bilgiler ışığında 
araştırmada ilk iki hipotez aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

H1: Mizaç faktörleri ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Karakter faktörleri ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Beş faktörlü kişilik özellikleri ile etik değerleri arasında sürekli ve anlamlı bir ilişki  (Parks-Leduc vd., 2015: 3) 
göz önünde bulundurulduğunda, karakter ve mizaç faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 
olması beklenmektedir. Bu nedenle araştırmada yer alan üçüncü ve dördüncü hipotezler aşağıdaki şekilde 
ifade edilmiştir.  

H3: Karakter faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Mizaç faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Farklı etik anlayışların ve değerlerin işçi performansına etkisine yönelik çalışmalar (Greenberg, 1977; Imam 
vd., 2015) göz önünde bulundurulduğunda, etik değerler ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki olması 
beklenmektedir. Bu bağlamda beşinci ve altıncı hipotezler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

H5: Etik eğilimler ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkide etik eğilimlerin aracılık rolü vardır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılacak veriler ölçekler aracılığıyla doğrudan çalışanlardan alınan veriler (kişilik özellikleri 
ve etik eğilimler) ve işletmeden alınan (çalışanların yıllık performans değerlendirme sonuçları) olmak üzere 
temelde iki farklı kaynaktan sağlanmıştır.  

Psikobiyolojik Kuram kapsamında kişiliğin değerlendirilmesi için TCI (Temperament and Character 
Inventory – Mizaç ve Karakter Envanteri) kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda dünya çapında araştırmacılar 
tarafından kullanım sıklığı oldukça artmış bu envanter, kişinin kendisinin doğru/yanlış şeklinde soruları 
yanıtladığı kendi bildirim (self-report) ölçeğidir. TCI ölçeği 240 maddeden oluşmaktadır ve bu maddeler, 
Cloninger’in kuramıyla bağlantılı olarak, dört mizaç (zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı, sebat etme ve 
yenilik arayışı) ve üç karakter (kendini aşma, kendini yönetme ve iş birliği yapma) boyutunun ışığında 
oluşturulmuştur. 
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Psikobiyolojik modele göre, genetik olarak birbirinden bağımsız, yaşam boyunca durağan ve kültürel etkiler 
karşısında değişmez oldukları varsayılan mizaç, dört boyuttan [yenilik arayışı (YA), zarardan kaçınma (ZK), 
ödül bağımlılığı (ÖB) ve sebat etme (S)] ve tecrübeyle şekillenen, sosyo-kültürel öğrenmeyle vücut bulan, 
yetişkinlikte olgunlaştıkları varsayılan karakter ise üç boyuttan [kendini yönetme (KY), iş birliği yapma (İY) 
ve kendini aşma (KA)] oluşmaktadır (Üngüren, 2011: 49). Cloninger (1987: 574) çalışmasının erken 
dönemlerinde sadece yenilik arayışı, zarardan kaçınma ve ödül bağımlığını mizacın üç faktörü olarak 
tanımlamıştır. Sebat etme çalışmaların ilerleyen aşamalarında dördüncü mizaç boyutu olarak dahil edilmiştir.   

Karakterin boyutları ise sırasıyla; kendini yönetme, iş birliği, kendini aşma (Cloninger vd., 1993: 978) olarak 
ifade edilmektedir. Bu boyutlardan kendini yönetme, bireyin kendini özerk bir birey olarak tanımlamasını; 
işbirliği, insanlığın bütünleşik bir parçası olmasını ve kendini aşma, bütün evrenin ayrılmaz bir parçası olarak 
algıladığı boyutları ifade etmektedir.  

Psikobiyolojik kuram kapsamında kişiliğin bileşenleri olan karakter ve mizacın faktör ve alt faktörleri Tablo 
1’de görülmektedir.  

Tablo 1. Karakter ve Mizacın Faktör ve Alt Faktörleri 

Mizaç Faktörleri Karakter Faktörleri 

1. Yenilik Arayışı  1. Kendi Kendini Yönetme 

1.1. Keşfetmekten heyecan duyma  
1.2. Dürtüsellik  
1.3. Savurganlık  
1.4. Düzenlilik  

1.1. Sorumluluk alma 
1.2. Amaçlılık 
1.3. Beceriklilik 
1.4. Kendini kabullenme 
1.5. Aydınlanmış ikinci mizaç 

2. Zarardan Kaçınma  

2.1. Beklenti endişesi ve karamsarlık  
2.2. Belirsizlik korkusu  
2.3. Yabancılardan çekinme 
2.4. Çabuk yorulma ve dermansızlık 

2. İş Birliği Yapma 

2.1. Sosyal kabullenme 
2.2. Empati duyma 
2.3. Yardımseverlik 
2.4. Acıma 
2.5. Temiz kalplilik vicdanlılık 

3. Ödül Bağımlılığı 

3.1. Duygusallık 
3.2. Bağlanma 
3.3. Bağımlılık 

3. Kendi Kendini Aşma 

3.1. Kendini kaybetme 
3.2. Kişiler arası özdeşim 
3.3. Manevi kabullenme 

4. Sebat Etme  

Verilerin dağılımları incelendiğinde, TCI ölçeğindeki temiz kalplilik (K_IB_TMZKALP) faktörünün basıklık 
(kurtosis) değerinin 3,786; etik eğilimler ölçeğindeki  9. madde (kurtosis: 3,928), 11. madde (kurtosis: 3,561), 
14. madde (kurtosis: 1,891), 16. madde (kurtosis: 3,784), 17. madde (kurtosis: 3,033), 19. madde (kurtosis: 3,282), 
20. madde (kurtosis: 1,571), 22. madde (kurtosis: 2,630), 24. madde (kurtosis: 2,546) ve 25. madde (kurtosis: 
4,855), kurtosis değerleri göz önünde bulundurularak normal dağılıma uygun olmadığı, diğer verilerin 
basıklık ve çarpıklık değerlerinin + 1,500 ve -1,500 arasında olduğu görülmüştür (Ek-1). Tabashnick ve Fidell 
(2013), +1,500 ve -1,500 arasındaki çarpıklık ve basıklık değerlerine sahip verilerin dağılımının normal dağılım 
olarak gerçekleştiğini kabul etmektedir. Çalışma kapsamında parametrik analizlerin yapılabilmesi amacıyla 
normal dağılımına uygun olmayan veriler analiz sürecine dahil edilmeyecektir. 

TCI ölçeğinin 2004 yılında yapılan Türkçe uyarlamasına ilişkin geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında ölçeğin 
Cronbach’s Alpha değerleri mizaç boyutunda .60 ile .85, karakter boyutunda .82 ile .83 arasında bulunmuştur 
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(Köse vd., 2004: 112). Benzer şekilde Arkar vd. (2005: 195-196) tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre TCI 
ölçeklerinin Cronbach’s Alpha değerleri, mizaç ölçeklerinde 0.55 ile 0.84, ve karakter ölçeklerinde 0.80 ile 0.84 
arasında tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Mizaç ve Karakter Envanterinin Türkçe formunun 
tatmin edici psikometrik özelliklere sahip olarak doğrulandığı, Mizaç ve Karakter Envanterinin hem klinik 
uygulamalarda hem de diğer araştırmalarda kişiliği değerlendirmek için kullanılabilecek bir araç olduğu 
(Arkar vd., 2005: 203) ifade edilmiştir. Bu çalışmada toplanan verilerin güvenilirliklerinin SPSS programı 
aracılığı ile analiz edilmesi sonucunda Cronbach’s Alpha değerleri, mizaç boyutlarında yenilik arayışı faktörü 
için α =.741; zarardan kaçınma α =.830; ödül bağımlılığı α =.612; sebat etme α =.635 olarak tespit edilmiştir. 
Karakter boyutlarının Cronbach’s Alpha değerleri ise kendini yönetme α =.813; işbirliği yapma α =.765 ve 
kendini aşma α =.803 olarak bulunmuştur. Bu değerler daha önceki çalışmalarda bulunan Cronbach’s Alpha 
değerleri ile tutarlılık göstermektedir. 

Ölçeğin faktör yapısı Köse vd.’nin (2004: 113) çalışmalarında olduğu gibi Mizaç ve Karakter faktörleri ayrı ayrı 
faktör analiziyle incelenmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyonlar göz önünde bulundurularak faktör 
analizinde Türkçe uyarmada olduğu gibi oblimin dönüşüm metodu tercih edilmiştir. Çalışmada mizaç faktörü 
ile ilgili veriler için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) analizi 0,706 düzeyinde bulunmuştur. KMO değerinin 
1’e yaklaştıkça mükemmel, 0,50’nin altında ise kabul edilemez olduğu belirtilmektedir 0,706>0,5 olması 
kullanılan verilerin faktör analizine uygunluğunu ifade etmektedir (Saruhan ve Özdemirci, 2016: 225). Buna 
göre ölçekte 4 faktörden oluşan mizaç boyutuna ilişkin faktör yapısının bu çalışmada Tablo 2’de görüldüğü 
üzere 3 faktörlü bir yapıda olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2’de görülen yeni bileşen yapısının Köse vd, (2004) tarafından yapılan isimlendirmeye uygun olarak, 1. 
Bileşeni: Zarardan kaçınma, 2. Bileşeni: Yenilik arayışı ve Sebat etme, 3. Bileşeni: Ödül bağımlılığı olarak 
isimlendirmek mümkündür.  

Tablo 2 incelendiğinde ; 

- Ödül bağımlılığı faktörü ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığı,  

-  Köse vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada ayrı bir mizaç faktörü olan sebat etmenin, yenilik arayışı 
faktörünün altında yer aldığı, 

- Zarardan kaçınma mizaç faktörünün tüm alt faktörlerinin aynı faktör grubu içinde olduğu ancak 
ölçeğin orijinal yapısında “yenilik arayışı” faktörü içinde yer alan ‘keşfetmekten heyecan duyma’nın da 
zarardan kaçınma faktör grubu içinde yer aldığı görülmektedir.   

Tablo 2. Mizaç Boyutu Faktör Yapısı 

Bileşen İsimleri Açıklama 
Bileşenler 

1 2 3 
M_ZK_YBNC Yabancılardan çekinme ,778 

 

 

M_ZK_BLRSZLK Belirsizlik korkusu ,777 
M_YA_KSFH Keşfetmekten heyecan duyma -,746 
M_ZK_BKLNT Beklenti endişesi ve karamsarlık ,655 
M_ZK_DRMNSZLK Çabuk yorulma ve dermansızlık ,618 
M_YA_DZN Düzenlilik 

 

,769 
M_SE Sebat etme -,738 
M_YA_DRT Dürtüsellik ,711 
M_YA_SVRG Savurganlık ,663 
M_OB_BGLNM Bağlanma 

 
,707 

M_OB_BGMLLK Bağımlılık ,706 
M_OB_DYGSL Duygusallık ,681 

Karakter boyutu ile ilgili verilerle yapılan analizde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,701 düzeyinde olup bulunan 
faktör yapısı Tablo 3’de görülmektedir. Buna göre orijinal ölçekte 3 bileşenden oluşan karakter boyutu bu 
çalışmada 4 bileşenli olarak tespit edilmiştir.   
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Tablo 3. Karakter Boyutu Faktör Yapısı 

Bileşen İsimleri Açıklama 
Bileşenler 

1 2 3 4 
K_KY_BCRKL Beceriklilik ,805 

 

 
 

K_KY_AMACL Amaçlılık ,769 
K_KY_AYDNMZC Aydınlanmış ikinci mizaç ,716 
K_KY_SA  Sorumluluk alma ,674 
K_KA_KNDNKYBT Kendini kaybetme 

 

,777 
K_KA_MNVKBL Manevi kabullenme ,769 
K_KA_KOZDESM Kişiler arası özdeşim ,671 
K_KY_KNDNIKBL Kendini kabullenme -,531 
K_IB_YRDIMSVR Yardımseverlik 

 

-,902 
K_IB_EMPATI Empati duyma -,678 
K_IB_ACIMA Acıma 

 
-,819 

K_IB_SSYLKBL Sosyal kabullenme -,735 

Tablo 3’te görülen yeni bileşen yapısının Köse vd. (2004) tarafından yapılan isimlendirmeye benzer olarak, 1. 
Bileşeni: Kendini yönetme, 2. Bileşeni: Kendini aşma, 3. Bileşeni: İş birliği, 4. Acıma olarak isimlendirmek 
mümkündür. Yapılan faktör analizine göre ölçekteki kişilik özelliklerinin dağılımı Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4. Mizaç ve Karakterin Düzenlenmiş Dağılımı 

Mizaç Faktörleri Karakter Faktörleri 
1. Zarardan Kaçınma 1. Kendi Yönetme 
Yabancılardan çekinme 
Belirsizlik korkusu  
Keşfetmekten heyecan duyma  
Beklenti endişesi ve karamsarlık  
Çabuk yorulma ve dermansızlık 

Beceriklilik  
Amaçlılık 
Aydınlanmış ikinci mizaç  
Sorumluluk alma 
 

2. Yenilik Arayışı 2. Kendini Aşma 
Dürtüsellik  
Savurganlık  
Düzenlilik  
Sebat etme 

Kendini kaybetme   
Manevi kabullenme 
Kişiler arası özdeşim 
Kendini kabullenme 

3. Ödül Bağımlılığı 3. İş Birliği 
Duygusallık 
Bağlanma 
Bağımlılık 

Yardımseverlik 
Empati duyma 
4. Acıma 
Acıma 
Sosyal kabullenme 

Etik Eğilimler ölçeği, Karadağ ve Koçyiğit (2017) tarafından etik teorilerine dayalı olarak geliştirilen 26 
sorudan oluşan ölçekte eğilimler; teleolojik etik, deontolojik etik, erdem etiği olarak 3 grupta incelenmiştir. 
Ölçeğin güvenirliğinin sınanması amacıyla yapılan çalışmada her faktörün Alpha, Guttman, Yarıya Bölme 
(YB) ve Test-Tekrar-Test (TTT) güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve teleolojik etik faktöründe α = .74, Guttman 
= .75, YB = .76, TTT = .93; deontolojik etik faktöründe α = .67, Guttman = .70, YB = .74, TTT = .91 ve erdem etiği 
faktöründe α = .73, Guttman = .71, YB = .75, TTT = .90 bulunmuştur (Koçyiğit ve Karadağ, 2017: 293). Bu 
çalışmada etik eğilimler ölçeği ile elde edilen veriler incelendiğinde teleolojik etik faktöründe α =.710; 
deontolojik etik faktöründe α =.688; erdem etiği faktöründe α =.778 olarak bulunmuştur.  

Etik eğilimler ölçeğinin faktör analizi yapıldığında, normal dağılıma uygun olmaması, faktör yükünün 0,40’ın 
altında olması ve binişik madde sorunları nedeniyle, ölçekte yer alan 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25 ve 
26. maddeler çıkarılarak yeniden bileşen analizi yapılmıştır. Buna göre KMO değeri .721 olarak bulunan 
analize ilişkin dağılım, Tablo 5’te görülmektedir.  



A. Doğan – T. Arar – M. Öneren – C. Kartal 11/3 (2019) 2273-2289 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2282 

Orijinal ölçeğin üç bileşenli olan yapısı bu çalışmada dört bileşen olarak tespit edilmiştir. Tablo 5’te yer alan 
veriler göz önünde bulundurularak 1. bileşen ‘teleolojik (amaççı) etik eğilimi’, 2. bileşen ‘erdem ve 
yükümlülük (deontolojik) etik eğilimi’, 3. bileşen ‘acıdan kaçınma eğilimi ve 4. bileşen ‘durumsal teleolojik 
etik eğilimi’ olarak orijinal ölçekten farklı şekilde isimlendirilmiştir.   

Tablo 5. Etik Eğilimler Faktör Yapısı 

Ölçek Madde 
No 

Bileşenler 
1- Teleolojik 

Etik E. 
2- Erdem ve Yük. 

Etik E. 
3- Acıdan Kaçınma 

Eğilimi 
4- Durumsal Teleolojik 

Etik E. 
8. madde ,712 

 

 
 

6. madde ,700 
2. madde ,673 
7. madde ,666 
1. madde ,504 
13. madde 

 

,747 
23. madde ,683 
21. madde ,646 
15. madde ,621 
10. madde 

 

,759 
3. madde ,737 
4. madde 

 
,740 

5. madde ,572 

Çalışanların performans değerlendirme sonuçları tespit edilirken, işletmeler tarafından uygulanan 
performans değerlendirme sistemleri incelenmiş, her işletmenin performans sonucuna göre prim ödemesi 
yaptığı, çalışanın eğitim ve gelişim uygulamalarına karar verdiği sonuç puanları esas alınmıştır. Farklı 
işletmeler tarafından kullanılan puanlama sistemleri onluk puanlama sistemine çevrilerek analizler 
yapılmıştır.  

3.4. Örneklem 

Araştırmaya Ankara ilinde bulunan uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tıbbi cihaz üretim fabrikası, ulusal 
düzeyde elektrik ürünleri üretim fabrikası, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren mühendislik 
firması ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren finansal danışmanlık firması olmak üzere 4 firmanın çalışanları 
dahil edilmiştir. Söz konusu firmalardaki çalışanlara toplam 180 adet TCI ölçeği ve Etik Eğilimler ölçeği basılı 
olarak teslim edilmiş ancak 114 çalışandan geri bildirim alınabilmiştir. Buna göre çalışmaya geri dönüş yapan 
çalışan oranı %63’tür. 

3.5. Verilerin Analizi  

TCI ölçeği, etik eğilimler ölçeği ile katılımcılardan alınan veriler ve işletme insan kaynakları 
uygulayıcılarından alınan performans değerlendirme sonuçlarının analizi için önce IBM SPSS Statistic 22 
programına veri girişi yapılmıştır. Veri girişlerinin tamamlanmasının ardından araştırmanın amaçları 
doğrultusunda SPSS 22 programında korelasyon analizleri, AMOS 24 programında ise model uygunluğunun 
analizi yapılmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırma örneklemi kapsamındaki 114 katılımcıdan 3’ünün performans bilgisi olmadığından analize dahil 
edilmemiştir. 111 katılımcının 69’u (%62,2) erkek, 42’si (%37,8) kadın olup, katılımcıların 33’ü (%29,7) idari 
personel, 14’ü (%12,6) mühendis, 30’u (%27) işçi, 17’si (%15,3) pazarlama ve satış personeli ve 15’i (%13,5) de 
tekniker olarak görev yapmaktadır. 2 (%1,8) katılımcı, görev bilgisini belirtmemiştir.  

H1: Mizaç faktörleri ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Faktör yapısı itibariyle bakıldığında Tablo 6’da görüleceği üzere yenilik arayışı ve sebat faktörü ile performans 
arasında (r=,224) anlamlı ve pozitif yönlü ilişki vardır.  

Tablo 6. Mizaç Faktörleri ve İş Performansı Arasındaki İlişki 
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Çalışmada belirlenen haliyle alt faktörlerinin toplamı olarak mizaç ile iş performansı arasındaki ilişki 
incelendiğinde Tablo 7’de görüldüğü üzere iş performansı ve mizaç arasında anlamlı bir korelasyon tespit 
edilememiştir.   

Tablo 7. Mizaç ve İş Performansı Arasındaki İlişki 

 Performans Mizac 

Perf. 
Pearson Correlation 1 ,139 

Sig. (2-tailed)  ,144 
N 111 111 

H2: Karakter faktörleri ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Karakter faktörleri ile performans sonucu arasında korelasyonları gösteren Tablo 8’den de anlaşılacağı üzere, 
acıma alt faktörü iş performansı arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (r=-,198).  

Tablo 8:Karakter Faktörleri ve İş Performansı Arasındaki İlişki 

 KendiniYönetmek KendiniAsma Isbirligi Acıma 
 
Perf. 

Pearson Correlation -,014 -,065 ,051 ,192* 
Sig. (2-tailed) ,884 ,495 ,593 ,044 

N 111 111 111 111 

Karakter ve iş performansı arasındaki ilişki incelendiğinde ise Tablo 9 da görüldüğü üzere iş performansı ve 
mizaç arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilememiştir.   

Tablo 9. Karakter  ve İş Performansı Arasındaki İlişki 

 Performans Karakter 

Perf. 
Pearson Correlation 1 ,096 

Sig. (2-tailed)  ,316 
N 111 111 

H3: Karakter faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Karakter ve etik eğilim arasındaki ilişki incelendiğinde, Tablo 10’da görüleceği üzere iki faktör arasında 
korelasyon bulunmamaktadır.  

Tablo 10. Etik Eğilim ve Karakter Arasındaki İlişki 

 Etik Karakter 

Etik 
Pearson Correlation 1 ,099 
Sig. (2-tailed)  ,300 
N 111 111 

Ancak karakter ve etik eğilimlerin alt faktörleri arasında ilişkiler incelendiğinde Tablo 11’de görüleceği üzere 
kendini aşma, iş birliği ve acıma faktörlerinin en az bir etik faktörü ile anlamlı pozitif ya da negatif yönlü 
ilişkili olduğu görülmektedir. Kendini aşma faktörü ile teleolojik etik eğilimi (r=,263) arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü; işbirliği faktörü ile acıdan kaçınma eğilimi (r=,248) arasında anlamlı ve pozitif yönlü, erdem ve 
yükümlülük etik eğilimi (r= -,275) arasında anlamlı ve negatif yönlü; acıma faktörü ile durumsal teleolojik etik 
eğilimi (r=,187) arasında anlamlı ve pozitif yönlü, teleolojik etik eğilimi (r=-,215) arasında  anlamlı negatif 
yönlü ilişki vardır.  

 

  Performans Zarardan Kaçınma Yenilik Arayışı-Sebat Ödül Bağımlılığı 

Perf. 

Pearson 
Correlation 

1 ,059 ,224* -,030 

Sig. (2-tailed)  ,537 ,018 ,751 
N 111 111 111 111 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tablo 11. Etik Eğilimler ve Karakter Faktörleri Arasındaki İlişki 

H4: Mizaç faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 12’de görüleceği üzere mizaç ve etik eğilim arasındaki korelasyon bulunmamaktadır.  

Tablo 12. Mizaç ve Etik Eğilim Arasındaki İlişki 

 Etik Mizaç 

Mizaç 
Pearson Correlation ,004 1 

Sig. (2-tailed) ,964  
N 111 111 

Etik eğilimler ve mizaç alt faktörleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, Tablo 13’de görüldüğü üzere, zarardan 
kaçınma faktörüyle hiçbir etik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Tablo 13 . Etik Eğilimler ve Mizaç Faktörleri Arasındaki İlişki 

 Zarardan Kaçınma Yenilik Arayışı Sebat Ödül Bağımlılığı 

Teleolojik Etik 
Pearson Correlation -,063 -,168 ,010 

Sig. (2-tailed) ,512 ,078 ,918 
N 111 111 111 

Erdem ve 
Yükümlülük Etik 

Pearson Correlation -,002 -,366** ,045 
Sig. (2-tailed) ,982 ,000 ,636 

N 111 111 111 

Acıdan Kaçınma 
Pearson Correlation ,181 ,070 ,021 

Sig. (2-tailed) ,057 ,463 ,828 
N 111 111 111 

Durumsal Teleolojik 
Etik 

Pearson Correlation ,053 ,325** -,091 
Sig. (2-tailed) ,578 ,000 ,342 

N 111 111 111 

Yenilik arayışı ve sebat etme bileşeni, erdem ve yükümlülük etik eğilimi (r=,-366) ile negatif yönlü ve anlamlı, 
durumsal teleolojik etik eğilimi ile (r=,325) pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.  

H5: Etik eğilimler ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 14’de görüleceği üzere genel etik eğilimi ile iş performansı arasında ilişki tespit edilmemiştir. Bununla 
birlikte acıdan kaçınma eğilimi ile iş performansı arasında (r=,208) pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu Tablo 
15’de görülmektedir. 

 

 

 

 Kendini Yönetmek Kendini Asma İş birliği Acıma 

Teleolojik Etik 
Pearson Correlation -,114 ,263** ,047 -,215* 
Sig. (2-tailed) ,233 ,005 ,627 ,024 
N 111 111 111 111 

Erdem ve 
Yükümlülük Etik 

Pearson Correlation ,119 ,083 -,215* -,105 
Sig. (2-tailed) ,213 ,387 ,023 ,274 
N 111 111 111 111 

Acıdan Kaçınma 
Eğilimi 

Pearson Correlation -,094 ,177 ,248** ,054 
Sig. (2-tailed) ,325 ,064 ,009 ,570 
N 111 111 111 111 

Durumsal 
Teleolojik Etik 

Pearson Correlation -,059 -,081 ,042 ,187* 
Sig. (2-tailed) ,541 ,398 ,662 ,049 
N 111 111 111 111 
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Tablo 14. Etik Eğilim ve İş Performansı Arasındaki İlişki 

 Performans Etik 

Performans 
Pearson Correlation 1 ,013 

Sig. (2-tailed)  ,890 
N 111 111 

Tablo 15. Etik Eğilim Faktörleri ve İş Performansı Arasındaki İlişki 

 Performans 
Teleolojik 

Etik 
Erdem ve 

Yükümlülük Etik 

Acıdan 
Kaçınma 
Eğilimi 

Durumsal 
Teleolojik 

Etik 

Performans 

Pearson 
Correlation 

1 -,026 -,180 ,208* ,025 

Sig. (2-tailed)  ,786 ,059 ,029 ,796 
N 111 111 111 111 111 

H6: Kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkide etik değerlerin aracılık rolü bulunmaktadır. 

Araştırma hipotezlerine uygun olarak oluşturulan modelin geçerliliğini tespit edebilmek amacıyla AMOS 24 
programında Şekil 2’de görülen model kurulmuştur. Buna göre model uyum değerleri incelendiğinde RMSEA 
= 0.076, NFI = 0.599, CFI = .767 olarak bulunmuştur. Bir faktörün yeterince güvenilir olduğunu ifade edebilmek 
için, RMSEA<0,10; SRMR<0,10; CFI>0,90; NFI>0,90 değerleri sağlanmalıdır (Saruhan ve Özdemirci, 2016: 295).  

Araştırma verileri ile ulaşılan sonuçlara göre, araştırma modelinin doğrulanmadığı görülmüş olup, bu çalışma 
kapsamında kişilik faktörlerinin iş performansına etkisinde etik eğilimlerin aracılık etkisinden söz etmek 
mümkün olmamaktadır.  

 
Şekil 2. Kişilik-Etik Eğilim ve İş Performansı İlişki Modeli 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Psikobiyolojik kişilik kuramı kapsamında, karakter ve mizaç ile iş performansı arasındaki ilişkide etik 
eğilimlerinin rolünün incelendiği bu çalışmada H1(Mizaç faktörleri ve iş performansı arasında anlamlı bir 
ilişki vardır) ve H2 (Karakter faktörleri ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır) hipotezleri  
karakter faktöründe ‘acıma’ alt faktörü, mizaç faktöründe ise ‘yenilik arayışı ve sebat etme’ alt faktörleriyle iş 
performansı arasında ilişki tespit edilebildiğinden  kısmen kabul edilebilmektedir. Her ne kadar literatürde 
özellikle beş faktör kişilik özelliklerinin iş performansını yordayıcı özelliğe sahip olduğuna (Yelboğa, 2006: 
292) ve TCI ölçeği ile beş faktör kişilik envanteri arasında anlamlı korelasyon olduğuna (De Fruyt vd. 2000: 
441) yönelik çalışmalar olsa da bu çalışmada TCI ölçeği ile elde edilen verilerin iş performansını yordama 
konusunda aynı yeterliliğe sahip olmadığı görülmektedir. 

Sonuçlardaki bu farklılığın nedenlerinden birisinin, katılımcıların kişilik değerlendirmelerinin öz bildirim 
yoluyla, performans değerlendirmelerinin ise yöneticilerinin bildirimiyle yapılmış olması, ayrıca performans 
değerlendirmesi yapan kişilerin de birden çok kişi olması, işletmeler bazında kullanılan farklı performans 
değerlendirme sistemlerinin olması olarak ifade edilebilir. Ayrıca bu çalışmada veri olarak kullanılan 
işletmelerin performans ölçümleri sonuçlarında, bağlam performansı ile görev performansı 
değerlendirmelerine ilişkin dağılımlar tespit edilemediğinden karakter ve mizacın söz konusu performans 
boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek mümkün olmamıştır. İleriki çalışmalarda kişilik özelliklerinin 
performansın farklı boyutları ile ilişkinin incelenmesinin konuya farklı perspektifler kazandıracağı 
düşünülmektedir.  

Araştırmanın H3 (Karakter faktörleri ile etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır) hipotezi ‘acıma’ 
faktörünün ‘teleolojik etik’ ve ‘durumsal teleolojik etik eğilimi’ ile ‘iş birliği’ faktörünün ‘erdem ve 
yükümlülük etik eğilimi’ ve ‘acıdan kaçınma eğilimi’ ile son olarak da ‘kendini aşma’ faktörünün ‘teleolojik 
etik eğilimi’ ile ilişkili olması nedeniyle kısmen kabul edilebilmektedir. Benzer şekilde H4 (Mizaç faktörleri ile 
etik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır) hipotezi mizaç faktörlerinden ‘yenilik arayışı’ faktörünün 
‘durumsal teleolojik etik eğilimi’ ve ‘erdem-yükümlülük etik eğilimleri’ ile ilişkili olması nedeniyle kısmen 
kabul edilebilmektedir. Mizaç faktöründe sadece bir alt faktörün, karakter faktöründe ise üç alt faktörün farklı 
etik eğilimlerle ilişkili olması, psikobiyolojik kişilik kuramının mizacın kültürel etkiler karşısında değişmez 
olduğu karakterin ise sosyo-kültürel öğrenmeyle vücut bulan yapısı olduğu varsayımı ile uyum 
göstermektedir.  

H5 (Etik eğilimler ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır) hipotezi ‘acıdan kaçınma eğilimi’ alt 
faktörü ve iş performansı arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda kısmen kabul edilebilmektedir. 
Bu durum Protestan etiği, İslami iş etiği gibi etik yaklaşımları ile iş performansı arasındaki ilişki tespit eden 
çalışmalarla çelişiyor gibi görünmekle birlikte bu farklılığın söz konusu etik modellerin davranışa yönelik 
daha somut yaklaşımlarının olması, etik eğilimlerin ise daha soyut düzlemde kalması nedeniyle işe yönelik 
tutum ve davranışları yordama konusunda daha az etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda H6 (Kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki 
ilişkide etik değerlerin aracılık rolü bulunmaktadır) hipotezi kabul edilememiştir. Bu durum kişi iş uyumunun 
iş tatmini ile (.56) örgütsel bağlılık ile (.47) ve işten ayrılmaya eğilim ile (-.46), iş arkadaşlarından tatmin (.32) 
amirinden tatmin (.33) ve genel performans (.20) ile ilişki bulgulayan çalışmalar (Aktaş 2011, 15) ışığında 
değerlendirildiğinde, kişiliğin ve etik eğilimlerin iş performansından çok, örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten 
ayrılmaya eğilim, iş arkadaşından tatmin gibi iş tutumlarıyla daha yüksek düzeyde ilişkisinin olabileceği 
şeklinde yorumlanabilir. Bütün bunlara ilave olarak H1, H2 ve H3 hipotezlerinin kısmen kabul edilmesinden 
de anlaşılacağı üzere kişiliğin bütün özelliklerinin iş performansına etki etmesindense, kişiliğin farklı 
boyutlarının iş performansının ve örgütsel tutumların farklı boyutları ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. 
İleride yapılacak araştırmalarda bu kapsamda gerek iş performansı gerekse kişiliğin ve etik anlayışının farklı 
boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi faydalı olacaktır.  

Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda özellikle uygulamada yaygın olan belirli kişilik 
özelliklerine sahip adayların daha başarılı olacağına ilişkin algının tersine, kişilik özellikleri ve etik eğilimlerin 
yerine daha somut düzeyde tutum ve davranışları belirlemeye yönelik yöntemlere odaklanılmasının 
çalışanların iş performansını yordamak konusunda daha etkili sonuçlar verip vermeyeceğinin araştırmaya 
değer bir konu olduğu öngörülmektedir. Söz konusu çalışmalar sayesinde tutum ve davranışı tespit etme 
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metodolojisiyle kişilik ve etik eğilimleri ölçüm tekniklerinin iş performansını yordama konusundaki 
etkililiklerinin kıyaslanması mümkün olabileceği, böylece hem uygulama hem de teorik açıdan alana önemli 
katkılar sunulabileceği düşünülmektedir.   
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amaçlamaktadır.  
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meslek mensuplarına yönelik yapılan ve bu işletmelerdeki hata/hilelerin tespit edilmesi için anket 
çalışması yapılmıştır. Veri değerlemede frekans yüzdeleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Bulgular – Çalışma sonucunda, hilenin yapılma gerekçesi olarak işletmedeki kontrol ve 
denetimlerin yetersiz veya hiç olmaması ön plana çıkarken, karşılaşılan hile türleri olarak da 
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oynamaktadır. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Accounting Practices 
Accounting Error 
Accounting Fraud 
Error 
Fraud 
 
Received 19 May 2019 
Revised 17 September 2019 
Accepted 20 September 2019 
 
Article Classification:  
Research Article  
 

Purpose – The accuracy and reliability of the data provided by the production enterprises, which 
are the main locomotives in the growth and development of the country's economies, can be 
possible by the continuous self-renewal of the accounting practices from an innovative point of 
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General Communiqués and Financial Reporting Standards. The fact that the accounting processes 
of the manufacturing enterprises are complicated and the estimations and resilience’s due to the 
accounting practices lead to frequent errors and fraud cases. These practices, which arise as a fraud 
or error against the law, cause the users of the financial statements to make a wrong decision. For 
this reason, the study aims to determine the errors and tricks in the enterprises producing in 
Gaziantep. 

Design/methodology/approach – A survey was conducted for the professional accountants 
carrying out the accounting procedures of the enterprises producing in Gaziantep and to 
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high level of profit and expense are recorded as different types of fraud encountered. 

Discussion – Inadequate audit system and tax amnesty laws result in erroneous and fraudulent 
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1. Giriş 

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve teknolojik dönüşüm ve ilerleme, işletme yapılarını da değiştirirken, 
muhasebe uygulamaları, bu gelişim ve dönüşüme uygun olarak işletmeye etki eden parasal işlemleri kayıt 
altına alma fonksiyonunu sürekli revize ederek yerine getirmektedir. 

 Kaydedilen veriler gelişen ekonomik yapılar içerisinde tasniflenerek özetlenmekte, raporlama süreci ile 
muhasebe politikalarının belirlenmesinde önemli roller üstlenmekte ve bilgi kullanıcılarına veri 
sağlamaktadır.   

İşletmelerin inisiyatif kullanarak muhasebe politikalarında oluşturulan yorumlara göre hareket etmesi 
muhasebe sisteminin davranışsal boyutunu ifade etmektedir (Maşrap & Gökten, 2016, s. 354). Muhasebenin 
davranışsal yönünün engellenemez olması özellikle üretim işletmelerinde hatalı ve yanıltıcı beyanları yasal 
hale getirirken, bu unsurların önüne geçmek için, denetim fonksiyonlarının etkin çalışması ve meslek 
mensuplarının mesleki yargılarının gelişimi ile mümkün olabilir. Ayrıca ülkemizde muhasebe 
uygulamalarına yönelik yasal düzenlemelerin sıklıkla vergi anlayışı içinde yapılması vergi için muhasebe 
anlayışının gerçeğe uygun muhasebe anlayışının önüne geçmesine neden olmuştur (Dinç & Atasel, 2016, s. 
269).  

Şirket tepe yönetiminin muhasebe politikalarındaki esneklikleri, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme 
olgusu ile hileli yaratıcı muhasebe uygulamalarını doğururken bu uygulamalar kısa vade beklenti öngörüsü 
için işletmenin sürekliliğini tehlikeye attığı skandallardan belirgin hal almaktadır (Aslan, Kızıl, & Din, 2017, 
s. 1127). Örnek olarak; Enron, Worldcom ve İmar Bankası gösterilebilir. 

Bu çalışmada üretim işletmelerinde muhasebe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek hatalar ve 
hilelerin tespitine ilişkin süreçler üzerine kavramsal inceleme ve anket çalışmaları yapılmıştır. İlk bölümde 
hata ve hile konularında kavramsal araştırma yapılmış, müteakiben üretim işletmelerinde karşılaşabilecek 
hatalar ve hileler açıklanmıştır. İzleyen bölümde hata ve hilelerin tespit ve önlenmesine ilişkin süreçler yer 
almış, son olarak üretim işletmesi muhasebesi işleri ile ilgilenen meslek mensuplarına anket yapılarak 
sonuçlar tartışılmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Muhasebe Hatası ve Hilesi 

Temeli etik ilke ve esaslara dayanan muhasebe uygulamaları, işletme yönetiminin suiistimale açık 
davranışlarına muhasebe meslek mensuplarının etik olmayan eylemlerinin eklenmesi sonucunda hileli 
olarak hazırlanmış mali tabloların gözler önüne serilmesine neden olmaktadır. 

2.1.1. Muhasebe Hatası 

Muhasebe sürecinde hata, kasıt içermeyen muhasebe uygulamalarına etki yapabilme potansiyeline sahip 
genellikle kontrol araçlarıyla kolaylıkla ortaya çıkarılabilen yanlışlıklardır. Muhasebe işlemlerini yapan 
kişilerin tecrübesizliği ve özensiz hareket etmeleri hataları meydana getirebilmektedir. 

Hatalar, finansal tablo kalemlerinin, tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklanması sırasında ortaya 
çıkmaktadır. Eğer finansal tablolarda yapılan bir hata, İşletme’nin finansal durumunu, finansal 
performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik bir hata ise, önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış 
ise, TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları)’na uygun değildir. Cari dönemde yapılan hatalar 
finansal tablolar onaylanmadan önce belirlenirse cari dönemde düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak bazı 
durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde fark edilmekte ve bu geçmişe yönelik hatalar, karşılaştırmalı 
bilgilerle izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilmektedir. UFRS(Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları) ve TFRS’ de bir işletme; önceki döneme ait önemli hataları geçmişe dönük olarak, 
hataların bulunduğu dönemde yayınlanacak olan ilk finansal tablolarda aşağıdaki şekilde düzeltmeleri 
gerekmektedir (Greuning, 2005: 45):  

• Hataların gerçekleştiği önceki dönem veya dönemlerin karşılaştırmalı değerlerini yeniden açıklayarak,  

•İlk dönem sunumlarında, açılış bilançosu değerlerini yeniden açıklayarak düzeltme yapılabilir 
(Deloitte,2005: 24). 
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Muhasebe uygulamaları finansal ve teknik detaylara sahip olması yetkin personel istihdamı ve teknolojik alt 
yapıya sahip bilgi sistemlerinin kurulması gibi zorlukları beraberinde getirmektedir. İşletmelerin hata 
yönetim anlayışına sahip olması muhasebe hatalarının azalmasına ve iş performansının artmasına sebep 
olacaktır (Uyar, 2018, s. 143). 

2.1.2. Muhasebe Hilesi  

Temelinde kasıt ve aldatma güdüsü içerisinde yapılan muhasebe raporlarına etki yapabilecek unsurlar, 
muhasebe hileleri olarak tanımlanabilir. Muhasebe hilelerinde süreç; hileyi yapan kişinin bu fiili yapma 
isteğini tetikleyen menfaat duygusuna gözetiminin olmadığı varsayımı da eklenince, gerçekleştirilen 
olgunun zamanında tespit edilememesi riski bulunması olarak sıralanabilir (Çatıkkaş, 2011, s. 19). 

İşletmelerin mali tablolarında manipüle edici işlemlerin varlığı birçok kesimi ilgilendirmekte olup mikro 
düzeyde yatırımcı, borç veren, satıcılar ve çalışanlar zarar görürken makro düzeyde ise devlet ve kamu 
zararı oluşturmaktadır (Hatunoğlu, Koca, & Kıllı, 2012, s. 177). 

Donald R. Cressey tarafından 1953’te geliştirilen ve daha sonra hile üçgeni olarak tanımlanan hileli işlem 
yapma riskini ortaya çıkaran unsurlar baskı, fırsat ve haklı göstermedir (Doğan & Kayakıran, 2017, s. 171). 
Hile üçgeni günümüzde yeterli olarak anlaşılamadığından dolayı geçerliliği ispatlanmamış teori olup 
sahtekârlık olayları karşısında kapsamı sınırlı ve yanlış yorumlanabilmektedir (Huber, 2017, s. 46). 1937’de 
Sutherland tarafından beyaz yakalı suçluları açıklamak için geliştirmiş olan Farklı İlişki Kuramı (Differential 
Association Theory)  kullanılarak hile üçgeni kavramları konusundaki anlayışımızı genişletme potansiyeline 
sahip olabilir (Lokanan, 2018, s. 62-63). Hile üçgeninin niteliksel özelliklerinin neler olabileceğine dair 
açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

a) Teşvikler ve Baskılar; Hedeflenen kârlılık politikasına erişme arzusu, gerçekleşebilecek 
performansa bağlı ücretler (Doğan & Kayakıran, 2017, s. 171-172). 

b) Fırsat; Eylemi gerçekleştirme kabiliyeti, (Lokanan, 2018, s. 65) iç kontrol sisteminin yetersizliği, 
varlıklar üzerindeki zayıf güvenlik önlemleri, şeffaf olmayan politika, bilgiye erişimde ihmaller (Doğan & 
Kayakıran, 2017, s. 172). 

c) Davranışlar ve Rasyonelleştirme; Kişisel ahlak anlayışına göre hileli işlemin meşrulaştırma, yapılan 
eylemin akla yatkın hale getirmek ve inandırıcılığını arttırma (Doğan & Kayakıran, 2017, s. 172). 

Association of Certified Fraud Examiners- ACFE- (Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmalnarı Birliği)’nin 
2018 yılında yayımladığı rapora göre genellikle karşılaşılan hileler aşağıda yer almaktadır.  

1) Hileli Raporlama: Bir kuruluşun kasten önemli yanlışlıklar veya ihmaller içerecek şekilde 
hazırladığı raporlar olarak tanımlanabilir (COSO 4.Kitap, 2016, s. 7). Özellikle yatırım potansiyelini 
yükseltmek için işletmeler başvurduğu yollardan birisi hileli işlemler neticesi manipüle edilmiş mali 
tabloların paydaşlara sunulmasıdır. 

2) Varlıkların Korunması: İşletmenin varlıklarının yetkisiz ve kötü niyetli edimi kullanımı veya elden 
çıkartılmasına karşı korunması anlamına gelir (COSO 3.Kitap, 2016, s. 80). Varlık hilelerini nakit olan ve 
olmayan diye ikiye ayırmak mümkündür. Nakit hileleri tahsilatın kayıt öncesi sonrası ya da ödeme işlemleri 
ile ortaya çıkabilmektedir. Nakit olmayan varlık hileleri ise kullanma ya da çalınmasıdır (Özeroğlu, 2014, s. 
184). 

3) Yolsuzluk: Toplumun yapısına zarar veren, etik dışı ve kendilerine verilen görevi kötüye kullanarak 
yetkinin özel menfaat doğrultusunda kullanma işidir (Yardımcıoğlu, Koca, Günay, & Kocamaz, 2014, s. 172). 
Yolsuzluk şekilleri genellikle; çıkar çatışması, rüşvet, gayri nakdi rüşvet, ekonomik el koymadır (ACFE, 
2018, s. 11).  

(ACFE) nin 2018 yılında yayınladığı rapora göre genellikle yapılan hilelerden sıklıkla yapılma riskine göre 
varlıkların kötüye kullanımı, yolsuzluk ve hileli finansal raporlama olmaktadır. Ancak bu sıralama ortanca 
kayıplar göz önünde bulundurulduğunda ise tam tersi bir vaziyet almaktadır (ACFE, 2018, s. 10). 
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Tablo 1. ACFE Genellikle Karşılaşılan Hile Türleri 

Hile Türleri Görülme Olasılığı Medyan Kayıp 

Varlıkların Kötüye Kullanılması 89% $114.000 

Yolsuzluk 38% $250.000 

Hileli Finansal Raporlama 10% $800.000 

2.2. Üretim İşletmelerinde Olası Muhasebe Hata ve Hileleri 

İşletmelerin temel amaçlarından kârlılık ve sürdürülebilirlik unsurlarını gerçekleştirirken değişen dünya 
düzeninde müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri zamanında 
teslim etmesi, muhasebe süreçlerinin sağlıklı işlemesi ile mümkün olabilir. 

2.2.1. Yaratıcı Muhasebe  

İşletmelerin muhasebe uygulamalarındaki esnekliklerden faydalanarak kararlılıklarını ve/veya şirket 
değerini arttırmak için yönetimin tercihine bağlı olarak kullanılan yöntemler yaratıcı muhasebe olarak 
tanımlanır (Aygün, 2013, s. 52).  

Muhasebe uygulamalarından kaynaklanan genel olarak esneklikler; stok değerleme yöntemleri, amortisman 
hesaplamalarındaki tahminler, geçici hesaplar vasıtasıyla gelir erteleme yöntemleri ve karşılık ayırma 
işlemlerinde yapılabilir. Gerçeğe uygun olmayan paydaşların kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan 
yaratıcı muhasebe uygulamaları münasebetiyle oluşan raporlar hileli veriler halini alabilmektedir (Mulford 
& Comiskey, 2002, s. 8-9).  

2.2.2. Stok Maliyet ve Değerlemeleri 

Maliyeti belirleyen temel öğe satın alınan stokun işletme envanterine dâhil olma sürecinde doğrudan ilişkili 
olan alış bedeli, ithalat vergileri ve nakliye gibi maliyetleri içerir. İadeler, indirimler ve benzeri diğer 
iskontolar satın alma maliyetinin belirlenmesinde azaltıcı hususlardır.  

Stok değerleme işlemlerinde, gerçek parti maliyet, ilk giren ilk çıkar, ağırlıklı ortalama maliyet, tartılı 
ortalama maliyet yöntemleri kullanılabilirken teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmenin yapısına uygun 
kanuni esaslar çerçevesinde farklı hesaplamalar yapılabilmektedir. Stok değerlemeleri işletmelerin tercihine 
bırakılmış olması, değerlemenin düşük yapılması o dönem kazancın eksik takip eden dönemi ise kazancın 
fazla çıkması sonucunu doğurabilir (Açık, 2016, s. 360).  

Emtiaların fiziki olarak bulundurulması depolama maliyetini getirirken beraberinde kısıtlı zaman diliminde 
sayılamayacak derecede çok çeşitli olması fiziki sayım ve gözlemi yapılamaz hale getirmekte, buna bağlı 
olarak hata ve hile riskini yükseltebilir. 

2.2.3. Üretim Maliyeti ve Randıman Hesaplamaları 

Üretim girdileri ana başlık olarak; direkt ilk madde malzeme, genel üretim gideri,  diğer işçilik gideri ya da 
hizmet üretim maliyeti olurken üretim süreci sonucunda çıktı ise üretilen mal veya hizmet olarak 
anlaşılmaktadır. Randıman analizi, işletmenin üretim sürecinde girdi ve çıktı eşitliğini esas alarak analitik 
bir inceleme olup işletmenin vergi matrahının doğruluğuna ilişkin görüş saptamaktadır (Uzun Kocamış, 
2015, s. 204). 

Üretim işletmelerinde Vergi Usul Kanunun 197. maddesine göre imalat defterleri ya da 198. maddeye göre 
kombine imalat defter tutma zorunluluğu getirilmiş, ancak bu uygulama 1996 yılında 246 sıra nolu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7/A Muhasebe Sistemine göre hesaplarını tutanlar için kaldırılmıştır. Üretim 
maliyetlerinin kontrol ve gözetimi olmayan düzenlemelere sahip olması beraberinde işletmelerin karmaşık 
üretim sürecine sahip veya çok çeşitli mamul üretmesi maliyetlerinin hesaplamasında hata ve hilelere 
meydan vermesi ve aynı zamanda mali tabloların yanıltıcı düzenlenmesi algısına neden olarak brüt satış 
karlılığında hatalı sunuma yol açabilir (Erturan & Ergin, 2017, s. 24). 

İşletmeler üretim girdileri ve çıktılarında verimliliğin gizlenmesi yöntemini fire ya da telef gibi unsurları 
araç haline getirerek az vergi ödemek yoluna gidebilirler. Sanayi işletmeleri için kanuni yükümlülükler ile 
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zorunluluk haline gelmiş olan kapasite raporu randıman hesaplamalarının temel kaynağı olurken bu 
raporunda yanlış ya da hileli verilerden yola çıkılarak hazırlanmış olması hileli işlemlerin artmasına sebep 
olabilir. 

2.2.4. Mevcut Denetim Sistemi 

Ülkemizdeki vergi kanunlarının sıklıkla değişiklik göstermesi uygulamalarda ve denetim sisteminde 
aksaklıklara yol açarken, işletmeleri danışmanlık hizmeti almaya teşvik etmektedir. Bunun da beraberinde 
danışmanlık verme potansiyelindeki kişilerin de genellikle kamu kurumlarından istifa edip özel sektörde 
meslek mensubu unvanları altında çalışan kimseler olması tesadüf değildir. Bu kişiler vergiden kaçınma 
yollarını, daha az incelemeye girme olasılığı gibi durumları bildikleri için özel sektör tarafından genellikle 
tercih edilir haline gelmiştir (Ergen & Kılınçkaya, 2014, s. 301-302).  

Dünya Bankası’nın Ekim 2006 tarihli Türkiye’ye ilişkin muhasebe ve bağımsız denetim alanındaki ROSC 
raporunun sonuç kısmında ülkemiz hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler genellikle finansal 
raporların geliştirilmesine düzenleyici ve denetleyici sistemlerin kurulmasına, kurumsallaşması ve 
uluslararası standartlara uyum için gerekli altyapıya yöneliktir (ROSC, 2007, s. 30-35). Bu önerilerin 
birçoğunun özellikle bağımsız denetim alanında uygulanmasına rağmen (Güredin & Adiloğlu, 2018, s. 20), 
nedense istenilen başarıyı sağlanmadığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) 2017 Yıllık Faaliyet Raporu 
ve Kamu Gözetimi Kurumunun (KGK) 2017 Yıllık İnceleme Raporundan anlaşılabilmektedir. 

VDK’nin 2017 yılı faaliyet raporunda ülkemiz geneli mükelleflerin geriye doğru 5 yıllık inceleme oranlarına 
yer verilmiş olup ortalama %2,22’dir. KGK’nin 2017 yılında incelenen 58 denetim dosyalarında tespit edilen 
en önemli üç husus şöyledir; %72’sinde hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi, %64’ünde önemli yanlışlık riskleri ve % 60’ında risklere karşı müteakip denetim 
prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanmasında eksiklikler tespit edilmiştir (KGK, 2017, s. 6). Bu sonuçlar 
gösteriyor ki denetimde yeterli alt yapı oluşmamış ve sürekli denetim algısı olmaması hatalı ve hileli 
işlemleri mahal verecek seviyeye gelmiştir.  

2.2.5. Vergisel Sübvansiyonlar ve Vergi Affı Kanunları 

Ekonomik siyasi ve teknik gerekçeler ile yasalaşan vergi afları vergi sistemine getirdiği düzenlemeler 
mükellefler tarafından yeni afların da gelecekte çıkacağı algısını yerleştirebilir.  Bundan hareketle 
mükelleflerinin devlet olan güveninin az olacağı söylenebilir ve gönüllü uyum ilkesi benimsemiş olan Türk 
Vergi Hukukunun uygulamalarında giderek zafiyetlere yol açabilmektedir. Vergisini düzenli olarak ödeyen 
mükellef, toplum algısı münasebetiyle vergisini ödemeyen ceza almama durumları mükellef açısından 
haksızlığa uğradığı düşüncesini hâkim kılmaktadır (Serim & Yağanoğlu, 2011, s. 139). 

2011 ile 2018 yılları arasında üç tane vergi affı içeren 6111, 6736 ve 7143 sayılı Kanunlar vasıtasıyla işletmede 
mevcut olup kayıtlarda yer almayan stoklar kayıt altına alınmış ancak daha önceden yüksek maliyetler 
verilerek stokta yokmuş gibi görünen emtialar stoklara ilave edilerek tekrar maliyet unsuru olarak 
değerlendirilmesinin önünü açmıştır.  

01.07.2015 yürürlüğe giren 6637 sayılı Kanun 8.Madde ile 5520 sayılı Kanunun 10/ı maddesine eklenen nakdi 
sermaye artırım ile işletmeler nakdi sermaye artırımı ile teşvikten faydalanabileceklerdir. Kar dağıtımı yapıp 
sermayeye geri eklenmesi yöntemiyle işletmeye avantaj sağlamakta ve bununla beraberinde işletmelerin 
vergi daha az ödeyeceği algısı oluşarak hataya ya da hileye müsait mali tabloların oluşmasına neden 
olmaktadır. Vergi idarelerinin vergiye karşı olan uyumu arttırılmak için mükelleflerin finansal ahlaki ve 
sosyal etki risk tutumları göz önüne alınarak müdahale yapabilir (Romanus, 2018, s. 43-44). 

2.3. Muhasebe Hata ve Hilelerinin Tespiti  

Muhasebe kayıtlarına esas olan tüm olguların sistematik biçimde izlenerek kayıt altında olması hata ve 
hilelerin engellenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca hilenin gerçekleşmeden önlenmeye yönelik olan 
süreçlerin hilenin tespit ve doğuracağı sonuçlardan daha düşük maliyetli olması gerekmektedir (Türedi & 
Alıcı, 2014, s. 132). 

İşletmelerin iş süreçlerinde zayıf takip politikası izlemesi hileli işlem riskini arttırabilmektedir (Gonzalez & 
Hoffman, 2018, s. 242). İşletme yönetimi karşılaşabilecek olası hile risklerine karşı kapsamlı bir risk 
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değerlendirmesi yapar ve bu risklerin gerçekleşme olasılıkları hakkında değerlendirmelerde bulunur. Risk 
değerlendirmesine tabi olan konular (COSO 4.Kitap, 2016, s. 71); 

 Mali tablolar da yer alan tahminler ve muhakeme derecesi, 
 Özellikli hesapların kayıt ve hesaplama için kullanılan yöntemler, 
 Faaliyette bulunulan sektör ve pazarlarda sık karşılaşılan hileler, 
 İş yapılan coğrafik bölge, 
 Hileli davranışı özendiren teşvikler,   
 Otomasyon yapısı, 
 Önemli yönetim etkisine maruz olan olağan dışı veya karmaşık işlemler, 
 Son anda gerçekleştirilen işlemler, 
 Yönetimin ihlaline açıklık ve mevcut kontrol eylemleri atlatmak için olası yöntemler. 

2008-2017 yılları arasında Türkiye muhasebe hileleri üzerine yazılan makalelerde ekonomiyi olumsuz 
etkileri dikkat çekilerek hile önleyici mekanizmalar ile hileye karşı bilinç oluşmasında katkı sağlamıştır 
(Kuruçay & Serçemeli, 2018, s. 169). Hilenin tespit edilmesinden ziyade hile farkındalığının arttırılarak, 
önlenmesine ilişkin olarak alınacak tedbirler, işletmeler ve kamu kurumları için daha etkili olabilir. 

ACFE 2018 yılı raporuna göre hile tespit yöntemleri arasında en yüksek paya sahip olan tespit yöntemi 
hileden bir şekilde haberdar olan kişiler tarafından yapılan ihbarlardır (%40). İhbarları, iç denetim (%15) ve 
şirket yönetimi tarafından yapılan teftişler (%13) sırasında ortaya çıkarılan hileler takip etmektedir (ACFE, 
2018, s. 17). Hilelerin ortaya çıkma oranları incelendiğinde ihbarların yüksek olması denetim 
mekanizmalarının etkin çalışmadığı kanaatine varılabilir. Hileler genellikle genel müdür ya da eş değer 
kişiler tarafından yapılırken meslek mensupları tarafından takip edilemez ancak sahtekârlık işlemlerinde bu 
kişilerin çeşitli aşamalarında katkısı olabileceğinden şüphe yoktur (Lokanan, 2018, s. 61). 

3. Yöntem 

Çalışma, üretim yapan işletmelerdeki hata ve hilelerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Üretim 
işletmelerinde muhasebe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan hata ve hileli işlemlerin doğurduğu 
etkiler ve bu olguların nasıl tespit edileceğine ilişkin süreçleri incelemek üzere meslek mensuplarına (Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir) yönelik araştırma yapılmıştır. Anket soruları Ataman & Aydın (2017) ve Gümüş 
& Göğebakan (2016)’ın yapmış oldukları çalışmada kullandıkları anket soruları revize edilerek 
oluşturulmuştur.  

Çalışmanın örneklemini, üretim işletmelerinde muhasebe işlemlerini yürüten muhasebe meslek mensupları 
oluşturmaktadır. Anket uygulamasının yapılacağı yer, zaman ve maliyet bakımından dikkate alınarak 
Gaziantep olarak sınırlandırılmıştır.  

Örneklem büyüklüğünü belirlemek için şu formüller kullanılabilmektedir (Özdamar, 2003, s.116-118): 
N: Evren birim sayısı, n: Örneklem büyüklüğü 
P: Evrendeki X’in gözlenme oranı, Q (1-P): X’in gözlenmeme oranı 
Zα : α= 0.05, 0.01, 0.001 için 1.96, 2.58 ve 3.28 değerleri 
d= Örneklem hatası 
σ= Evren standart sapması 
tα,sd= sd serbestlik dereceli t dağılımı kritik değerleridir (sd=n-1).  
tα,sd kritik değerleri sd= n-1 → 5000 olduğunda Zα değerlerine eşit alınabilir. 

1. Evren varyansı bilinmesi ve sadece 1.tür hatanın dikkate alınması durumunda örneklem büyüklüğü;  

 
2. Evren standart sapması (σ) bilinmiyorsa Zα yerine t dağılımının kritik değerleri olan tα,sd değerleri 

dikkate alındığında örneklem büyüklüğü; 
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Eğer evren varyansı bilinmiyorsa σ yerine s, Zα ve Zβ değerleri yerine tα/sd değerleri kullanılır.  

3. Araştırmada incelenecek değişken nitel değişken olduğunda normal yaklaşımla yukarıda kullanılan 
formüller aşağıdaki gibi yazılmaktadır. 

                     
4. Evren birim sayısı 10000’in üzerinde olduğu durumlarda ise yukarıdaki formüller şu şekilde 

uygulanmaktadır. 

       
Yukarıdaki formüllerden anlaşılacağı üzere örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında bazı farklılıklar ve 
istatistiki bilgiler gerekmektedir. Bu nedenle araştırmacılara bir kolaylık sağlaması için α= 0.05 için +- 0.03, +- 

0.05 ve +- 0.10 örnekleme hataları için farklı evren büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem 
büyüklükleri hesaplanarak Tablo 1’de verilmiştir. Üretim işletmelerinin muhasebe işlemlerini düzenleyen 
muhasebe meslek mensubu sayısı yaklaşık 1000 kişiyi bulmaktadır. Çalışmada uygulanan anket sayısı ise % 
10’u bulmaktadır. Bu oran örneklemin evreni temsili açısından α= 0,10 düzeyinde yeterli görülebilmektedir 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s.50). 

Tablo 2. α= 0.10 İçin Örneklem Büyüklükleri  

Evren Büyüklüğü 
+-0.10 örnekleme hatası (d) 

p=0.5 
q=0.5 

p=0.8 
q= 0.2 

p=0.3 
q=0.7 

100 49 38 45 
500 81 55 70 
750 85 57 73 

1000 88 58 75 
2500 93 60 78 
5000 94 61 79 

10000 95 61 80 

Ülke ekonomilerinde önemli bir konuma sahip olan üretim işletmeleri muhasebenin esnekliklerinden 
faydalanarak hareket etmeleri gerçek durumların gizlenmesine, hatalı işlemlerin ve kanuna karşı hileli 
işlemlerin artması hususları kavramsal araştırmalarda gözlenmiştir. Çalışmada hata ve hileli işlemlerin 
sürekli gelişen faktörlerinde etkisi altında değişimi ve sürekliliği araştırılarak tespitine yönelik yeni bakış 
açıları ekleyerek bu konuya ilgi duyulması ve gelecek araştırmalara örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır.  
Araştırma Gaziantep ilinde üretim işletmesi muhasebe işlemlerini yürüten meslek mensupları (Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir) ile yüz yüze görüşerek anket yoluyla tesadüfi olmayan veri toplama yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmanın sınırlılığı Gaziantep ilindeki meslek mensuplarına yapılmış olmasıdır. SPSS v.24 
istatistik programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Sonuçların değerlendirilme yöntemi olarak frekans 
yüzdeleri dikkate alınarak yorumlanmıştır. 

4. Bulgular 

Tablo 3.’de görüldüğü üzere, ankete 103 kişi katılım göstermiş olup, kadın meslek mensubunun sayısının 
düşük olması TÜRMOB Üye istatistiklerine benzer olarak araştırmamızda da rastlanmakta olup, %25,2’sini 
Kadın ve %74,8’ini Erkek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler oluşturmaktadır. Araştırmamızı katılan 
meslek mensuplarının yaş dağılımı ise %23,3’ü “26-30”, %34’ü “31-35”, %16,5’si “36-40”, %19,4’ı “41-45” ve 
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%6,8’i “46 ve yaş üstü”ndedir. Katılımcıların çoğunluğu 35 kişi ile “31-35” yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 3. Örneklem Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
    Frekans Yüzde % 

Cinsiyet 
Erkek 77 74,8 
Kadın 26 25,2 

Yaş  

26-30 24 23,3 
31-35 35 34,0 
36-40 17 16,5 
41-45 20 19,4 

46 ve üstü 7 6,8 

Mesleki Deneyim 

0-5 20 19,4 
6-10 24 23,3 

11-15 25 24,3 
16-20 20 19,4 

21 ve üstü 14 13,6 

Denetim Alanında Çalışma Süresi 

0-5 61 59,2 
6-10 25 24,3 

11-15 8 7,8 
16-20 7 6,8 

21 ve üstü 2 1,9 

Mesleki Faaliyette Bulunma Şekli  
Bağımlı 44 42,7 

Bağımsız 59 57,3 

Hata/Hile İle Karşılaşma Miktarı  

0-10 Adet 39 37,9 
11-50 Adet 32 31,1 

51-100 Adet 14 13,6 
101-200 Adet 5 4,9 

201 ve üstü 13 12,6 

Katılımcıların mesleki deneyim sürelerine bakıldığında, %19,4’ü 0-5 yıl arası, %23,3’ü 6-10 yıl arası, %24,3’ü 
11-15 yıl arası, %19,4’ü 16-20 yıl arası ve %13,6’sı 21 ve üstü yıl olarak gözlenmektedir. Mesleki dağılımlar 
incelendiğinde ankete katılanları genellikle kısıtlı zaman aralığında benzer yüzdelerde dağılım 
göstermektedir. Ankete katılan meslek mensuplarının denetim alanında çalışma sürelerine bakıldığında, 61 
kişi 0-5 yıl aralığında, 25 kişi 6-10 yıl aralığında 8 kişi 11-15 yıl aralığında, 7 kişi 16-20 yıl aralığında ve 2 kişi 
21 ve üstü yıl deneyime sahip olduğu görülmektedir. Denetim alanında çalışma süreleri ankete katılan 
meslek mensupları açısından incelendiğinde 0-5 yıl deneyime sahip meslek mensubu oranı %59,2 olarak 
gerçekleşmiştir.  
Meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerin icra etme şekilleri Bağımlı ve Bağımsız olarak icra etmekte olup 
bu konu ankete katılım gösterenler açısından, %42,7 Bağımlı, %57,3 Bağımsız olduğu görülmektedir.  
Araştırmamızın konusu olan üretim işletmelerinde hata ve hile konusunda meslek mensuplarına (SMMM) 
sorulan, Hata/Hile ile karşılaşma miktarında ise, 39 kişi 0-10 arası, 32 kişi 11-50 arası, 14 kişi 51-100 arası, 5 
kişi 101-200 arası ve 13 kişi 201 ve üstü olarak gözlenmektedir. 
Anketimizin ikinci bölümünde muhasebe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan hata ve hileler başlıklı 
birden çok seçenek işaretlenebilen sorulara verilen cevaplar, meslek mensuplarının faaliyette bulunma 
şekillerine ve cinsiyet türüne göre dağılım frekanslarının yüzdesi ile analiz edilmiştir. Karşılaştırmalı 
analizler yapılırken genellikle yüksek yüzdelik farklar incelenmiştir.  
“Muhasebe işlemlerinde hata yapılma nedenleri nelerdir.” sorusuna katılımcıların verdikleri cevap yüzdelik 
olarak büyükten küçüğe Tablo 4’te yer almakta olup, %64,1’i “İş yoğunluğu”, %48,5’i “Dikkatsizlik”, 
%43,7’si “Özen göstermemek”, %39,8’i “Bilgisizlik” ve %35”i “Tecrübesizlik” olarak sıralanmaktadır. 
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Bağımlı ve Bağımsız meslek mensupları açısından verilen cevaplar Erkekler yönünden incelendiğinde 
birbirine yakın frekans yüzdelerine sahip olurken ancak Kadınlar yönünden farklılık bir seçenekte yüksek 
olup, “Bilgisizlik” seçeneği Bağımsız Kadın Meslek mensuplarında %6,8 olurken Bağımlı Kadın Meslek 
mensuplarında %1,9 olarak hata yapılma nedeni olarak işaretlenmiştir. 

Tablo 4. Hata Yapılma Gerekçeleri Frekans Yüzdeleri 
Muhasebe 

İşlemlerinde Hata 
Yapılma Nedenleri 

 

Bağımsız Kadın Erkek 
 

Bağımlı Kadın Erkek 
 

Toplam Yüzde 

İş yoğunluğu 

 

34,0% 7,8% 26,2% 

 

30,1% 5,8% 24,3% 

 

64,1% 

Dikkatsizlik 

 

22,3% 2,9% 19,4% 

 

26,2% 2,9% 23,3% 

 

48,5% 

Özen göstermemek 

 

24,3% 3,9% 20,4% 

 

19,4% 1,9% 17,5% 

 

43,7% 

Bilgisizlik 

 

21,4% 6,8% 14,6% 

 

18,4% 1,9% 16,5% 

 

39,8% 

Tecrübesizlik 

 

17,5% 3,9% 13,6% 

 

17,5% 1,9% 15,5% 

 

35,0% 

 “Muhasebe işlemlerinde hilenin yapılmasının gerekçeleri sizce ne olabilir” sorusuna katılımcıların 
verdikleri cevapların frekans yüzleri büyükten küçüğe sıralı olarak Tablo 5’te yer almakta olup. “İşletmedeki 
kontrol ve denetimlerin yetersiz veya hiç olmaması sonucu fırsatlar” seçeneği %57,3 frekans yüzdesine sahip 
olarak ilk sırada yer almaktadır. “İşletmede gerçekleşen hileli eylemlere karşı yaptırımların olmaması” 
seçeneği %41,7 ile ikinci ve “Mali baskılar” seçeneği ise en çok işaretlenen hile gerekçesi olarak %38,8 ile 
üçüncü sırada yer almaktadır. Bağımsız Kadın meslek mensupları tarafından birinci seçenek Bağımlı Kadın 
meslek mensuplarına göre %3,9 daha fazla işaretlenmiştir. Bağımsız Erkek meslek mensupları tarafından 
birinci seçenek %4,9 ve altıncı seçenek %6,8 Bağımlı Erkek meslek mensuplarına göre daha fazla frekans 
yüzdesine sahip olurken Bağımlı Erkek meslek mensupları tarafından dördüncü seçenek %7,8 ve beşinci 
seçenek %5,8 Bağımsız Erkek meslek mensuplarına göre daha fazla frekans yüzdesine sahiptir. Bu netice 
ankete katılım gösteren meslek mensubu faaliyette bulunma şekli açısından zıt bir sonuç elde edilmektedir. 

Tablo 5. Hilenin Yapılma Gerekçeleri Frekans Yüzdeleri 

Muhasebe İşlemlerinde Hilenin 
Yapılmasının Gerekçeleri  

Bağımsız Kadın Erkek 
 

Bağımlı Kadın Erkek 
 

Yüzde 

1) İşletmedeki kontrol ve 
denetimlerin yetersiz veya hiç 
olmaması sonucu fırsatlar 

 

33,0% 7,8% 25,2% 

 

24,3% 3,9% 20,4% 

 

57,3% 

2) İşletmede gerçekleşen hileli 
eylemlere karşı yaptırımların 
olmaması 

 

22,3% 6,8% 15,5% 

 

19,4% 4,9% 14,6% 

 

41,7% 

3) Mali baskılar 

 

22,3% 4,9% 17,5% 

 

16,5% 1,9% 14,6% 

 

38,8% 

4) İş ile ilgili baskılar 

 

13,6% 3,9% 9,7% 

 

20,4% 2,9% 17,5% 

 

34,0% 

5) Hilelerin haklı gösterilmesi 

 

13,6% 2,9% 10,7% 

 

19,4% 2,9% 16,5% 

 

33,0% 

6) Kişinin kişilik yapısı veya kişilik 
bozukluklarından kaynaklanan 
nedenler 

 

19,4% 5,8% 13,6% 

 

10,7% 3,9% 6,8% 

 

30,1% 

7) Hile eylemini 
gerçekleştirebilecek gerekli 
yeteneğe ve bilgiye sahip olunması 

 

10,7% 4,9% 5,8% 

 

9,7% 1,9% 7,8% 

 

20,4% 

8) Sosyal çevre 

 

5,8% 1,9% 3,9% 

 

5,8% 3,9% 1,9% 

 

11,7% 

9) Kötü alışkanlıklar 

 

4,9% 1,9% 2,9% 

 

6,8% 3,9% 2,9% 

 

11,7% 
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 “Meslek hayatınız boyunca karşılaştığınız çalışan kişilerden kaynaklı hile çeşitleri nelerdir” sorusuna 
katılımcıların verdikleri cevapların frekans yüzleri büyükten küçüğe sıralı olarak Tablo 6’da yer almaktadır. 
İlk üç seçenek incelendiğinde, “Fatura hileleri” %68,9 ile birinci, “Gider hileleri” %48,50 ile ikinci, “Elden 
veya kasadan nakit para hırsızlığı” %44,7 ile üçüncü sıradadır. Bağımsız Kadın meslek mensupları, birinci 
seçeneği %5,8 ve dördüncü seçeneği %4,9 Bağımlı Kadın meslek mensuplarına göre daha çok 
karşılaşmışlardır. Bağımlı Erkek meslek mensupları üçüncü seçeneği %8,7 ve dördüncü seçeneği %6,8 
Bağımsız Erkek meslek mensuplarına göre daha fazla karşılaşılan çalışan kişilerden kaynaklı hile türleridir. 
Bağımlı Erkek meslek mensuplarının bu seçeneklerde yüksek oranda karşılaşması mesailerini sürekli olarak 
aynı işyerinde geçirmelerinden kaynaklanabilir.  

Tablo 6. Çalışan Kişilerden Kaynaklı Hile Çeşitleri Frekans Yüzdeleri 

Çalışan Kişilerden 
Kaynaklı Hile Çeşitleri 

 

Bağımsız Kadın Erkek 
 

Bağımlı Kadın Erkek 
 

Genel 
Toplam 

1) Fatura hileleri 

 

38,8% 10,7% 28,2% 

 

30,1% 4,9% 25,2% 

 

68,9% 

2) Gider hileleri 

 

26,2% 5,8% 20,4% 

 

22,3% 4,9% 17,5% 

 

48,5% 

3) Elden veya kasadan 
nakit para hırsızlığı 

 

18,4% 2,9% 15,5% 

 

26,2% 1,9% 24,3% 

 

44,7% 

4) Bordro hileleri 
 

14,6% 6,8% 7,8% 
 

16,5% 1,9% 14,6% 
 

31,1% 

5) Çek Hileleri 

 

14,6% 5,8% 8,7% 

 

11,7% 4,9% 6,8% 

 

26,2% 

6) Nakdi olmayan 
varlıkların kötüye 
kullanılması veya 
çalınması 

 

13,6% 2,9% 10,7% 

 

8,7% 1,0% 7,8% 

 

22,3% 

“Fırsat, Baskı ve Haklı gösterim ilkeleri bağlamında belirlenen hile türlerinden, karşılaştığınız işlemleri 
belirtebilir misiniz” sorusuna katılımcıların verdikleri cevapların frekans yüzleri büyükten küçüğe sıralı 
olarak Tablo 7’de yer almakta olup. İlk üç seçenek incelendiğinde “Borçların-giderlerin düşük gösterilmesi” 
%52,4 ile birinci, “Gelirlerin veya giderlerin farklı dönemlere kaydı ile dönem karının yüksek gösterimi” 
ikinci, “Varlıkların-gelirlerin olduğundan düşük gösterilmesi” % 36,9 ile üçüncü sıradadır. Bağımsız Kadın 
meslek mensupları ikinci, dördüncü ve beşinci seçeneği %3,9 Bağımlı Kadın meslek mensuplarına göre daha 
yüksek frekansta karşılaşmaktadırlar. Bağımsız Erkek Meslek mensupları birinci seçeneği Bağımlı Erkek 
Meslek mensubuna göre %8,7 daha fazla karşılaşmaktadır. Ancak Bağımlı Erkek Meslek mensuplarına göre 
ikinci seçeneği %4,9 daha az karşılaşmaktadırlar. Ankete katılan Bağımlı ve Bağımsız meslek mensupları 
ilişkisi incelendiğinde Bağımlı Meslek Mensubuna göre üstünlük olması normal gözlenebilirken düşük bir 
netice elde edilmesi Bağımlı Meslek Mensubu ile Bağımsız Meslek Mensubu arasında farklı hileli işlemler ile 
karşılaşabileceği anlamına gelebilir. 
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Tablo 7. Hile Üçgeni Faktörlerine Bağlı Karşılaşılan Hile Türleri Frekans Yüzdeleri 

Satır Etiketleri 

 

Bağımsız Kadın Erkek 

 

Bağımlı Kadın Erkek 

 

Genel 
Toplam 

1) Borçların-giderlerin 
düşük gösterilmesi 

 

32,0% 8,7% 23,3% 

 

20,4% 5,8% 14,6% 

 

52,4% 

2) Gelirlerin veya 
giderlerin farklı dönemlere 
kaydı ile dönem karının 
yüksek gösterimi 

 

22,3% 5,8% 16,5% 

 

23,3% 1,9% 21,4% 

 

45,6% 

3) Varlıkların-gelirlerin 
olduğundan düşük 
gösterilmesi 

 

18,4% 2,9% 15,5% 

 

18,4% 2,9% 15,5% 

 

36,9% 

4) İç ve dış belgelerde 
yapılan uygunsuzluklar ve 
finansal tablo 
açıklamalarının ihmal 
edilmesi 

 

19,4% 5,8% 13,6% 

 

16,5% 1,9% 14,6% 

 

35,9% 

5) Hayali gelir 
kaydedilmesi 

 

15,5% 4,9% 10,7% 

 

10,7% 1,0% 9,7% 

 

26,2% 

6) Varlıkların 
değerlemesinde yapılan 
uygunsuzluklar ile 
varlıkların olduğundan 
yüksek gösterilmesi 

 

14,6% 4,9% 9,7% 

 

10,7% 1,9% 8,7% 

 

25,2% 

7) Rüşvet,  İllegal 
hediyeler-bahşiş 

 

12,6% 3,9% 8,7% 

 

7,8% 1,9% 5,8% 

 

20,4% 

8) Haraç-ekonomik gasp 
 

5,8% 1,9% 3,9% 
 

2,9% 1,0% 1,9% 
 

8,7% 

Anketimizin üçüncü kısmında muhasebe hata ve hilelerin tespiti ve önlenmesine ilişkin süreçler ile ilgili 
olarak katılımcılardan önem derecesini (1 En düşük, 10 En yüksek) belirtilmesi istenen bir adet soru 
yöneltilmiştir. Verilen cevapların frekans yüzdelerine göre önem derecesi Tablo 8’de yer almakta olup, 7 ve 
üzeri olanların toplamı incelendiğinde, ilk dörtte %68 ile “Sürekli Denetim” birinci sırada, %65,1 ile “İç 
Kontrol” ikinci sırada, %64,2 ile “Doğrulamalar” üçüncü ve %63,2 ile “Bağımsız Denetim” dördüncü olarak 
yer almaktadır. Önem derecesi en düşük olan yöntem ise %17,5 ile “Tesadüfen” seçeneği, sondan ikinci ise 
%34,9 ile “İhbar Hattı” olmuştur. İşletmelerde hatalı/hileli işlemlerin tespitinde sırasıyla sürekli denetim, iç 
kontrol, doğrulamalar ve bağımsız denetimin gibi faktörlerin etkinliğine ihtiyaç oluğu ön plana çıkmaktadır. 
İhbar hattı seçeneğinin düşük öneme sahip olması kültür farklılığından kaynaklanabilmektedir. Çünkü 
ACFE 2018 raporunda ihbar hattı yüksek bir öneme sahiptir.  

Tablo 8. Hatalı/Hileli İşlemlerin Ortaya Çıkarılması Önem Derecesi Yüzde (1 En Düşük – 10 En Yüksek) 

Hata/Hile Tespit 
Yöntemleri 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

6 
(%) 

7 
(%) 

8 
(%) 

9 
(%) 

10 (%) 
7 ve üzeri 

toplam 
(%) 

Toplam 

Sürekli Denetim 6,8 3,9 4,9 1,9 6,8 7,8 2,9 14,6 9,7 40,8 68 100,0 
İç Kontrol 7,8 4,9 5,8 2,9 7,8 5,8 3,9 10,7 11,7 38,8 65,1 100,0 
Doğrulamalar 2,9 4,9 10,7 4,9 6,8 5,8 6,8 14,6 11,7 31,1 64,2 100,0 
Bağımsız Denetim 5,8 6,8 7,8 3,9 7,8 4,9 7,8 6,8 10,7 37,9 63,2 100,0 
İzleme/Gözetim 5,8 4,9 10,7 7,8 10,7 7,8 9,7 13,6 7,8 21,4 52,5 100,0 
Kamu Denetimi 9,7 8,7 5,8 3,9 14,6 12,6 5,8 7,8 6,8 24,3 37,7 100,0 
İhbar Hattı 19,4 12,6 9,7 11,7 6,8 4,9 9,7 5,8 6,8 12,6 34,9 100,0 
Tesadüfen 30,1 16,5 8,7 5,8 10,7 10,7 6,8 1,0 2,9 6,8 17,5 100,0 
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Anketimizin dördüncü kısmında üretim işletmelerinde olası muhasebe hata ve hileleri ve besleyen unsurlara 
ilişkin süreçler ile ilgili olarak katılımcılardan önem derecesini (1 En düşük, 5 En yüksek) belirtilmesi istenen 
iki adet soru ve likert ölçeğine göre hazırlanan altı soru yöneltilmiştir.  

Tablo 9. Üretim İşletmelerinde Hatalı/Hileli İşlemlere Neden Olan Uygulamalar Yüzde (1 En Düşük – 5 En 
Yüksek) 

Hileli İşlemlere Neden Olabilecek 
Uygulamalar 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Toplam 

Mevcut denetimin sisteminin yetersizliği 8,7 10,7 11,7 17,5 51,5 100,0 

Vergi affı kanunları 12,6 5,8 20,4 20,4 40,8 100,0 

Toplumsal kanuna karşı hata/hile algısı 4,9 6,8 39,8 18,4 30,1 100,0 

Yaratıcı muhasebe uygulamaları 9,7 9,7 34,0 22,3 24,3 100,0 

Vergisel teşviklerin varlığı 9,7 16,5 37,9 21,4 14,6 100,0 

 “Aşağıdaki uygulamalardan hatalı/hileli işlemlere neden olan uygulamaların önem derecesini belirtebilir 
misiniz” sorusuna verilen cevapların frekans yüzdelerine göre Tablo 9’da yer almakta olup, önem derecesi 4 
ve üzeri olanların toplamı incelendiğinde ilk üçte sırasıyla %69 ile “Mevcut denetimin sisteminin 
yetersizliği”, %61,2 ile “Vergi affı kanunları”, %48,5 ile “Toplumsal kanuna karşı hata/hile algısı” yer 
almaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılara göre mevcut denetim sisteminin yetersizliği ve vergi affı 
kanunları üretim işletmelerinde hatalı/hileli işlemlere neden olabilecek uygulamalar olduğu görülmüştür. 

“İşletmelerin aşağıda yer alan hangi tür hatalı/hileli işlemleri araç alarak kullanma derecesini belirtebilir 
misiniz” sorusuna verilen cevapların frekans yüzdelerine göre önem derecesi Tablo 10’da belirtilmiş olup, 4 
ve üzeri olanların toplamı incelendiğinde ilk üçte sırasıyla %67 “Üretim maliyetleri”, %63,1 “Stok 
Sayımları”, %59,2 “Stok satın alma maliyetleri” yer almaktadır. “Randıman analizi” seçeneği ise 2 ve altı 
önem derecesinde sıralamaya göre %38,8 ile en düşük öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak 
işletmelerin üretim maliyetleri, stok sayımları ve stok satın alma maliyetlerindeki gerçekleşebilecek 
hatalı/hileli işlemlere sebep olurken, randıman analizi uygulamasını ise kontrol aracı olarak görüldüğü için 
en düşük öneme sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 10. Üretim İşletmelerinde Hatalı/Hileli İşlemlere Sebep Olan Araçlar Yüzde (1 En Düşük – 5 En 
Yüksek) 

Üretim İşletmelerinde Hatalı/Hileli 
İşlemleri Sebep Olan Araçlar 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Toplam 

Üretim maliyetleri 8,7 6,8 17,5 19,4 47,6 100,0 

Stok sayımları 7,8 14,6 14,6 26,2 36,9 100,0 

Stok satın alma maliyetleri 7,8 6,8 26,2 25,2 34,0 100,0 

Duran varlıkların amaç dışı kullanımı 4,9 16,5 34,0 25,2 19,4 100,0 

Değerleme işlemleri 14,6 15,5 28,2 22,3 19,4 100,0 

Randıman analizi 13,6 25,2 28,2 25,2 7,8 100,0 

 “Üretim işletmelerinde hatalı işlemlerin zamanında tespit edilememesi işletmenin”; “sürekliliğini etkiler”, 
“karlılığını etkiler”, “denetimin etkinliğini ektiler” soruları araştırmaya katılanlara yöneltilmiş olup 
düşüncelerini belirtilmesi istenmiştir. Tablo 11’de verilen cevap frekans değerlerinin yüzdesi yer almaktadır. 
Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum seçenekleri toplam olarak sırasıyla; %78,7 ile “Karlılığını Etkiler”, 
%75,8 “Sürekliliğini Etkiler”, %71,9 “Denetimin Etkinliğini Etkiler” olarak görülmektedir. Bu sonuçlar 
neticesinde üretim işletmelerinde hatalı işlemlerin geç tespit edilmesi işletmenin karlılığın, sürekliliğini ve 
denetimin etkinliğini olumsuz ya da olumlu yönde etkileyebileceği sonucuna ulaşılabilmektedir.   
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Tablo 11. Üretim İşletmelerinde Hatalı İşlemlerin Zamanında Tespit Edilememesi Yüzdelik 
Üretim işletmelerinde hatalı işlemlerin zamanında tespit edilememesi işletmenin, 

  
Sürekliliğini Etkiler (%) 

Karlılığını Ektiler 
(%) 

Denetimin 
Etkinliğini Etkiler 

(%) 
Kesinlikle katılmıyorum 1,9 1,9 7,8 

Katılmıyorum 9,7 8,7 12,6 
Kararsızım 12,6 10,7 7,8 

Katılıyorum 44,7 44,7 37,9 
Kesinlikle katılıyorum 31,1 34,0 34,0 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 “Üretim işletmelerinde hileli işlemlerin geç tespit edilebilmesi işletmenin”; “sürekliliğini etkiler”, 
“karlılığını etkiler”, “denetimin etkinliğini ektiler” soruları araştırmaya katılanlara yöneltilmiş olup 
düşüncelerini belirtilmesi istenmiştir. Tablo 12’de verilen cevap frekans değerlerinin yüzdesi yer almaktadır. 
Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum seçenekleri toplam olarak sırasıyla; %71,9 ile “Karlılığını Etkiler”, 
%70,8 “Denetimin Etkinliğini Etkiler” %68,0 “Sürekliliğini Etkiler” olarak görülmektedir. Hileli işlemin 
hatalı işlemden ayıran özelliği kasıt faktörü bulunmasıdır. Buna göre hileli işlemlerin ortaya çıkarılması 
zaman alan süreç haline gelirken üretim işletmelerinde de hileli işlemlerin varlığı işletmenin sürekliliğini, 
karılılığını ve denetimin etkinliğini olumlu ya da olumsuz olarak etki eden faktör haline gelmiştir.  

Tablo 12. Üretim İşletmelerinde Hileli İşlemlerin Geç Tespit Edilebilmesi Yüzdelik 
Üretim İşletmelerinde Hileli İşlemlerin Geç Tespit Edilebilmesi İşletmenin, 

  
Sürekliliğini Etkiler (%) 

Karlılığını 
Ektiler (%) 

Denetimin 
Etkinliğini Etkiler 

(%) 
Kesinlikle katılmıyorum 7,8 6,8 8,7 

Katılmıyorum 14,6 8,7 8,7 
Kararsızım 9,7 12,6 11,7 

Katılıyorum 34,0 44,7 48,5 
Kesinlikle katılıyorum 34,0 27,2 22,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

5. Sonuç 

Üretim işletmelerinde maliyetlerin doğru hesaplanması,  satış fiyatlarının ve vergi matrahlarının doğruluğu 
açısından önem taşımaktadır. Ülkemizdeki vergi ve muhasebe uygulamalarının karmaşık süreçlere sahip 
olması, işletmelerde muhasebe hatası/hilesi ile karşılaşma oranını arttırması ve bu olayların tespitinin 
güçleşmesi neticesinde, finansal veri kullanıcılarına yanlış beyanların sunumuna neden olmaktadır. 
Araştırmamız Gaziantep ilindeki üretim işlemelerinde hatalı/hileli işlemlerin nedenleri, araçları ve sonuçları 
hakkında bu işletmelerin muhasebe işlemlerini icra eden Muhasebe Meslek Mensuplarına yönelik 
yapılmıştır. Araştırmaya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip 103 kişi katılmıştır. 

Muhasebe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan hatalar ve hileler farklı sebeplere dayanmaktadır. 
Araştırmamızda hata yapılma sebepleri iş yoğunluğu, dikkatsizlik, özen göstermemek, bilgisizlik ve 
tecrübesizlik olarak sıralanmaktadır. Hata yapılmasının önlenmesi açısından mevcut iş yükü 
potansiyellerine göre planlamalara sahip olunması, mesleğin gerektiği özeni ve bilgiye sahip olmak için 
meslek mensuplarının çaba göstermesi gerekmektedir. Hile eyleminin yapılmasında gerekçeleri 
incelendiğinde hile üçgenine benzer yapıda öncelik sıralamasına göre bir sonuç elde edilmiştir. İşletmelerde 
gerçekleşen hileli işlemlerde fırsatlar zincirinin varlığı, teşvik ve baskı faktörlerinin etkisi ile yapılan 
eylemler ve haklı gösterim olayları denetimsiz otoritenin kanıtlarıdır. Meslek mensubunun faaliyette 
bulunma şekli açısından hileli işlemin gerekçeleri değerlendirildiğinde bağımlı meslek mensuplarının mali 
baskılar, iş ile ilgili baskılar ve hilelerin haklı gösterimi bağımsız meslek mensuplarına göre daha fazla 
karşılaştıkları durumlardır. 
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Çalışan kişiler yönünden hileli işlemler incelendiğinde fatura ve gider hileleri ön plana çıkmaktadır. İşletme 
yöneticileri tarafından yapılan hileli işlemler göz önüne alındığında ise borçların-giderlerin düşük 
gösterilmesi ve gelirlerin veya giderlerin farklı dönemlerde kaydı dönem karının yüksek gösterimi ilk iki 
sırada yer almaktadır. Dolayısıyla yönetimin yapacağı hile türleri çalışanlarında hileli işlem yapmalarını 
tetikliyor olabilir.  

Muhasebe hatalı/hileli işlemlerinin tespiti ve ortaya çıkarılmasına ilişkin anket sonuçları incelendiğinde 
denetim ve kontrol sistemlerinin önemi bir kez daha ön plana çıkarken, üretim işletmeleri özelinde sorulan 
hatalı/hileli işlemlere neden olan uygulamaların başında mevcut denetim sisteminin yetersizliği ve kanuna 
karşı hata/hile olgusunun kanıksanmasından ileri geldiği tespit edilmiştir.  

İşletme ölçek ve sayılarında artan ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan işlem çeşitliliği ve 
farklılığı, vergi idaresinin bu işlemleri gözlemleyerek dışsal kontrol mekanizmalarının gelişimine katkı 
sunmakla beraber işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin doğruluğunun tespiti, karşılıklı denetimi, ticari ve 
mali piyasalara yönelik doğru, güvenilir ve hile/hata oranı düşük bir veri ile sunulmasını da kolaylaştırdığı 
görülebilmektedir. Son dönemlerde artan bir ivme ile yürürlüğe konulan e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-
beyanname, defter beyan sistemi gibi dijital ve birbirine ilişik sistemlerin, muhasebe hata ve hilelerini 
asgariye indirme hedefleri kadar, geliştirilen sistemler sayesinde doğruluk testleri ile de işletmelerin doğru 
veriyi kullanma ve muhasebeleştirme davranışlarını de pozitif yönde etkileme gücüne sahip oldukları 
açıktır.  

Üretim işletmelerinde hatalı/hileli işlemlere neden olan araçlar incelendiğinde üretim maliyetleri, stok 
sayımları ve stok satın alma maliyetleri olaylarının %63 dolaylarında yüksek frekans yüzdesine sahip olması 
denetim sisteminin ne kadar aciz olduğunun göstergesi olabilir. Hatalı işlemlerin zamanında tespit 
edilememesi ve hileli işlemlerin geç tespit edilebilmesi üretim işletmelerinde sürekliliği, karlılığı ve 
denetimin etkinliğine anket sonuçlarına göre %75 dolaylarında etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Muhasebe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan hatalar/hileler mevcut denetim sisteminin yetersiz 
olması, işletmelerde gerekli iç denetim alt yapısının kurulmamış olmaması, her geçen gün vergi/ muhasebe 
kanunlarındaki değişiklikler etrafında işletme sahiplerinin daha az vergi ödeme isteği içerisinde olması 
muhasebe olaylarının kontrol sistemlerinin dijital ortama aktarılması zorunluluk halini almıştır. Hazine ve 
Maliye Bakanlığının mevcut dijital uygulamalarından yola çıktığımızda denetim sistemindeki en önemli 
eksiklik işletmelerde durum tespiti yapabilecek dijital envanter havuzuna sahip olmaması ve üretim 
işletmeleri için özellikle envanterin yanında dijital imalat verilerine yönelik acilen gereken tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

İşletmelerin özellikle fiziki sayım kontrolleri yapmaları gerekliliği hata/hile tespiti ve önlenmesi açısından 
önem arz etmektedir. Bundan sonraki muhasebe uygulamalarında stok/imalat verilerinin hem miktar hem 
de tutar olarak elektronik olarak kayıt altına alınması ve beyanı muhasebe hata/hile uygulamalarının 
önlenmesine katkı yapacağı ve sonraki bilimsel çalışmaların bu doğrultuda uygulamalar üzerine yapılarak 
geliştirilebileceği düşünülmektedir. 
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Amaç-Bu araştırmanın temel amacı kamu ve özel sektördeki örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti 
ilişkisini karşılaştırmaktadır. 

Yöntem-Araştırmanın evrenini Ankara’da çalışan özel güvenlik görevlileri oluşturmaktadır. 
Araştırmada tesadüfi örneklem kullanılmıştır. Uygulanan anket neticesinde analize uygun 2249 veri 
elde edilmiştir. Araştırmada Brandes, Dhalwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen Örgütsel 
Sinizm Ölçeği ile Scott ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 
kullanılmıştır. Veri analizinde t –Testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular- Araştırma sonuçlarına göre örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü 
ilişki bulunduğu, bu ilişkinin özel güvenlik görevlilerinin istihdam şekillerine göre farklılaştığı 
tespit edilmiştir. 

Tartışma- Araştırma sonuçları özel sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlileri için örgütsel 
sinizm algısının işten ayrılma niyeti üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir.  Örgütsel 
sinizmle mücadele yöntemleri belirtilmiştir. 
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Purpose- The main purpose of this study is to compare the relationship between organizational 
cynicism and intention to quit of public and private sector. 
Design/methodology/approach- The population of the study includes the private security officers 
working in Ankara. Random sampling is conducted in the study. As a result of questionnaires, 2249 
data were found analyzable. In this study, the Organizational Cynicism Scale developed by Brandes, 
Dhalwadkar and Dean (1999) and Intention to Quit Scale developed by Scott et all (1999) was used. 
T-Test and Regression analysis was used in data analysis. 

Findings- According to the result of the study, it was revealed that there is a positive relationship 
between organizational cynicism and intent to quit, and the relationship between them differs 
according to private security officers’ employment type. 
Discussion- Research results show that the perception of organizational cynicism is more effective 
on the intention to quit for private security officers employed in the private sector. Ways of 
struggling with organizational cynicism are indicated. 

1.GİRİŞ

Türkiye’de her geçen gün daha çok büyüyerek biraz daha fazla istihdam sağlayan özel güvenlik sektöründe 
işgücü devir oranının yüksek olduğu bilinmektedir (TOBB, 2014). İş gücü devir oranının yüksek olması 
sektörde faaliyet gösteren unsurların elindeki yetkin personelin kaybedilmesi, bunun neticesi olarak da zaman 
ve maliyet kayıpları ile sonuçlanabilmektedir. En nihayetinde ise, insan unsurunun çok önemli olduğu bir 
hizmet sektörü olan özel güvenlik alanındaki sektör unsurları açısından uzun dönemli rekabet avantajlarının 
kaybedilmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle sektördeki iş gücü devir oranının düşürülmesi için gerekli 
önlemlerin alınması önem arz etmektedir. İşten ayrılma niyeti ve gerçek işten ayrılma arasında pozitif yönlü 
anlamlı ilişki vardır (Mobley, 1982). İşten ayrılma davranışı öncesinde bireyde işten ayrılma fikri oluşmaktadır 
(Zeytinoğlu vd., 2007: 34).  Bu açıdan işten ayrılma niyeti, iş gücü devir oranını düşürmek isteyen örgüt 
yöneticilerinin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir tutumdur. 
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Çalışanları işte tutabilmek ve personel devir oranını düşürebilmek için önce işten ayrılmalara sebep olan 
etmenlerin gerçekçi olarak analiz edilmesi gerekir (Ongori, 2007; Mafini ve Dubihlela, 2013). Bu etmenlerden 
birisi olan işten ayrılma niyetini de çevresel, örgütsel ve bireysel faktörlerin etkilediği bilinmektedir (Aypar 
vd., 2018: 117). Alan yazında örgütsel sinizm, işten ayrılma niyetini etkileyen bu faktörlerden birisi olarak 
gösterilmektedir. Kısaca çalışanların örgütlerine karşı yönelttikleri olumsuz tutumlar olarak tanımlanabilecek 
örgütsel sinizmin yükselen işten ayrılma niyetinin dışında örgütlerin etkinlik ve verimliliğini düşüren birçok 
unsura da sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle örgütsel sinizm de örgütler açısından ayrıca üzerinde 
durulması gereken bir faktör olarak görünmektedir. 

Özel güvenlik görevlileri Türkiye’de hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilmektedir. Alan yazında 
istihdam yerlerinin (Kamu-özel) işten ayrılma niyeti ve örgütsel sinizm üzerinde etkili olduğunu belirten 
araştırmalar bulunmaktadır. Ancak istihdam yerlerinin bu iki değişken üzerinde etkili olmadığını ortaya 
koyan çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırma “İstihdam yerleri örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti 
üzerinde etkili midir?”, “Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki var mıdır?” ve eğer var ise 
“İstihdam yerleri örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye etkili midir?” sorularına cevap 
bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen verinin analizi sonucunda örgütsel 
sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunduğu ve örgütsel sinizm ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin istihdam şekillerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye’de özel güvenlik sektörünün durumu 
anlatılarak örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti açıklanmıştır. Ayrıca bu bölümde araştırma amacı 
doğrultusunda oluşturulan hipotezlerin gerekçeleri ifade edilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemine 
ilişkin bilgiler yer almakla birlikte üçüncü bölümde araştırma hipotezlerine ilişkin bulgular ile analizlere yer 
verilmiştir. Son bölümde ise analiz sonuçları tartışılarak araştırmacılara ve uygulamacılara öneriler 
getirilmiştir. Araştırmanın kısıtları da bu bölümde sunulmuştur.    

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Türkiye’de özel güvenlik 

Özel güvenlik sektörü dünyada her geçen gün büyüyen ve bu büyümeyle birlikte daha fazla istihdam 
sağlayan bir sektördür. 2017 yılı itibariyle 180 milyar dolarlık büyüklüğü bulunan sektörün 2020 yılında 240 
milyar dolarlık büyüklüğe erişeceği değerlendirilmektedir (Guardian, 2107). Türkiye’de de dünyadaki bu 
gelişmeye paralel olarak sektör büyümeye devam etmektedir. Türkiye’de 2004 yılında 15 olan özel güvenlik 
şirketi sayısı 2018 yılında 1429’a, 57.855 olan özel güvenlik kimlik kartı sahibi sayısı 1.122.225’e ulaşmıştır. 
2018 Ekim ayı itibariyle Türkiye’de faal çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı 312.244’tür (Demirci, 2019). 
Bununla birlikte sektörün Türkiye’deki büyüklüğü 3 milyar Euro’dan fazladır (COESS, 2015). 

Türkiye’de özel güvenlik sektörünün asıl büyümeye başlaması 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı “Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ile olmuştur. Bu kanun öncesinde her ne kadar özel güvenlik olgusu 
Türkiye’de faaliyette ise de, sadece bazı önemli devlet kurumların korunmaları amacıyla oluşturulmuştu. 
Ancak, 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanun” kapsamında faaliyetlerini sürdüren sektör unsurlarının, ortaya çıkan özel 
güvenlik talebini karşılayamadığına dair tartışmalar başlamıştır (Gülcü, 2002). Bunun sonucu olarak da 2004 
yılında yapılan yeni kanun düzenlemesi sonrasında sektör büyüme eğilimine girmiştir.  

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni bulunan bir yerde iki şekilde özel güvenlik hizmeti 
sağlanabilmektedir. Birincisi özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik izni talep edenlerin kendi bünyesinde 
çalışması şeklidir. Birim adı verilen bu yerlerde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve 
Kanuna ilişkin zorunlulukları istihdam eden kişi, kurum veya kuruluşa ait olmaktadır. Öteki yöntem ise özel 
güvenlik izni almak isteyen kişi, kurum veya kuruluşun bu hizmeti, İçişleri Bakanlığı’ndan belge almış olan 
özel güvenlik şirketlerinden hizmet alması yoludur. Bu yöntemde 5188 sayılı Kanun çerçevesindeki iş ve 
işlemler ile özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları özel güvenlik şirketleri sorumluluğundadır. Bununla 
birlikte özel güvenlik görevlileri kamuda da görevlendirilebilmektedir. 5188 sayılı Kanunda 2018 yılında 
çıkartılan 696 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe istinaden kamu ancak bu hizmeti kendi bünyelerinde 
kuracakları birimler vasıtasıyla sağlayabilmektedirler. Burada görevlendirilen özel güvenlik görevlileri işçi 
statüsünde görev yapmaktadırlar. Aynı KHK bunun istisnasını belediyelere tanımıştır. Belediyeler özel 
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güvenlik hizmetini kendi kurmuş oldukları şirketler üzerinden alabilmektedirler. Ancak bu belediye şirketleri 
dışarıya hizmet verememektedirler. Bu bağlamda Türkiye’de dört farklı istihdam şekli ortaya çıkmaktadır: 1-
Kamu birim, 2-Kamu hizmet alımı, 3-Özel birim, 4-Özel hizmet alımı (Demirci, 2019). 

2.2. İşten ayrılma niyeti 

Örgütte belli bir dönemde çalışanların herhangi bir nedenle işten ayrılmaları veya çıkarılmaları sonucunda 
yerlerine başka çalışanların alınması neticesinde oluşan işgücü hareketliliği iş gücü devir oranı olarak 
tanımlanmaktadır (Türker, 1995: 11). Bu devir çalışanların kendi istekleriyle oluştuğunda gönüllü devir oranı; 
örgüt tarafından karar verildiğinde gönülsüz devir oranı şeklinde adlandırılmaktadır (Price ve Mueller, 1981; 
Cesur, 1998). Çalışanın gönüllü olarak işten ayrılması, çoğunlukla örgüte yararı varken farklı bireysel ve 
örgütsel negatif unsurlar neticesinde meydana gelebildiğinden, örgütler açısından zararlı sonuçlar doğurma 
potansiyeli oluşturabilmektedir. Bu nedenle örgütler gönüllü devir oranının önlenmesine ilişkin tedbirleri 
almaya çalışmaktadırlar. 

Alan yazında gerçek işten ayrılma ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ilişki tespit eden araştırmalar 
mevcuttur (Mobley, 1982; Steel ve Ovalle, 1984). İşten ayrılma niyeti bireylerin çalışma şartlarından doyum 
sağlayamamaları sebebiyle sergiledikleri negatif bir eylem olarak tanımlanabilir (Rusbelt vd., 1988: 599). Tett 
ve Meyer (1993: 262) bu niyetin bilinçli ve kasten örgütten ayrılma isteği olduğunu belirtmektedir. Ancak bu 
niyetin oluşabilmesi için çevresel, işe ilişkin ve kişisel olmak üzere birçok faktör etkili olabilmektedir (Cotton 
ve Tuttle, 1986).  

Alan yazın incelendiğinde işten ayrılma niyetini etkileyen birçok iş tutumunun da bulunduğu 
anlaşılmaktadır. İş doyumu (Demirci, 2019; Altay, 2018; Yıldız, 2014; Lam vd., 2001), stress (Yenihan vd., 2014; 
Elangovan, 2001), örgütsel adalet (Dirik vd., 2016; Örücü ve Avşarlıoğlu, 2013), tükenmişlik (Çalışkan ve 
Pekkan, 2019; Sağlam Arı vd., 2010), kinizm (Lee, 2011), örgütsel özdeşleşme (Turgut vd., 2017; Turunç ve 
Çelik, 2010), örgütsel bağlılık (Tolay, 2008; Wasti, 2005), iş aile iklimi (O’Neill, vd., 2009), çalışma yaşam kalitesi 
(Lee, vd., 2015), örgütsel öğrenme (Emami vd., 2012; Avcı ve Küçükusta, 2009), örgüte duyulan güvensizlik 
ve işinden tatmin olmama (Yazıcıoğlu, 2009) ve işyeri zorbalığı (Serçeoğlu vd., 2016) işten ayrılma niyetini 
etkileyen iş tutumlarına örnek olarak sayılabilir. Örgütsel sinizm de işten ayrılma niyeti ile ilişkili olduğu 
tespit edilen iş tutumlarından birisidir (Batholomev ve Onuoha, 2018; Beheri vd., 2018; Yalçın, 2017; Yasım ve 
Uğur, 2016; Khan, 2014).  

Ayrıca alan yazında istihdam yerlerine (Kamu-Özel) göre işten ayrılma niyetinin farklılaşıp farklılaşmadığını 
test eden çalışmalar da bulunmaktadır (Demirci, 2019; Sipahi ve Kartal, 2018; Çelik ve Yıldız, 2018; Kitapçı 
vd., 2014; Olowokere vd., 2014; Wang vd., 2012). Ancak bunların sonuçları birbirleriyle örtüşmemektedir. 
Bunlardan birinde Demirci (2019) kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin işten ayrılma niyetlerinin özel 
sektörde çalışanlarınkinden düşük olduğunu tespit etmiştir. Aynı şekilde Wang ve arkadaşları (2012) da 
kamuda çalışanların daha düşük işten ayrılma niyetine sahip olduklarını tespit etmiştir. Çelik ve Yıldız (2018) 
ise kamuda istihdam edilen hemşirelerin işten ayrılma niyetlerinin özelde çalışan hemşirelere göre daha 
yüksek olduğunu tespit etmiştir. Tüm bunlardan farklı olarak Sipahi ve Kartal (2018) yapmış oldukları 
araştırmada kamudaki ve özel sektördeki çalışanlarının işten ayrılma niyeti düzeylerinde yüksek farklılık 
tespit edememişlerdir.   

Bu alan yazın taraması neticesi ulaşılan kanaatle araştırmanın birinci hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:  

H1. Kamu ve özel sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin işten ayrılma niyetlerinde anlamlı fark 
vardır. 

2.3. Örgütsel sinizm 

Tarihsel olarak M.Ö. 4. Yüzyıldaki sinik okula kadar dayanan sinizm, günümüzde örgüt yöneticileri ve 
politikacılar tarafından tartışılan, akademisyenler tarafından ise giderek yaygınlaştığı kabul edilerek 
anlamaya ve açıklanmaya çalışılan bir olgu olmaya başlamıştır (James, 2005). Sinizmin kuşku duyma, 
şüphelenme, güven duymama, kötümser olma gibi anlamları bulunmakla birlikte aslen “kusur bulan, zor 
beğenen ve eleştiren kişi” şeklindeki ifadenin kavramın asıl anlamını daha net ortaya koyabildiği ifade 
edilebilir (Eaton, 2000).  
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Örgüte karşı açık veya gizli biçimde yöneltilen sert eleştirileri, olumsuz duygu ve inançları ifade etmek üzere 
kullanılan (Pelit ve Pelit, 2014:81) örgütsel sinizm kavramı Dean ve arkadaşları (1998) tarafından bir tutum 
olarak tanımlanmıştır. Dean ve arkadaşları (1998) örgütsel sinizm kavramını örgüt çalışanlarının, kişi, grup, 
örgüt, ideoloji, sosyal yetenekler ya da kurumlara karşı geliştirdikleri olumsuz tutumlar olarak 
tanımlamışlardır. Abraham (2000) sinizmin temelinde doğruluk, adalet, dürüstlük ve samimiyet duygularının 
bulunmaması olduğunu ifade ederek sinik çalışanların sürekli şikayet etmek, örgüte ve çalışma arkadaşlarına 
karşı küçümseyen tavır içerisinde olmak, örgütleri tarafından kandırıldıkları duygusuna sahip olmak ve 
başarısızlıklar neticesinde hayal kırıklığına uğramak gibi özelliklere sahip olduklarını ifade etmektedir. 

Alan yazın incelendiğinde örgütsel sinizmi anlamak ve açıklamak üzere bir çok çalışma yapıldığı ve bu 
çalışmalar kapsamında çeşitli ölçekler geliştirildiği görülmektedir (Kanter ve Mirvis, 1991; Wrigtsman, 1992; 
Brandes, 1997; Brandes vd., 1999; Eaton, 2000).  Bunların arasından Brandes ve arkadaşları (1999) tarafından 
geliştirilen ölçeğin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Kocaoğlu ve İnce, 2012:82). Brandes ve arkadaşları 
(1999) örgütsel sinizmi “Bilişsel”, “Duygusal” ve “Davranışsal” olmak üzere üç boyut altında toplamışlardır. 
Örgütsel sinizmin bilişsel boyutu, çalışanlarda örgütlerine ilişkin adalet, dürüstlük ve samimiyet 
prensiplerinin olmadığı düşüncesinin bulunmasını ifade etmektedir. Duygusal boyutu, çalışanların 
örgütlerine ilişkin çeşitli olumsuz duygular beslemesidir. Davranışsal boyut ise çalışanların bilişsel ve 
duygusal olarak hissettiklerini davranışlarına yansıtarak örgütlerine ilişkin olumsuz davranışlar sergilemeleri 
olarak belirtilebilir. Bu bağlamda örgütsel sinizm bilişsel, duygusal ve davranışsal eğilimlerin birleşiminden 
oluşan bir tutum şeklinde kavramsallaştırılmıştır (Dean vd., 1998; 345-346).  

Örgütsel sinizme sebep olan etmenlerin alan yazında bireysel ve örgütsel olarak iki başlık altında ele alındığı 
görülmektedir. Medeni durum (Kanter ve Mervis, 1989), yaş, cinsiyet (Mirvis ve Kanter, 1991),eğitim düzeyi 
(Fero, 2005) ve hizmet süresi (James, 2005) bireysel etmenler olarak; kurumsallaşmış örgütsel ikiyüzlülük 
(Fleming, 2005), yönetim becerilerinde yetersizlik (Andersson ve Bateman, 1997), başarısız değişim 
teşebbüslerinin yaşanmış olması (Wanous vd., 2000), işin anlamsızlığı (Cartwright ve Holmes, 2006), lider-üye 
etkileşim kalitesinin düşüklüğü (Bommer vd., 2005), algılanan amir desteği (Cole vd., 2006), örgütsel 
adaletsizlik (Özler vd., 2010) ve psikolojik sözleşme ihlali (Abraham, 2000) ise örgütsel etmenler arasında 
sayılabilir.  

Alan yazın incelendiğinde örgütsel sinizmin çalışanlarda psikolojik ve fizyolojik bozukluklar oluşmasına 
sebep olduğu (Pelit ve Pelit, 2014), çalışanların iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarında düşüşe sebep olduğu 
(Abraham, 2000; Tekiner ve Tavas, 2016; Kudo vd., 2016), örgüte karşı şüphe, inançsızlık ve hor görme 
davranışlarını artırdığı (Kanter ve Mirvis, 1989), öz saygının azalmasına sebep olduğu (Fleming, 2005), 
örgütsel vatandaşlık davranışının düşmesine sebep olduğu (Kabataş, 2010), sabotaj, hırsızlık ve 
dolandırıcılığın artmasına, kurallara uymama davranışına, örgütsel değişim için gösterilen çabada eksilmeye 
ve lidere olan güvenin azalmasına sebep olduğu (Kalağan, 2009) yabancılaşmaya (Arabacı, 2010) ve 
tükenmişliğe (Johnson ve O’Leary-Kelly, 2003) sebep olduğunu ortaya koyan araştırmaların bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca  alan yazında örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti (Batholomev ve Onuoha, 2018; 
Beheri vd., 2018; Yalçın, 2017; Khan, 2014) arasında ilişki olduğunu ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. 

Alan yazında istihdam yerlerinin örgütsel sinizm üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaya çalışan 
araştırmalar da mevcuttur (Bulut, 2018; Korkut ve Aslan, 2016; Tekin ve Bedük, 2015). Ancak bunların 
sonuçları tutarlılık göstermemektedir. Bulut (2018) bir iletişim firmasının beyaz ve mavi yakalı çalışanları 
üzerinde yapmış olduğu araştırmada çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinde bir fark tespit edememişken, 
Korkut ve Aslan (2016) kamuda çalışan öğretmenlerin daha yüksek sinizm seviyesine sahip olduğunu tespit 
etmiştir. Tekin ve Bedük de (2015) kamu ve özel hastane çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında 
katılımcıların genel örgütsel sinizm düzeylerinde anlamlı bir fark tespit edememişken, kamu hastanelerinde 
çalışanların örgütsel sinizmin alt boyutlarından duygusal sinizm düzeylerini özel hastane çalışanlarından 
daha yüksek tespit etmiştir.  

Tüm bu alan yazın incelemesi neticesinde ulaşılan kanaatle araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur:  

H2. Kamu ve özel sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin örgütsel sinizm düzeylerinde anlamlı 
fark vardır. 
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2.4. Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisi 

Alan yazın incelendiğinde işten ayrılma niyetini etkileyen birçok etken ve iş tutumunun örgütsel sinizmin 
çıktıları arasında yer aldığı görülmektedir. İş doyumu, örgütsel bağlılık ve stres bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Bununla birlikte Tett ve Meyer (1993) örgütsel sinizmin, devir oranının en belirgin öncüllerinden 
birisi olduğunu savunmaktadır ve gerçek işten ayrılma ile işten ayrılma niyeti pozitif ilişkilidir (Steel ve 
Ovalle, 1984). Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında ilişki 
olabileceği öngörülebilir. 

Alan yazında örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır (Peter ve 
Chima, 2018; Beheri, Ahmed ve Aboul-Ela, 2018; Akova ve Kılıç, 2015; Polat ve Güngör, 2014; Khan, 2014; 
Mirvis ve Kanter, 1991). Bu çalışmaların tümünde örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 
anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  

Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyetini destekleyen iki teori bulunmaktadır. Bunlardan birisi eşitlik teorisi, 
diğeri ise sosyal değişim teorisidir (Beheri vd., 2018). Adams’ın (1963) Eşitlik Teorisine göre birey yaptığı işle 
ilgili olarak girdi ve çıktı hesabı yapmaktadır. Bu girdi ve çıktılar arasında eşitsizlik olduğunda birey mutsuz 
olur (Folger ve Russell, 1998). Bunun sonucu olarak birey çalıştığı yerdeki eşitsizliği gidermek amacıyla daha 
az emek harcamak veya işine daha az özen göstermek gibi davranışlar sergileyebileceği gibi (Koçel, 2005), 
daha fazla ücret veya olanak sağlayan bir işe geçmeyi deneyebilir (Çevik Kılıç, D.B. (2016).  Sosyal değişim 
teorisine göre ise bireyler, ilişkilerinde ödül beklentisi ile davranırlar, ödüller değer verilerek gelişirse ilişkiler 
zamanla devam eder, taraflardan birisi karşılık verdiğinde ve sağladıkları ödüller diğer tarafça adil olarak 
algılandığında bireyler ilişkiye devam ederler (Searle, 2000:138-139). Bu durumlar oluşmadığında bireyde 
tatminsizlik oluşmaktadır. Tatminsizlik ise bireyde işten ayrılma niyetini artırabilir.  

Bu alan yazın incelemesi neticesinde ulaşılan kanaatle araştırmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur: 

H3. Örgütsel sinizm işten ayrılma niyetini pozitif yönde ve anlamlı olarak etkiler. 

İncelenen alan yazın sonucunda edinilen kanaatle, örgütsel sinizmi ve işten ayrılma niyetini etkileyebileceği 
değerlendirilen istihdam yerlerinin (Kamu-Özel), örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisini de 
etkileyebileceği değerlendirilebilir. Alan yazında bu yönde yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 
doğrultuda araştırmanın dördüncü hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

H4. Örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde istihdam şekillerine göre farklılık vardır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın amacı ve modeli 

Araştırmada örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisinin özel güvenlik görevlilerinin istihdam şekillerine 
(Kamu-Özel) göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amaçlanmaktadır. Araştırma nicel paradigma 
bağlamında ilişkisel araştırma şeklinde desenlenmiştir. Araştırma çerçevesinde Ankara’da çalışan özel 
güvenlik görevlilerine, kendilerinin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeylerini tespit etmek üzere ilgili 
ölçekleri bünyesinde barındıran anket uygulanmıştır. Gerçekleştirilen alan yazın incelemesi sonucunda Şekil 
1’deki model oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1. Model 

3.2. Evren ve örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara’daki özel güvenlik çalışanları oluşturmaktadır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 
kayıtlarına göre Ekim 2018 itibariyle Ankara’da 32.227 özel güvenlik görevlisi çalışmaktadır1. Özel güvenlik 

                                                           
1 Özel Güvenlik Daire Başkan yardımcısı olan araştırmacının Daire kayıtlarından elde ettiği rakamlardır.   

ÖRGÜTSEL SİNİZM İŞTEN AYRILMA NİYETİ 
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görevlilerinin 14.716’sı kamuda, 17.511’i özel sektörde istihdam edilmektedir. Özel sektördeki özel güvenlik 
görevlilerinin ise 6.177’si çeşitli özel güvenlik şirketlerinin bünyesinde, 11.334’ü de birimlerde, çalışmaktadır.  

Tablo 1. Ankara’da çalışan özel güvenlik görevlileri 

İstihdam alanı Çalışan sayısı Toplam 

Kamu 14.716 
32.227 

Özel 17.511 

Tesadüfi örneklem kullanılan araştırma kapsamında çevrimiçi olarak hazırlanmış olan anket Ankara’da 
bulunan özel güvenlik şirket yöneticileri ile tüm kamu ve özel sektör özel güvenlik birim yöneticilerine 2018 
yılı Ekim ayı ortasında iletilmiştir. Aynı zamanda bu anketin Ankara’daki tüm özel güvenlik görevlilerine 
yöneticiler vasıtasıyla iletilmesi talep edilerek evrene yansız olarak ulaşmak hedeflenmiştir. Ayrıca katılımcı 
cevapları günlük olarak evrende kendiliğinden oluşan kotalar (Kamu-Özel) bağlamında kontrol edilmiştir. 
2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle araştırmaya katılımın devam etmediği anlaşıldığında anket cevaplara 
kapatılmıştır. Araştırma kapsamında bu süre sonunda analize uygun 2249 gözlem birimi elde edilmiştir. 
50.000 kişilik bir evren için .05 örneklem hatasıyla 381; .03 örneklem hatasıyla 1045 kişilik örneklem 
büyüklüğünü yeterli olmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). Bu nedenle örneklemin evreni temsil etme 
yeterliliği olduğu değerlendirilmiştir. 

3.3. Veri toplama araçları 

Örgütsel Sinizm Ölçeği 

Örgütsel Sinizm Ölçeği Brandes, Dhalwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiştir. Bu araştırmada 
kullanılan 13 maddelik ölçek bilişsel sinizm, duygusal sinizm ve davranışsal sinizm olmak üzere 3 boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçek Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve farklı çalışmalarda (Yalçın, 
2017) kullanılmıştır. Karacaoğlu ve İnce (2012) yapmış oldukları çalışmada ölçeğin genel ve boyutlarına ilişkin 
Cronbach Alfa değerlerini sırasıyla; genel .91, bilişsel .87, duyuşsal .94 ve davranışsal .82 şeklinde tespit 
etmişlerdir. Bu araştırmada Örgütsel Sinizm Ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; 
genel .913, bilişsel .790, duyuşsal .947, davranışsal .827 şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin yapılan 
normallik testi sonucunda ifadelere ait tüm değerlerin normal değerler (+1,5 ile -1,5) arasında gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Toplanan verilerin bu haliyle normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır (Tabachnick ve 
Fidell, 2013). 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Scott ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek bir faktörlüdür ve dört 
ifadeye sahiptir. Bu ölçek daha önceden Türkçe’ye çevrilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılarak çeşitli 
araştırmalarda kullanılmıştır (Aylan, 2012). Orijinal ölçeğin güvenilirlik katsayısı .830 olarak hesaplanmıştır. 
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine ilişkin bu araştırmada elde edilen Cronbach Alfa değeri .790 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin yapılan normallik testi sonucunda ifadelere ait tüm çarpıklık ve basıklık 
(skewness ve kurtosis) değerlerin normal değerler (+1,5 ile -1,5) arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Toplanan 
verilerin bu haliyle normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). 
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4. BULGULAR VE ANALİZ 

4.1. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri 

Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri 

 N % 

Cinsiyet 
Erkek 2165 96,3 
Kadın 84 3,7 

Yaş 

18-23 arası 32 1,4 
24-29 arası 409 18,2 
30-35 arası 795 35,3 
36 yaş ve üzeri 1013 45 

Medeni durum 
Evli 1722 76,6 
Bekar 527 23,4 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim 311 13,8 
Lise 1667 74,1 
Ön lisans 152 6,8 
Lisans 116 5,2 
Yüksek lisans 3 ,1 

Ücret 

1500-2000 TL arası 62 2,8 
2001-2500 TL arası 264 11,7 
2501-3000 TL arası 1787 79,5 
3001 ve üzeri 136 6 

İş tecrübesi 

Bir yıl ve altı 128 5,7 
2-5 yıl arası 595 26,5 
6-10 yıl arası 909 40,4 
11 yıl ve üzeri 611 27,2 

İstihdam yeri 
Kamu 1387 61,7 
Özel 862 38,3 

Katılımcıların 2165’i (%96,3) erkek, 84’ü (%3,7) kadındır. Katılımcıların 32’si (%1,4) 18-23 yaş aralığında, 409’u 
(%18,2) 24-29 yaş aralığında, 795’i (%35,3) 30-35 yaş aralığında ve 1013’ü (% 45) 36 yaş ve üzerindedir. 
Katılımcıların 1387’si (%61,7) kamuda, 862’si (%38,3) özel sektörde çalışmaktadır. Katılımcıların 128’i (%5,7) 
bir yıl ve altı, 595’i (%26,5) 2-5 yıl arası, 909’u (%40,4) 6-10 yıl arası, 611’i (%27,2) 11 yıl ve üstü çalışma süresine 
sahiptir.  

4.2. Katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri 

Katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetlerine ilişkin istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3 
incelendiğinde tüm katılımcıların örgütsel sinizm ölçeğine vermiş oldukları cevapların ortalaması 1,8899 
(düşük), işten ayrılma niyeti ölçeğine vermiş oldukları cevapların ortalaması 2,0451 (düşük) düzeyindedir. 
Bununla beraber kamuda çalışan katılımcıların örgütsel sinizm ölçeğine vermiş oldukları cevapların 
ortalaması 1,8778 (düşük), özel sektörde çalışanlarınki ise 1,9094 (düşük) düzeyindedir. Kamuda çalışan 
katılımcıların işten ayrılma niyeti ölçeğine vermiş oldukları cevapların ortalaması 2,0085 (düşük), özel 
sektördekilerinin ise 2,1041 (düşük) düzeyindedir.  
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Tablo 3. Katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri 

  Katılımcı sayısı Ortalama Standart sapma 
G

EN
EL

 Örgütsel sinizm 
2249 1,8899 ,715 

İşten ayrılma niyeti 
2249 2,0451 ,877 

K
A

M
U

 Örgütsel sinizm 1387 1,8778 ,703 

İşten ayrılma niyeti 1387 2,0085 ,860 

Ö
Z

EL
 Örgütsel sinizm 862 1,9094 ,735 

İşten ayrılma niyeti 862 2,1041 ,901 

 

4.3. İstihdam şekillerinin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi t testi 

Örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetinin istihdam yerlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirilen t Testi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4. Kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetleri üzerinde 
gerçekleştirilen t Testi sonuçları 

 N X ss t p 

Ö
rg

üt
se

l 
Si

ni
zm

 Kamu  1387 1,8778 ,703 
-1,007 ,314 

Özel  862 1,9094 ,735 

İş
te

n 
A

yr
ılm

a 
N

iy
et

i 

Kamu 1387 2,0085 ,860 
-2,489 ,013 

Özel 862 2,1041 ,901 

p<.05 

Tablo 4 incelendiğinde kamu ve özel sektör çalışanlarının örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir farkın 
bulunmadığı (p>.05), ancak işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunduğu (p<.05) 
anlaşılmaktadır. Katılımcıların işten ayrılma niyeti ölçeğine vermiş oldukları cevapların ortalamaları 
incelendiğinde özel sektörde çalışan katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin kamuda çalışanlardan daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında örgütsel sinizm açısından istihdam yerlerinin anlamlı bir 
farklılık oluşturmadığı, buna karşılık işten ayrılma niyeti açısından kamu ve özel sektörde istihdam edilmenin 
anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle H1 hipotezi kabul edilmiş, H2 hipotezi 
reddedilmiştir. 

4.4. Örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisi  

Katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla 
gerçekleştirilen regresyon analizlerinin sonuçları 5, 6 ve 7. Tablolarda sunulmuştur.  
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Tablo 5. Tüm katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetleri üzerinde gerçekleştirilen regresyon 
analizi sonuçları 

Model 

Standardize 
edilmemiş katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 
(Sabit) ,536 ,040 

,651 
13,526 ,000 

1,000 1,000 Örgütsel 
sinizm ,,798 ,020 40,689 ,000 
Bağımlı değişken: İşten ayrılma niyeti 
R:0,651; R2:0,424; Düzeltilmiş R2: 0,424; Model için F: 1655,614; p=.000 

P<.005 

Tablo 5 incelendiğinde tüm katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunduğu teşekkül ettirilen regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmasından 
anlaşılmaktadır (β=0,798 ve p<.005). Ayrıca ANOVA testi sonucu, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini 
anlamlı bir şekilde açıkladığını işaret etmektedir (F=1655,614 ve p<.005). Hesaplanan örgütsel sinizmin işten 
ayrılma niyetini açıklama derecesi (R2) .424’tür. Bu sonuca göre örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini p<.005 
anlamlılık düzeyinde % 42 oranında açıkladığı ifade edilebilir. H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Kamuda çalışan katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetleri üzerinde gerçekleştirilen 
regresyon analizi sonuçları 

Model 

Standardize 
edilmemiş katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 
(Sabit) ,578 ,052 

,623 
11,211 ,000 

1,000 1,000 Örgütsel 
sinizm ,762 ,026 29,639 ,000 
Bağımlı değişken: İşten ayrılma niyeti 
R:0,623; R2:0,388; Düzeltilmiş R2: 0,388; Model için F: 878,471; p=.000 

P<.005 

Tablo 6 incelendiğinde tüm katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunduğu teşekkül ettirilen regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmasından 
anlaşılmaktadır (β=0,762 ve p<.005). Ayrıca ANOVA testi sonucu, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini 
anlamlı bir şekilde açıkladığını işaret etmektedir (F=878,471 ve p<.005). Hesaplanan örgütsel sinizmin işten 
ayrılma niyetini açıklama derecesi (R2) .388’dir. Bu sonuca göre örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini p<.005 
anlamlılık düzeyinde % 39 oranında açıkladığı ifade edilebilir. 

Tablo 7. Özel sektörde çalışan katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetleri üzerinde 
gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları 

Model 

Standardize 
edilmemiş katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 
(Sabit) ,482 ,062 

,693 
7,812 ,000 

1,000 1,000 Örgütsel 
sinizm ,,850 ,030 28,172 ,000 
Bağımlı değişken: İşten ayrılma niyeti 
R:0,693; R2:0,480; Düzeltilmiş R2: 0,479; Model için F: 793,680; p=.000 

P<.005 

Tablo 7’deki sonuçlara göre tüm katılımcıların örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunduğu teşekkül ettirilen regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmasından 
anlaşılmaktadır (β=0,693 ve p<.005). Ayrıca ANOVA testi sonucu, örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini 
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anlamlı bir şekilde açıkladığını işaret etmektedir (F=793,680 ve p<.005). Hesaplanan örgütsel sinizmin işten 
ayrılma niyetini açıklama derecesi (R2) .480’dir. Bu sonuca göre örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini p<.005 
anlamlılık düzeyinde % 48 oranında açıkladığı ifade edilebilir. 

Bu analiz sonuçları ışığında, kamudaki örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini açıklama oranı % 39 iken özel 
sektördeki örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetini açıklama oranı % 48 olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
Böylece örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisinin istihdam yerlerine göre farklılık gösterdiği ifade 
edilebilir. Diğer bir değişle istihdam şekilleri örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisini etkilemektedir. 
Bu nedenle H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Demirci (2019), Çelik ve Yıldız (2018) ile Wang ve arkadaşlarının (2012) yapmış oldukları çalışmaların 
sonuçları göz önüne alınarak bu çalışmada da özel güvenlik görevlilerinin işten ayrılma niyetlerinde istihdam 
şekillerine (Kamu-özel) göre farklılık olabileceği öngörülmüştü. Araştırma sonuçları bu hipotezi 
doğrulamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre özel sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin 
kamudakilerden daha yüksek işten ayrılma niyetlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Demirci’nin (2019) 
İstanbul’da yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarıyla da örtüşmektedir. İşten ayrılma niyetini etkileyen 
çevresel, işe ilişkin ve bireysel birçok faktör bulunmaktadır (Cotton ve Tuttle, 1986). Bu araştırma sonuçları da 
işe ilişkin faktörlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyarak bu ifadeyi 
doğrulamaktadır. Araştırma sonucunun bu şekilde oluşmasında kamu ve özel sektördeki birçok örgütsel 
faktör etkili olmuş olabilir. Bu nedenle özel sektör yöneticilerinin, çalışanlarının işten ayrılma niyetini 
etkileyebilecek yönetim tarzı, ücret ve ödüllendirme gibi örgütsel faktörleri doğru analiz ederek gerekli 
tedbirleri bu yönde almaları gerektiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Demirci’nin (2019) yapmış olduğu 
araştırmada katılımcıların işten ayrılma niyetleri orta düzeyde tespit edilmişken bu araştırmada düşük 
seviyede tespit edilmiştir. İstanbul’daki iş alternatifleri ve sosyo-ekonomik şartların Ankara’dan farklılaşması 
araştırma sonuçlarının bu şekilde sonuçlanmasına sebep olmuş olabilir. 

Korkut ve Aslan (2016) ve Tekin ve Bedük’ün (2015) yapmış oldukları çalışmaların sonuçları göz önüne 
alınarak bu araştırmada ayrıca özel güvenlik görevlilerinin örgütsel sinizm düzeylerinde istihdam şekillerine 
(Kamu-özel) göre farklılık olabileceği öngörülmüştü. Araştırma sonuçlarında kamuda çalışan özel güvenlik 
görevlileri ile özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin örgütsel sinizm düzeylerinde istatistiksel bir 
anlamlılık tespit edilememiştir. Bu sonuçlar Bulut’un (2018) gerçekleştirmiş olduğu araştırma sonuçlarıyla 
örtüşmektedir. Korkut ve Aslan’ın (2016) Diyarbakır’da gerçekleştirdiği araştırmada ise kamuda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri özelde görev yapanlardan daha yüksektir. Korkut ve Aslan (2019) 
Diyarbakır’da bulunan özel ve kamu okullarındaki iş şartları, öğrenci profilleri ve sınıflardaki öğrenci 
sayısındaki farklılığının bu sonucun alınmasında etkili olmuş olabileceğini ifade etmektedir. Bu araştırma 
sonuçları ise kamuda ve özel sektördeki özel güvenlik görevlilerinin örgütsel sinizme yol açan aynı 
faktörlerden etkileniyor olabileceklerini ve özel güvenlik yöneticilerinin örgütsel sinizme yol açabilecek 
faktörler üzerinde etkili tedbirler alabildiklerini ifade edebilir. Ayrıca araştırmada kamu ve özel sektörde 
istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin örgütsel sinizm algıları da düşük düzeyde tespit edilmiştir. Alan 
yazında yer alan bazı araştırmalarda katılımcıların örgütsel sinizm düzeyleri düşük (Helvacı ve Çetin, 2012) 
iken bazı araştırmalarda orta (Korkut ve Aslan, 2016) düzeyde tespit edilmiştir. Örgütsel sinizmi etkileyen 
birçok bireysel ve örgütsel faktör olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Ankara’da görev yapan özel güvenlik 
görevlilerinin örgütsel sinizm düzeylerini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik araştırmaların yapılmasında 
yarar bulunduğu değerlendirilmektedir.  

Peter ve Chima, (2018), Beheri ve arkadaşları (2018), Polat ve Güngör (2014), Akova ve Kılıç (2015), Khan’ın 
(2014) ve Mirvis ve Kanter’in (1991) yapmış oldukları araştırmaların sonuçları göz önüne alınarak örgütsel 
sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki bulunduğu öngörülmüştü. Araştırma sonuçları bu önermeyi 
doğrulamaktadır. Bu araştırmada hem kamu ve özel sektör, hem de genel sonuçlarda örgütsel sinizm ile işten 
ayrılma niyeti arasında yüksek düzey korelasyon tespit edilmiştir.  Daha önceki araştırmalarda Beheri ve 
arkadaşları (2018) orta düzey, Polat ve Güngör (2014) ve Khan (2014) zayıf düzey korelasyon tespit etmişlerdir. 
Bu sonuçlar bu iki değişken arasında var olan ilişkiye etki eden faktörlerin olduğunu ifade etmektedir. Bu 
nedenle de bu araştırmada, alan yazında örgütsel sinizmi ve işten ayrılma niyetini etkileyebileceği 
değerlendirilen istihdam şekillerinin bu iki değişken arasındaki ilişkiyi de etkileyebileceği öngörülmüştü. 
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Araştırma sonuçları istihdam şekillerine göre örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisinin farklılaştığını 
ortaya koymaktadır.  

Araştırmada hem kamu hem de özel sektörde çalışan katılımcıların cevapları üzerinde yapılan analiz 
neticesinde yüksek düzey korelasyon tespit edilmiştir. Ancak yapılan regresyon analizi neticesinde elde edilen 
sonuçlarda kamuda istihdam edilenlerin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetini açıklama oranı % 
39 iken, özel sektörde istihdam edilenlerin örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetlerini açıklama oranı 
48 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar özel sektördeki örgütsel sinizm algısının kamudakinden daha fazla 
işten ayrılma niyetini etkileyeceğini ortaya koymaktadır.  

Örgütsel sinizmin örgütlerin etkinlik ve verimliliğini düşürücü etkisi olan birçok faktöre sebep olduğu 
bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de çalışanların işten ayrılma niyetlerini pozitif yönlü etkilemesidir. 
Örgütler, bu zararlı faktörlerin önlenmesini ve çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin düşürülmesini 
istiyorlarsa örgütsel sinizmi engelleyecek tedbirleri almak zorundadırlar. Özel güvenlik görevlileri açısından 
özellikle özel sektör örgütleri örgütsel sinizmi daha ciddiye almalı ve önleyici tedbirlerini yerine 
getirmelidirler.  

Örgütsel sinizm olumsuz tutum içerisindeki bireylerin örgüte bulaştırdığı olumsuz duyguların yanında bu 
bireylerin olumsuz tutumlarının deneyimleme yoluyla iş ortamında yaygınlaşmasıdır (Brown ve Cregan, 
2008). Bu nedenle örgütsel sinizmle mücadele edilmez ise gelişir ve örgüte daha fazla zarar verebilecek hale 
gelebilir. Örgütsel sinizm ile mücadele edebilmek için örgütsel sinizme yol açan bireysel ve örgütsel 
faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çalışanları maddi, manevi ve sosyal anlamda desteklemek, stresi 
düşürmek, tükenmişlik duygusunu önlemek, örgütsel esnekliği artırmak, örgütsel iletişimi gerçekleştirmek, 
yönetime katılımı teşvik etmek, örgütsel değişimler hakkında çalışanlara bilgi vermek ve çalışanların çalışma 
koşullarını geliştirmek (Efilti vd., 2008), güvenilirliği artırmak, zaman verimliliğini artırmak, çalışanlara yeni 
fırsatlar sunmak ve örgüt içerisindeki rekabeti yönetmek (Özgener vd., 2008) örgütsel sinizme karşı örgütsel 
düzeyde alınabilecek tedbirler olarak sıralanabilir. 

Alan yazında örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisinin farklılaştığı anlaşılmaktadır. Bu durum bu 
değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek başka faktörlerin de bulunabileceğini ifade etmektedir. Bu 
nedenle ilişkiyi tam olarak ortaya koyabilmek için bu değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlerin 
ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma yapılmasında fayda bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca 
araştırma sonuçları Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin işten ayrılma niyetlerinin farklılaştığını 
göstermektedir. İşten ayrılma niyetini etkileyen birçok bireysel ve örgütsel faktör bulunduğundan 
Türkiye’deki özel güvenlik görevlilerinin bu yöndeki tutumlarını etkileyen faktörlerin tümüyle ortaya 
konmasında fayda bulunmaktadır. Bu yönde gerçekleştirilecek araştırmalara da ihtiyaç bulunduğu 
görülmektedir.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle bu araştırma Ankara’da 
çalışan özel güvenlik görevlileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Başka sektörde çalışan bireyler veya başka 
yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri üzerinde gerçekleştirilecek araştırmaların sonuçları farklılık 
gösterebileceğinden araştırmanın ilk kısıtı olarak sayılabilir. Bununla birlikte cinsiyetin örgütsel sinizm 
(Mirvis ve Kanter, 1991) ve işten ayrılma niyeti (Cotton ve Tuttle, 1986; 64) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Ancak araştırmada tesadüfi örneklem kullanıldığından kadın katılımcı oranı % 3.7’de kalmıştır. Bu durum da 
araştırmanın diğer bir kısıtı olarak sayılabilir.   
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1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kullanıcılar ile bilgi sistemleri arasındaki bilgi asimetrisini 
azaltarak işletmelerin geleneksel iş modellerinden uzaklaşmasına yol açmıştır. Tüm dünyada yaşanan dijital 
dönüşüm süreci, işletmeleri daha yenilikçi iş modellerine yöneltmiştir. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu iş 
modellerinden biri de paylaşım ekonomisidir. Paylaşım ekonomisi(PE), dijital platformlar aracılığıyla az 
kullanılmış ya da hiç kullanılmamış bir ürün veya hizmetin ihtiyacı olan başka birine kiralanması ve 
sunulmasını içeren bir alışveriş şeklidir. 

Bugün iletişim teknolojileri ve internet erişiminin yaygınlaşması tüketicileri neredeyse sürekli olarak çevrimiçi 
hale getirmiştir. Dolayısıyla teknoloji, sadece satın almakla kalmayıp sosyal ağ bağlantılarına dayanan güncel 
bir paylaşım şekli olan “Paylaşım Ekonomisi” olarak adlandırılan yeni paylaşım modelini geliştirmenin en 
kolay yolu olmuştur (Botsman & Rogers, 2010 s.67). Modern bilgi teknolojisinin kullanılması paylaşım 
ekonomisini geleneksel paylaşımdan ayıran en temel farktır (Zvolska, 2015 s.18). 

Paylaşım ekonomisi ilk ortaya çıktığı zamanlarda sadece geçici bir heves olarak düşünülmekteydi fakat şimdi 
son derece güçlü bir olgu haline gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre paylaşım ekonomisi sektörünün, 
2025 yılına kadar 335 milyar dolar değerinde olması beklenmektedir (Statista, 2018b). Bundan dolayı paylaşım 
ekonomisi sektörü yatırımcıların ve geliştiricilerin ilgisini çekmektedir. Bu noktada firmalar ve uygulamacılar, 
sektörde başarılı olabilmek ve rekabet avantajı elde etmek için potansiyel kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarını 
doğru analiz ederek etkili stratejiler geliştirmek durumundadır. Fakat bu konuda Türkiye’de yapılan 
çalışmalar son dönemlerde artış göstermesine rağmen toplumun çevrimiçi paylaşım hizmetlerini nasıl 
benimsedikleri ve nasıl algıladıklarına yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı yaşanması ve bireylerin yoğun bir enformasyon altında kalması dijital 
ortamlara olan güveni etkilemektedir. Dijital ortama duyulan güven ise çevrimiçi veya mobil platformlar 
aracılığıyla sunulan paylaşım hizmetlerine katılma ve kullanma kararlarını etkilemektedir. 2012 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre (Davis, 2012); katılımcıların % 67'si, işbirlikçi tüketim hizmetine katılmanın 
önündeki başlıca engelin güven sorunu olduğunu, eşyaların kırılmasından veya çalınacağından endişe 
duyduklarını ifade etmişlerdir.  PwC raporuna göre güven, paylaşım platformlarının temel taşıdır (PwC, 2015 
s.5) ve güven olmadığı takdirde bir paylaşım platformu işlemeyecektir (Tosuner, 2012 s. 9). 

Bu çalışmada, Türkiye’de paylaşım hizmetlerine katılımı etkileyen güven faktörleri detaylı bir biçimde 
tartışılmaktadır. Bu kapsamda çevrimiçi veya mobil paylaşım hizmetlerine duyulan güven, paylaşım 
ekonomisine katılımı nasıl etkiler? sorusuna cevap aranacaktır. 

Çalışma sonuçları, paylaşım uygulamaları hakkında tüketici bilgi asimetrisini azaltarak, çevrimiçi veya mobil 
paylaşım hizmetlerinin benimsenmesi sağlamak için mevcut sorunların belirlenmesinde önemli bir rol 
oynayacaktır. Ayrıca çalışmanın, yeni ekonomik sistem hakkındaki bilimsel eksiklikleri de doldurması 
beklenmektedir. 

2. Kavramsal Altyapı 
Paylaşım Ekonomisi 

Tarih boyunca insanlar savaşlar, doğal felaketler ve toplumsal kargaşalar gibi olumsuz koşullarda herkesin 
hayatta kalma şansını arttırmak için ellerindeki kaynaklarını bir araya getirme eğilimi göstermiştir. Bu şekilde 
insanlar arasında paylaşım faaliyetleri başlamıştır. Son yıllarda baş gösteren ekonomik bunalımlar, artan 
tüketim, azalmakta olan yenilebilir enerji kaynakları ve gelişen teknoloji gibi bir dizi faktör geleneksel 
paylaşım kalıplarının değişmesine yol açmıştır. 

Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) yaşanan gelişmeler, kullanıcılar ve bilgi sistemleri arasında 
sürekli veri alışverişine yol açarak yeni dağıtım kanallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternete sürekli 
bağlı olan akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, herhangi bir bireyin gerçek zamanlı olarak başkalarıyla işbirliği 
yapmasına olanak tanımıştır (Gyódi, 2017 s.2). Bilhassa, Web 2.0 teknolojisinin gelişi ile birçok yeni paylaşım 
modelleri ortaya çıkmıştır. İnsanların sosyal teknolojileri kullanarak mal ve hizmetlerini paylaşma fikri, 
paylaşım ekonomisi çağını başlatmıştır.  

Günümüzde internetin, çevrimiçi sosyal ağların ve mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile en önemli değişimin 
bireylerin tüketim alışkanlıklarında olduğu görülebilmektedir. Yaşanan bu süreç mülk sahiplerinin mallarını 
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arkadaşlarıyla, komşularıyla ve hatta yabancılarla kolaylıkla paylaşmalarını mümkün kılmıştır.  Paylaşım 
Ekonomisi, teknolojik gelişmeleri bir arada tutan bir çeşit şemsiye olarak görülebilir. Bireyler sahip oldukları 
kullanılmamış ya da az kullanılmış varlıkları üretken kaynaklara dönüştürmek için dijital platformları 
kullanmaktadır. 

Günümüzde hızla büyüyen ve yoğun bir şekilde tartışılan bir olgu olarak “Paylaşım Ekonomisi” kavramı ilk 
kez 2008 yılında Harvard Hukuk Okulu'nda Profesör Lawrence Lessig tarafından kullanılmıştır (Kim ve diğ, 
2015 s. 1). İlerleyen zamanlarda dünya çapında yayılan bir ekonomi türü olmasına rağmen, paylaşım 
ekonomisinin ortak bir tanımı bulunmamaktadır (Hou, 2018 s.2). Akademik literatürde yer alan bazı 
tanımlamalar şunlardır: 

Botsman (2013  4)’a göre paylaşım ekonomisi, ürün ve hizmetlerin paylaşılması, takası, ticareti veya 
kiralanmasına dayanan ve mülkiyete erişimi sağlayan internet aracılı bir ekonomik modeldir. Mair & 
Reischauer (2017 s.2)’ye göre, paylaşım ekonomisi, bir kuruluş tarafından işletilen dijital bir platformun 
aracılık ettiği kaynakların yeniden dağıtımını sağlama ve kaynaklara erişimi gerçekleştirmek için çeşitli ödeme 
biçimlerinin kullanıldığı bir pazar ağıdır. 

Paylaşım ekonomisi terimi etrafında devam eden anlaşmazlıklara rağmen, 2015 yılında Oxford sözlüğüne, 
“bireyler arasında varlıkların veya hizmetlerin genellikle internet aracılığıyla ücretli veya ücretsiz paylaşıldığı 
bir ekonomik sistem” tanımıyla girmiştir (Oxford Dictionary, 2018  1; Parente ve diğ, 2018 s.53). 

Paylaşım ekonomisi kavramı aynı zamanda işbirlikçi tüketim olarak da adlandırılmaktadır (Hamari ve diğ., 
2015 s.3).  İşbirlikçi tüketim kısaca bir kaynağın ücret veya başka bir tür karşılık için alınması ve dağıtılması 
olarak tanımlanabilir (Conte, 2016 s.10). Daha geniş bir tanımla ifade etmek gerekirse mekân, ürün, zaman ve 
beceriler de dâhil olmak üzere bireylerin varlıklarını paylaşma, ödünç verme veya takas etme gibi sosyo-
ekonomik hareketlerini kapsayan bir terimdir (Mun, 2013 s.8). Botsman (2013  16)’ a göre ise işbirlikçi tüketim; 
birbirleriyle bağlantı içindeki bireylerin ve toplulukların, merkezileşmiş kurumlara karşı üretme, tüketme 
finanse etme ve öğrenme biçimini değiştirerek ekonominin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Paylaşım ekonomisinin neden ortaya çıktığı ve nasıl geliştiğine dair kesin bir görüş belirtilmemesine rağmen, 
ortaya çıkmasına ilişkin ışık tutan çeşitli araştırmacıların önerileri vardır. Belk (2014 s.1595), İşbirlikçi tüketim 
ve paylaşım ekonomisi kavramlarının internetle birlikte ortaya çıktığını savunmaktadır. Bunula birlikte, 
araştırmacıların büyük bir çoğunluğu somut kanıt olmamakla paylaşım ekonomisinin ortaya çıkışında 
teknolojinin yanı sıra 2008'de başlayan ekonomik krizin etkisi olduğunu savunmaktadır (Kosintceva, 2016 s.9). 
Bu kriz birçok kişinin evini, arabasını ve yatırımlarını kaybetmesine neden olmuştur. Mali zorluklarla karşı 
karşıya kalan insanlar tüketim alışkanlıklarını değiştirmek için bir arayış içerisine girmiştir Krizden itibaren 
insanlar mal ve hizmetleri satın almak yerine, geçici olarak erişim sağlayacağı paylaşım modellerine 
yönelmişlerdir. 

Küresel ısınma, artan yakıt kullanımı ve hammadde fiyatları, artan çevresel kirlilik ve diğer toplumsal 
sorunlar, paylaşım ve işbirliğine dayalı tüketimi tetikleyen diğer faktörlerdir. Sonuç olarak paylaşım 
ekonomisi, aşırı tüketim, çevresel kirlilik ve yoksulluk gibi birçok soruna yanıt olarak doğmuştur. Paylaşım 
hizmetlerinin yayılmasının küresel olarak büyük bir toplumsal etkiye neden olacağı ve bu nedenle 
araştırmacılar ve uygulayıcılar için ilgi odağı haline geleceği tahmin edilmektedir (Hamari ve diğ., 2015 s.2). 

Dijital Dünyada Güven 

Her bilim güven kavramını kendi çerçevesinde ele almış ve kavram birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. 
Güven, genellikle herkes tarafından anlaşılan, ancak açıklanması ve tanımlanması zor olan bir kavramdır 
(Demircan & Ceylan, 2003 s.141). Bu durum, güven kavramının ortak bir tanımlanmasının yapılmasını ve 
açıklanmasını oldukça zorlaştırmıştır. Yapılan çalışmalar incelediğinde güven kavramı hakkında yapılan 
tanımlar şu şekildedir; 

Giffin (1967 s.104) güveni, riskli bir durumda istenen bir hedefe ulaşmak için sorgulamadan bir başkasına veya 
bir şeye olan inanç olarak tanımlamıştır. Başka bir tanımlamada güven kavramı kişinin kendine güveni olan 
bir değişim partnerine güvenme isteği olarak ifade edilmektedir (Moorman, Deshpandé, & Zaltman, 1993 
s.82). 
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Mölmann (2015 s.193) yaptığı çalışmada ise güvenin hem hizmetin kullanılmasına olan istekliliğini 
etkilediğini hem de tüketimin tatmini üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ve tüketicinin yeniden 
hizmet seçme olasılığını etkilediğini ortaya çıkarmıştır. 

Çevrimiçi güven ise, müşteri ile internet arasındaki güveni kapsamasından dolayı genel güvenden 
ayrılmaktadır (Bart, Shankar, Sultan, & Urban, 2005 s.134).Geleneksel yüz yüze etkileşimin aksine, tüketiciler 
ve firmalar arasındaki birincil arayüz çevrimiçi ortamdır. Bu nedenle, tüketicilerin çevrimiçi firmalarla pozitif 
ilişkiler geliştirmesi için öncelikle çevrimiçi ortama ya da internet teknolojilerine duyulan güven oluşmuş 
olmalıdır (Ye, 2013 s.7). 

Literatürde yer alan önceki çalışmaların bazıları çevrimiçi güveni, teknolojiye duyulan güven olarak 
tanımlamıştır (Ratnasingam, 2004 d. 526). Teknolojiye duyulan güven ile insanlara duyulan güven birbirinden 
farklıdır. Sosyal güven çoğunlukla güvenin kurulmasının daha kolay olduğu yüz yüze etkileşimlere ve 
ilişkilere dayanır. Çevrimiçi güven ise, sanal ortama dayandığı için karmaşık bir konudur. Tüketiciler bir web 
sitesiyle etkileşimde rahat hissettiklerinde, web sitesine güven geliştirebilirler ve güven, belirsizlik ve 
korkuyla başa çıkmak için temel strateji haline gelmektedir (Jarvenpaa, Tractinsky, & Saarinen, 2000 s.46).  

Çevrimiçi ortama duyulan güvenin gelişmesi paylaşım ekonomisi hizmetlerinin başarısı açısından önemlidir. 
Çünkü tüketicinin çevrimiçi ortama olan güveni paylaşım hizmetlerine duyulan güvenini de etkileyecektir 
(Finley, 2012 s.16). Yapılan bir araştırmada tüketicinin güveninin, çevrimiçi ortamda işlem yapma niyeti 
üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır (Kim, Ferrin, & Rao, 2009 s.556). 

Chung ve diğerleri (2010, s.485) çalışmasında, web sitesi tasarımı gibi web sitesinin özelliklerine ilişkin bakış 
açılarının, platformu kullanma niyetini etkileyebildiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle çevrimiçi platformun 
kullanım kolaylığı ve algılanan güvenlik kontrolü güven oluşumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 
(Koufaris & Hampton-Sosa, 2004 s.379). 

Çevrimiçi ortamda alışveriş yapan tüketiciler çoğunlukla güvenliğe bağlı olan ödeme riski veya kişisel risk ile 
çok ilgilidir. Liao ve Cheung (2002 s.293) çalışmasında internet tabanlı e-bankacılığa yönelik tutumlar 
araştırılmış ve sistem güvenliğinin, sistem kullanımına yönelik müşteri tutumlarının önemli bir belirleyicisi 
olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise web sitesinin algılanan kalitesinin, güven üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Jones & Leonard, 2008 s.94). Diğer bir çalışmaya göre, web sitesi tasarımı 
kalitesinin mağaza itibarından daha önemli olduğunu bulunmuştur (Liang & Lai, 2002 s.443). Buradan 
hareketle bir şirketin web sitesine güven, müşterilerin şirkete karşı tutumlarını ve satın alma isteklerini 
etkilemektedir yorumu yapılabilir. 

Ek olarak her bireyin güvenme eğilimi farklıdır. Bazı bireylerin karşı tarafa güvenme olasılığı daha yüksektir 
(Gefen, 2000 s.726). Bunun sebebi çevrimiçi alışverişlerden edinilen deneyim ve tecrübelerin kişiden kişiye 
farklılık göstermesidir. Yapılan alışverişten edilen deneyimler kişinin güvenme eğilimini pozitif ya da negatif 
yönden etkilemektedir. Çevrimiçi alışverişlere aşina olan anlayışlı bir müşterinin, çevrimiçi satıcılara 
güvenme olasılığı daha yüksek olacaktır (Weisberg, Te’eni, & Arman, 2011 s.82). Buna ek olarak, tüketicilerin 
güven derecesi ne kadar yüksek olursa, satın alma niyeti de o kadar yüksek olmaktadır ve düşük seviyedeki 
tüketici güveni, kişilerin çevrimiçi alışverişten kaçınmasının temel nedenidir (Gefen & Straub, 2004 s.410).  

Airbnb  
2008 yılında Amerika’da kurulan Airbnb, paylaşım ekonomisi sektörünün asıl başarısını gösteren sayılı 
şirketlerden biridir. Konaklama paylaşımında büyük başarı elde eden Airbnb, bireylere kısa süreli konaklama 
imkanı sağlamaktadır. Bireyler sisteme hem sağlayıcı hem tüketici olarak dahil olabilmektedir. Bugün 81.000 
den fazla şehirde ve 191 ülkede hizmet vermektedir (Airbnb, 2018  1). Şirketin mevcut değerinin 2017 yılında 
31 milyar dolar olduğu söylenmektedir (Forbes, 2018  1). Sektördeki benzer uygulamalar ise Couchsurfing & 
Homeaway’dir. 
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Grafik 1: Yıllara Göre Avrupa ve Amerika’da Airbnb Kullanıcı Sayısı (Milyon) Kaynak:(Statista, 2018a)  
 

2018 yılında Avrupa ve Amerika’da 33 milyon kişi Airbnb platformundan yararlanmıştır. Bu sayının 2019 yılı 
sonunda 37 milyon, 2020 yılı sonunda ise 40 milyon olması beklenmektedir. 

3. Yöntem 

Araştırma probleminin çözümü için en uygun yöntemin nicel araştırma yöntemleri olduğu uygun 
görülmüştür. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar ve ilgili literatür göz 
önünde bulundurulduğunda verilerin analizi için yapısal eşitlik modeli yaklaşımı uygun görülmüştür. Evren, 
araştırma sonuçlarının genellendiği büyük gruptur. Örneklem ise evren hakkında genellemeler yapmak adına 
evreni temsil eden evren içinden seçilen küçük kümedir (Altunışık ve diğ., 2002 s.56). Maliyet, zaman ve veri 
analizi şartlarını dikkate alındığında araştırma örneklemi için kolayda örneklem yöntemine karar verilmiştir. 
Kolayda örneklem yöntemi bilimsel araştırmalarda oldukça yaygın kullanılan bir tekniktir. Uygun örneklem 
olarak da bilinen kolayda örnekleme tekniğinde araştırmacı, çalışması için ihtiyaç duyduğu büyüklükteki 
örnekleme ulaşıncaya kadar en kolay ve ulaşılabilir deneklerden veri toplamaya çalışır ve ankete cevap veren 
herkes örneğe dahil edilmektedir. Kolayda örnekleme tekniği diğer tekniklere kıyasla yapılması daha kolay, 
hızlı ve ucuzdur (Altunışık ve diğ., 2002 s.63). 

Katılımcılara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla araştırma, online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
Anket çalışması olasılığa dayalı olmayan örneklem çeşitlerinden kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 
Google formlar üzerinden ve elden 05/01/2019-10/04/2019 tarihler arasında toplanmıştır. Zaman ve maliyet 
kısıtları nedeniyle belirlenen zaman diliminde toplamda 150 kişi araştırmaya katılmıştır.  

3.1 Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli Kaynak: Gao, Jing, & Guo, 2017 s.4  

Bu modelde araştırmanın konusunu oluşturan değişkenler ve bu değişkenler arasındaki, ilişkiler 
gösterilmiştir. Değişkenler arasındaki oklar değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Ayrıca 
çizilmiş olan bu oklar çalışmanın hipotezlerini oluşturmaktadır. 
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4. Bulgular 

Kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilen veri setine dair tanımlayıcı bilgiler ve araştırma modeline ait 
analizler aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 1. Örnekleme Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Adı Değişken Değeri F % 

Cinsiyet 
Kadın 68 45,3 
Erkek 82 54,7 
Toplam 150 100,0 

Medeni Durum 
Evli 40 26,7 
Bekar 110 73,3 
Toplam 150 100,0 

Eğitim Durumu 

İlkokul 2 1,3 
Lise 13 8,7 
Ön Lisans 9 6,0 
Lisans 87 58,0 
Yüksek Lisans 25 16,7 
Doktora 14 9,3 
Toplam 150 100,0 

Gelir Durumu 

1000 Tl’den az 66 44,0 
1001 TL – 2500 TL 20 13,3 
2501 TL – 4000 TL 22 14,7 
4001 TL – 5500 TL 17 11,3 
5501 TL – 7000 TL 20 13,3 
7001 TL ve üzeri 5 3,3 
Toplam 150 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde, %45 kadın, %54 erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Medeni duruma bakıldığında; 
%26’sı evli, %73’ü bekâr olarak dağılmaktadır. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında; %1’i İlkokul, 
%8’i lise, %6’i ön lisans, %58’i lisans, %16’sı yüksek lisans ve %9’unun doktora seviyesinde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında ise; %44’ü 1000 TL' den az, %13’ü 1001 TL ile 
2500 TL arası, %14’ü 2501 TL ile 4000 TL arası, %11’i 4001 TL ile 5500 TL arası, %13’ü 5501 TL ile 7000 TL arası 
ve %3’i 7001 TL ve üzeri olduğu görülmektedir. 

Şekil 2: Araştırma Modeli Analiz Sonuçları 
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Şekil 2’deki sonuçlara göre platform bilinirliği, platforma güven üzerindeki değişimin %8’ini açıklamaktadır. 
Platform ünü, platforma güven üzerindeki değişimin %82’sini, hizmet sağlayıcısına güven üzerindeki 
değişimin %18’ini açıklamaktadır. Güven eğilimi, platforma güven üzerindeki değişimin %2’sini, hizmet 
sağlayıcısına güven üzerindeki değişimin %18’ini açıklamaktadır. Platforma güven, hizmet sağlayıcısına 
güven üzerindeki değişimin %59’unu, paylaşım hizmetini kullanma niyeti üzerindeki değişimin %60’ını 
açıklamaktadır. Hizmet sağlayıcısına güven, paylaşım hizmetini kullanma niyeti üzerindeki değişimin 
%19’unu açıklamaktadır. Genel olarak bu model, Airbnb paylaşım hizmetini kullanma niyetini %59 oranında 
açıklamaktadır. 

Yapısal eşitlik model uygulamaları, test edilen modelin o model için toplanmış veri seti ile ne derecede uygun 
olduğuna dair uyum indeksleri sunar. Modelin kabul edilmesi veya reddedilmesi kararının alınmasında bu 
uyum iyiliği ölçüleri kullanılmaktadır. Model uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan uyum 
indeksleri analizin yapıldığı programa göre değişmektedir. Bu çalışmada SMART PLS programı tarafından 
hesaplanan SRMR VE NNF uyum değerleri üzerinden yorumlamalar yapılacaktır. SRMR değerinin 0.08 ve 
altında olması modelin kabul edilebilirliğine işarettir (Gürbüz & Şahin, 2016 s.337). NNF değerinin 0,90 ve 
üzeri olması iyi uyumu, 0,95 ve üzeri olması ise mükemmel uyumu göstermektedir (Ateş, 2014 s.89). Temelde 
değerin 1’e yaklaşması mükemmel uyuma, 0’a yaklaşması ise model uyumsuzluğuna karşılık gelir (Çokluk 
ve diğ., 2010 s. 270). 

Tablo 2’de araştırma modelinin uyum indeksleri sunulmaktadır. 
Tablo 2. Model Uyum İndeksleri  

 SRMR NNF 
Airbnb  0.042 0.876 

 
Tablo 2 ‘ye göre araştırma ölçeklerinin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; üç paylaşım hizmeti için SRMR 
değerlerinin 0.042, 0.041, 0.047 ve NNF değerlerinin 0.876,0.874,0.877 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 
göre, modelin kabul edilebilir olduğu söylenebilmektedir. 

Smart PLS paket programı güvenilirliğin hesaplanmasında Cronbach Alfa, bileşik güvenilirlik (CR) ve 
hesaplanan ortalama varyans değerinden (AVE) faydalanılmaktadır. Cronbach Alfa değerinin 0,70’in 
üstünde, CR değerinin 0,70’in üstünde ve AVE değeri 0,50’nin üstünde olduğunda ölçek güvenilirliğinden 
söz edilebilmektedir (Öngel, 2018 s.59). Airbnb ölçeği için güvenilirlik değerleri Tablo 3 ‘de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Ölçeğe Ait Güvenilirlik Değerleri 

 Gizil(Örtük) 
Değişken Adı 

Cronbach's 
Alpha 

Composite 
Reliability(CR) 

Platform Bilinirliği 0.970 0.980 0.943 

Güven Eğilimi 0.852 0.910 0.772 

Platform Ünü 0.962 0.973 0.899 

Platforma Güven 0.971 0.981 0.946 

Hizmet Sağlayıcılarına Güven 0.969 0.977 0.915 

Paylaşım Hizmetini Kullanma Niyeti 0.931 0.956 0.878 

Tablo 3 incelendiğinde, gizil(örtük) değişkenlere ait güvenilirlik değerlerinin tamamının 0,70 değerinin 
üstünde olduğu görülmektedir. Buna göre, modelde kullanılan bütün örtük değişkenlerin güvenilir olduğunu 
dolayısıyla bu araştırma için oluşturulan modelin istatistiksel olarak anlamlı ve güvenilir olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Faktör analizi sonucu ortaya çıkan her bir maddeye ilişkin faktör yükleri Tablo 4’ de yer almaktadır. 
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Tablo 4. Faktör Yükleri 

 Değişken Adı Faktör Yükü 

Güven Eğilimi Genelde insanlığa inancım var. 0.897 
İnsanların genelde güvenilir olduğunu hissediyorum 0.886 
Genelde bir sebep olmadıkça diğer insanlara güvenirim. 0.853 

Platform 
Bilinirliği 

Airbnb hakkında bilgiye sahibim. 0.956 
Airbnb uygulamasının fonksiyonları hakkında bilgiye sahibim. 0.975 
Airbnb’nin hizmetleri hakkında bilgiye sahibim. 0.983 

Platform Ünü Airbnb sektörde saygı görmektedir. 0.950 
Airbnb saygın bir firmadır. 0.960 
Airbnb sektörde iyi bir üne sahiptir. 0.931 
Airbnb doğruluk imajına sahiptir. 0.951 

Platforma Güven Airbnb’nin sağladığı bilgiye inanıyorum. 0.969 
Airbnb’nin güvenilir olduğuna inanıyorum. 0.972 
Airbnb’ye güvenirim. 0.976 

Mülk Sahiplerine 
Güven 

Mülk sahipleri genelde güvenilirdir. 0.960 
Mülk sahipleri genelde dürüsttür. 0.951 
Potansiyel Mülk sahiplerine güveniyorum. 0.941 
Mülk sahiplerin güvenilir olduğuna inanıyorum. 0.975 

Airbnb Kullanma 
Niyeti 

Yakın zamanda Airbnb uygulamasını kullanmayı istiyorum. 0.933 
Uzun bir süre Airbnb uygulaması hizmetlerinden yararlanacağım. 0.950 
Airbnb uygulamasını arkadaşlarıma ve aileme tavsiye edebilirim. 0.928 

Sosyal bilimlerde faktör yüklerinin 0,40’tan yüksek olması yeterli kabul edilmektedir (Yeşilyurt, 2018: 139). 
Tablo 4 incelendiğinde faktör yüklerinin 0,853 ve üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum ölçek 
geçerliliğini doğrulamaktadır.  

Tablo 5. Hipotez Testti 

Hipotezler Yol Katsayısı Kabul/Ret 
H1  Platform Bilinirliği  Platforma Güven  0.083 Kabul 
H2  Platform Ünü  Platforma Güven  0.822 Kabul 
H3  Platform Ünü  Hizmet Sağlayıcılarına Güven  0.183 Kabul 
H4  Güven Eğilimi  Platforma Güven  0.026 Kabul 
H5  Güven Eğilimi  Hizmet Sağlayıcılarına Güven  0.185 Kabul 
H6  Platforma Güven  Hizmet Sağlayıcılarına Güven  0.593 Kabul 
H7  Platforma Güven  Paylaşım Hizmetini Kullanma Niyeti  0.604 Kabul 

H8  Hizmet Sağlayıcılarına Güven  Paylaşım Hizmetini Kullanma 
Niyeti  

0.194 Kabul 

Tablo 5’ e göre platform bilinirliğinin, platform ününün ve genel güven eğiliminin, platforma güveni pozitif 
ve anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca platform ününün ve genel güven eğiliminin, hizmet 
sağlayıcısına olan güveni pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği görülmüştür. Platforma güvenin ise, hizmet 
sağlayıcısına olan güveni ve paylaşım hizmetini kullanma niyetini pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği 
bulunmuştur. Son olarak hizmet sağlayıcısına olan güvenin, paylaşım hizmetini kullanma niyetini pozitif ve 
anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur.  

Sonuç olarak araştırma modelinde yer alan tüm değişenlerin paylaşım hizmetini kullanma niyeti üzerinde 
pozitif ve anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. Kavramsal/kuramsal çerçevede ortaya koyulan araştırma 
modeli ve araştırma hipotezleri kabul edilmiştir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada çevrimiçi veya mobil paylaşım hizmetlerine katılımı etkileyen güven faktörlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, önerilen kuramsal modeli test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli(YEM) 
yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma modelinin testi için Airbnb paylaşım hizmeti seçilmiştir. Smart PLS 3.0 
programı ile araştırma modeli test edilmiştir 

Airbnb ’ye katılımı etkileyen güven faktörlerinin tüketiciler açısından ele alındığı model Airbnb kullanma 
niyetinin %59 ‘unu açıklamaktadır (R2=0.59). Bu durum, Airbnb bilinirliğinin, Airbnb platformuna olan 
güvenin, Airbnb platformunun ününün, genel güven eğiliminin ve mülk sahibine olan güvenin, Airbnb’yi 
kullanma niyeti üzerinde güçlü ve istatiksel olarak anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. 

Çevrimiçi veya mobil paylaşım hizmetlerine duyulan güven, paylaşım ekonomisine katılımı nasıl etkiler? 
sorusu araştırmanın temel problemidir. Ve yapılan analizler sonucunda çevrimiçi veya mobil paylaşım 
hizmetlerine duyulan güven paylaşım ekonomisine katılımı pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. 

Türkiye’de uluslararası markalaşmış veya ünü olan platformlara olan güvenin yüksek olmasına karşın o 
markaya hizmet veren hizmet sağlayıcılarına güvenin görece düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum 
Türkiye’de paylaşım hizmetleri faaliyetleri yapacak firmaların, hizmet sağlayıcılara da güveni kazanmak 
adına sistemlerinde güven artırıcı önlemler almaları gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Mevcut literatürde paylaşım ekonomisiyle ilgili sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, dijital ortam ile 
paylaşım hizmetlerinin birbiri ile ilişkisini güven boyutunda ele alması yönüyle sınırlı çalışmalardan biri 
olarak katkıda bulunacaktır. Ayrıca çalışmanın, yeni ekonomik sistem hakkındaki bilimsel eksiklikleri de 
doldurması beklenmektedir. 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da belli kısıtlar altında geçerliliği değerlendirilmelidir. Yeni bir 
sistemin kabulünde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışma, çevrimiçi veya mobil paylaşım 
hizmetlerinin kabulünde ve kullanımında kullanıcıyı etkileyen faktörleri sadece güven faktörü ile sınırlı 
tutmaktadır. Paylaşım hizmetlerinin kabulünde etkili olabilecek başka faktörlerin incelenmesi ve tüm 
paylaşım uygulamalarının dahil edilerek kapsamlı bir araştırma yapılması diğer çalışmalara bırakılmıştır. 
Araştırmanın bir diğer kısıtı ise, güven duygusunun anlık değişen soyut bir olgu olmasıdır. Tecrübe ve 
deneyimler ile güven düzeyi zamanla değişebilir. Bu çalışma 05.01.2019 tarihi ile 10.04.2019 tarihleri arasında 
bireylerin güven algısını ölçmüştür. 

Model üzerinde sınanan hipotezler sadece nicel yöntem analizleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırmacılar 
bu hipotezleri ayrıca nitel araştırma yöntemlerini kullanılarak yeniden araştırıp inceleyebilirler. Araştırma 
kapsamında modelin başka paylaşım hizmetlerinde de test edilmesinin, sonuçların karşılaştırılması açısından 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Ek olarak farklı kültürler dâhil edilerek farklı örneklemler üzerinden 
kültürlerarası karşılaştırma yapılması gelecek çalışmalar için önerilmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma, dijital ortam ile paylaşım hizmetlerinin birbiri ile ilişkisini güven boyutunda ele 
alması yönüyle sınırlı sayıdaki çalışmalardan birisi oluşturmaktadır. Bu çalışma paylaşım hizmetlerinin 
benimsenmesi ile ilgili çalışmalara örnek teşkil edecektir ve gelecek çalışmalar için kaynak niteliğindedir. 
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Amaç – Çalışmanın amacı, 19 Euro Bölgesi ülkesi için 1999-2018 yılları arasında enflasyon 
yakınsamasının varlığının incelenmesidir. 

Yöntem – Euro Bölgesi ülkeleri için 1999-2018 yılları arasındaki tüketici fiyat endeksindeki yıllık 
değişim verileri yardımıyla yakınsamanın varlığı panel birim kök testi ile analiz edilmektedir. 
Çalışmada ilk olarak serilerde yatay kesit bağımlılığının varlığı incelenmiştir. Sonrasında, ikinci 
kuşak birim kök testlerinden olan Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testi uygulanmıştır. 

Bulgular – Test sonuçlarına göre enflasyon serisinin durağan olduğunu öne süren sıfır hipotezi 
kabul edilmektedir. Yani seriler birim kök içermemektedir. Dolayısıyla, analiz dönemi içinde seçili 
ülke grubu arasında enflasyonun yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Çalışma sonucunda, 19 Euro Bölgesi ülkesi için analiz döneminde enflasyon oranlarının 
birbirlerine yakınsadığı sonucuna varılmıştır. Ortak para birimine geçilmesi üye ülkeler için 
yakınsamanın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.   
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Purpose – Purpose of the study is, investigating the existence of inflation convergence for 19 Euro 
zone countries between 1999-2018. 

Design/Methodology/Approach – For the Eurozone countries, the presence of convergence is 
analyzed by panel unit root test with the help of annual change data in consumer price index 
between 1999-2018. Firstly, the existence of horizontal cross-sectional dependence in the series was 
examined. After, Hadri-Kurozumi (2012) panel unit root test, one of the second generation unit root 
tests, was applied. 

Findings – According to the test results, the hypothesis of zero which assumes that the inflation 
series is stable is accepted. So the series does not contain unit root. Therefore, it was concluded that 
inflation converged among the selected country group during the analysis period. 

Discussion – As a result of the study, it is concluded that inflation rates converge to each other in 
the analysis period for 19 Euro Area countries. The transition to a common currency has played an 
important role in the convergence of member states. 

1. GİRİŞ

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının kapanıp kapanmayacağı, ekonomik ve siyasi araçların ülkeler arasında 
koordinasyonu sağlayıp sağlamayacağı ve sosyo-ekonomik anlamda oluşan ortak özelliklerin büyüme gibi 
makroekonomik değişkenler konusunda benzerlik oluşturup oluşturmayacağı şeklindeki sorular ciddi tartışma 
konusudur. (Yeşilyurt, 2004: 350-351). 

Fiyat yakınsaması ve bu durumun doğal bir sonucu olan enflasyon yakınsaması, son dönem pratik iktisat 
literatüründe sıklıkla çalışılan bir  konu haline gelmiştir. Bu alandaki çalışmalar;  bir ülkenin bölgeleri arasında 
olduğu gibi ülkeler veya ülke grupları arasında da gerçekleştirilmektedir. Başka bir ifadeyle çalışmalar; herhangi 
bir ülke bazında şehirleri temel alarak mikro düzeyde veya Avrupa Birliği, OECD gibi siyasi ve ekonomik 
birliklerin birbirleri ile ilişkilerini temel alarak makro düzeyde gerçekleşebilmektedir. Politik ve iktisadi 
entegrasyon sürecinde, devletlerin birliğe üye olmaları durumunda elde edeceği güçlü ve zayıf yönlerin ortaya 
konması adına yakınsama konusunu inceleyen birçok çalışma mevcuttur. (Tunay ve Silpagar, 2007: 3-4). 

Bölge ya da ülke bazında yüksek enflasyonun süreklilik arz edecek şekilde yayılması, enflasyon yakınsaması ile 
ilgili çalışmaların çıkış noktasını oluşturmaktadır. Yüksek enflasyonun hızlı ve sürekli bir şekilde yayılma 
göstermesi; ücret hadlerinde ve yaşam standardı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Ayrıca 
kaynakların etkin dağılımı konusunda da endişe teşkil etmektedir. (Das ve Bhattacharya, 2005: 300). 

Benzer özellikteki ülke grupları arasında enflasyonun yakınsaması piyasaların entegrasyonunun göstergesidir. 
Entegre piyasalarda enflasyon oranları genellikle uzun dönemde yakınsama sergileyecektir (Anoruo ve Murthy, 
2014: 1). 

Enflasyon oranlarının yakınsaması, aday ülkelerin Avrupa Para Birliği’ne tam üye olarak kabul edilme 
şartlarından biri olarak Maastricht Antlaşmasında yer almaktadır. Yakınsama koşuluna göre bir ülkenin birliğe 
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girebilmesi için enflasyon oranının, Avrupa Para Sistemi’ndeki en düşük orana sahip üç ülkeye ait enflasyon oranı 
ortalamasından yüzde 1,5’ten fazla yüksek olmaması gerekmektedir (Kočenda ve Papell, 1997: 190). 

Bu doğrultuda, Euro Bölgesine dahil olan devletler arasında enflasyon yakınsamasının olup olmadığı panel birim 
kök testleri yardımıyla test edilecektir. 1999-2018 yıllarını yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranı verileri 
kullanılarak yakınsama hipotezi panel birim kök testi ile analiz edilmektedir. Çalışmada, Dünya Bankası 
İstatistiksel veri tabanından elde edilen veriler kullanılmıştır. Öncelikle serilerde yatay kesit bağımlılığı bulunup 
bulunmadığı test edilecektir. Ardından, Hadri-Kuruzomi (2012)’nin literatüre kazandırdığı panel birim kök testi 
ile seçili ülkeler için enflasyonun yakınsayıp yakınsamadığı analiz edilecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde enflasyon yakınsaması ile ilgili literatür özetlenecektir. Üçüncü bölüm veri setinin 
ve uygulanan methodların detaylandırıldığı bölümdür. Son bölümde yapılan analizler neticesinde elde edilen 
bulgular yer almaktadır.  

2. İLGİLİ LİTERATÜR 

Konu ile ilgili dünyada ülke ve ülke grupları üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunu Avrupa Birliği 
ülkeleri üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Lopez ve Papell (2011), Avrupa Birliğinin ilk 12 üyesi için 
1979:1 2010:4 döneminde yakınsamanın varlığını test ettiği çalışmada; Maastricht antlaşmasından sonra güçlü ve 
kalıcı yakınsama gösterdiği, tek para birimine geçişle birlikte farkın kalıcılığında ciddi bir azalma olduğu 
sonucuna varmışlardır. Kočenda ve Papell (1997), 1959-1994 yılları arasında Avrupa Birliğine üye 18 ülke için 
panel data analizi yardımıyla gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda Avrupa Birliği için enflasyonun 
yakınsadığına yönelik bulgulara ulaşmışlardır. Holmes (2002) tarafından Avrupa Birliği ülkeleri için panel veri 
analizi ve eşbütünleşme yöntemi uygulanarak yapılan çalışmada 1983-1990 yılları arasında örneklemdeki ülkeler 
için enflasyon yakınsamasını destekler kanıtlar elde etmiştir. Mentz ve Sebastian (2003),  1993-1998 ve 1993-2002 
aralıkları olmak üzere iki farklı dönem özelinde gerçekleştirdikleri çalışmada; Euro bölgesi için, ortak para 
birimine geçmeden önceki dönem yakınsama olduğu fakat ortak para birimine geçilmesiyle yakınsamanın 
ortadan kalktığı sonucuna varmışlardır. Beck vd. (2006), 6 Euro Bölgesi ülkesi 70 alt bölgesi için 1995:1 2004:10 
aralığında enflasyon yakınsamasının varlığını inceledikleri çalışmada analiz döneminin başlarında yakınsamanın 
yoğun bir şekilde gerçekleştiği sonucuna varmışlardır. Busetti vd. (2007), 1980–2004 dönemi için Avrupa Para 
Birliğine dahil ülkelerde enflasyon yakınsamasını incelemişlerdir. 1980-1997 ve 1998-2004 olmak üzere iki zaman 
dilimi için yapılan analiz sonucunda ilk dönem için yakınsamanın varlığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır. 
Rogers vd. (2001),  1990-1999 arasında kendine has verilerle yaptığı çalışmada Avrupa ülkeleri için fiyat düzeyinin 
yakınsadığı yönünde kanıtlar elde etmiştir. Siklos ve Wohar (1997), 1974-1995 yılları arasında 10 Avrupa Ortak 
Para Sistemine üye ülke için faiz oranları ve enflasyon yakınsamasını inceledikleri çalışmada söz konusu ülkeler 
arasında enflasyon yakınsamasının gerçekleştiği  sonucuna varmışlardır. Özmen ve Baktemur (2015), 1992-2013 
yılları arasında Avrupa Birliği ülkeleri için mekânsal ekonometrik yöntemleri kullanarak yaptıkları çalışmada 
güçlü yakınsama ve mekânsal etkileşim bulunduğu sonucuna varmışlardır. Konu ile ilgili çalışmaların büyük 
çoğunluğu yakınsamanın varlığı yönünde bulgulara ulaşmıştır.  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM  

Çalışmada 19 Euro Bölgesi ülkesi (Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, 
Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya 
ve İspanya) arasında 1999-2018 yıllarını kapsayan tüketici fiyat endeksi yıllık değişim verileri kullanılarak 
enflasyon yakınsamasının varlığı panel birim kök testi ile analiz edilmektedir. Araştırma kapsamında öncelikle 
serilerin yatay kesit bağımlılığına bakılmıştır. Sonra ise ikinci kuşak birim kök testlerinden Hadri-Kurozumi (2012) 
tarafından literatüre kazandırılan birim kök testi uygulanmıştır. Yapılan çalışmada kullanılan veri setine Dünya 
bankası resmi web sitesi https://databank.worldbank.org/ veritabanından derlenmiştir. 

Serilere panel birim kök testi uygulamadan önce yatay kesit bağımlılığı dikkate alınmak son derece önemlidir. 
Bunun sebebi ise küreselleşmenin artmasından dolayı yatay kesit birimlerde oluşan şokların, öteki birimleri 
etkileme olasılığıdır. Bu olasılık; 

 

   𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖′𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, 𝑡𝑡 = 1, 2, … ,𝑇𝑇    (1) 

 

                             𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜇𝜇𝑗𝑗𝑖𝑖) ≠ 0        𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

 

şeklinde ifade edilmektedir. (1) nolu eşitlikteki kalıntıların korelasyonlarının istatistiki olarak anlamlı olup 
olmadığı Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen LM testi yardımıyla sınanmaktadır (Pesaran 2004). LM 
test istatistiği ise şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇∑ ∑ 𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑗𝑗
2𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1 ~𝜒𝜒2𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)/2     (2) 

 

𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 olmak üzere testin hipotezleri aşağıdaki gibidir: 
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𝐻𝐻0: 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑖𝑖 = 0 (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑌𝑌𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑌𝑌ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘 𝑦𝑦𝐶𝐶𝑘𝑘) 

𝐻𝐻1: 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗 ≠ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑖𝑖 ≠ 0 (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑌𝑌𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑌𝑌ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑌𝑌𝑣𝑣) 

 

𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑗𝑗  , EKK yöntemiyle bütün regresyonlardan ortaya çıkan kalıntıların korelasyon derecesini veren katsayıdır. Test 
istatistiği 𝜒𝜒2𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)/2 dağılımına sahiptir. 

 

Bias-Adjusted CD test istatistiği; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗 = � 2
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

∑ ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗2
(𝑇𝑇−𝐾𝐾−1)(𝜌𝜌�𝑖𝑖𝑖𝑖−𝜇𝜇�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1    (3) 

 

şeklindedir. Bu test istatistiği, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗~𝑁𝑁(0,1) ile asimptotik olarak standart normal dağılım göstermektedir 
(Pesaran vd. 2008). 

Hadri-Kuruzomi (2012) panel birim kök testi, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS, 1992) testinin panel 
veri grupları için geliştirilmiş halidir. Bu test yatay kesit bağımlılığını dikkate alarak geliştirilmiştir. Bu test, 
kavuşmazda normal dağılıma sahip olduğu varsayılan iki çeşit test istatistiği ile hesaplanmaktadır. 

Hadri-Kuruzomi (2012) panel birim kök modeli; 

 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖′𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖     (4) 

 

şeklindedir.  

Burada; 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑖𝑖1𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝜙𝜙𝑖𝑖2𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−2 + ⋯+ 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ve 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁 ve 𝑡𝑡 = 1,2, … ,𝑇𝑇 dir. Burada 𝑧𝑧𝑖𝑖 deterministik 
bileşendir. 𝑧𝑧𝑖𝑖’nin literatürde yaygın olarak kullanılan gösterimi ya 𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝜇𝜇 ya da 𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝜏𝜏 = [1, 𝑡𝑡]′ dir. Model (4)’te 
𝑓𝑓𝑖𝑖 bir boyutlu gözlenemeyen ortak faktörken 𝛾𝛾𝑖𝑖 yükleme faktörü ve 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 bir 𝐴𝐴𝑣𝑣(𝑝𝑝) sürecini takip eden bireysel hata 
olduğunda 𝑧𝑧𝑖𝑖′𝛿𝛿𝑖𝑖 bireysel etkidir (Hadri ve Kurozumi, 2012). 

Hadri-Kurozumi (2012) birim kök testi KPSS temelli olduğu hipotezi aşağıdaki gibi kurulur: 

 

𝐻𝐻0′ :𝜙𝜙𝑖𝑖(1) ≠ 1, ∀ 𝑖𝑖 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝐻𝐻1′ :𝜙𝜙𝑖𝑖(1) = 1, 𝑏𝑏𝑌𝑌𝑧𝑧𝚤𝚤 𝑖𝑖′𝚤𝚤𝑘𝑘𝑣𝑣 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

Yani sıfır hipotezi serilerin durağanlığını, alternatif hipotez ise seride birim kökün bulunduğu sonucunu 
göstermektedir. Burada 𝜙𝜙𝑖𝑖(𝐿𝐿) = 1 − 𝜙𝜙𝑖𝑖1𝐿𝐿 − ⋯− 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 ‘dir. Yatay-kesit bağımlılığının düzeltilmesi amacıyla her 
bir i için 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑤𝑤𝑖𝑖 = [𝑧𝑧𝑖𝑖′,𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖−1, … ,𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑖𝑖] vektörü üzerine regres edilir. Çünkü 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝) sürecidir ve test istatistiği 
Hadri (2000) deki gibi aynı yolla hesaplanmıştır. Yani; 

 

𝑍𝑍𝐴𝐴 = √𝑁𝑁( 𝑆𝑆𝑇𝑇−𝜉𝜉)
𝜁𝜁

     (5) 

 

dır. Sonra en küçük kareler yöntemiyle her bir 𝑖𝑖 için 𝑦𝑦𝑖𝑖’nin gecikmeleri ile genişletilen 𝐴𝐴𝑣𝑣(𝑝𝑝) modeli tahmin 
edilmiştir.  

 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖′�̂�𝛿𝑖𝑖 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖1𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ⋯+ 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝜓𝜓�𝑖𝑖0𝑦𝑦𝑖𝑖 + ⋯+ 𝜓𝜓�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

Uzun dönemli varyansın tahmincisi ise aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir: 

 

𝜎𝜎�𝑖𝑖𝑆𝑆𝐵𝐵𝑖𝑖2 = 𝜎𝜎�𝑣𝑣𝑖𝑖
2

(1−𝜙𝜙�𝑖𝑖)2
     (6) 

 

Burada 𝜙𝜙�𝑖𝑖 = 𝚤𝚤𝑖𝑖𝑖𝑖 �1 − 1
√𝑇𝑇

,∑ 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗=1 � ve 𝜎𝜎�𝑣𝑣𝑖𝑖2 = 1

𝑇𝑇
∑ 𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖

2𝑇𝑇
𝑖𝑖=1  ‘dir. O zaman; 
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𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑆𝑆𝐵𝐵𝑖𝑖 = 1
𝜎𝜎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
2 𝑇𝑇2

∑ (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤)2𝑇𝑇
𝑖𝑖=1     (7) 

 

bu test istatistiği 𝑍𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝐵𝐵𝑖𝑖  olarak gösterilmiştir. 

 Diğer yöntemde ise 𝑦𝑦𝑖𝑖’nin bir gecikmesi modele dahil edilmiştir. 𝐴𝐴𝑣𝑣(𝑝𝑝) modeli yerine 𝐴𝐴𝑣𝑣(𝑝𝑝 + 1) modelini 
tahmin edilmiş ve aşağıdaki eşitlik üzerinden test istatistiği oluşturulmuştur. 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖′𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖1𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ⋯+ 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖+1𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖−1 + 𝜓𝜓�𝑖𝑖0𝑦𝑦𝑖𝑖 + ⋯+ 𝜓𝜓�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑖𝑖 + 𝐶𝐶�𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

O zaman; 

 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝐿𝐿𝐴𝐴 = 1
𝜎𝜎�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
2 𝑇𝑇2

∑ (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤)2𝑇𝑇
𝑖𝑖=1      (8) 

 

dır. Burada 𝜎𝜎�𝑖𝑖𝐿𝐿𝐴𝐴2 = 𝜎𝜎�𝑣𝑣𝑖𝑖
2

(1−𝜙𝜙�𝑖𝑖1−⋯−𝜙𝜙�𝑖𝑖𝑖𝑖)2
 ‘dir. 

 

4. BULGULAR 

Seriler arasında kesit birimlerinin birbirine bağımlı olup olmadığını inceleyen test sonuçları aşağıda yer 
almaktadır. 

Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

LMBP (Breusch -Pagan 1980) 1430.143 (0,000) 

LMadj  (Pesaran vd. 2008) 66.559 (0,000) 
Not: Parantez içerisindeki değerler olasılık değerleridir.  *, **, *** sırayla %1, %5 ve %10 anlam seviyesinde yokluk  
hipotezinin reddedileceğini gösterir. 

Tablo 1 sonuçlarına göre yatay kesit bağımlılığının olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilir ve yatay kesit 
bağımlılığının olduğuna karar verilir. Dolayısıyla, yatay kesit birimlerde meydana gelen bir şok, diğer birimleri 
de etkilemektedir. Yatay kesit bağımlılığının tespitinin ardından serilere, bağımlılığı dikkate alarak geliştirilen 
Hadri-Kurozumi (2012) birim kök testi uygulanmıştır.  

Tablo 2: Hadri-Kurozumi (2012) Birim Kök Test Sonuçları 

 𝑍𝑍𝐴𝐴𝑆𝑆𝐵𝐵𝐴𝐴𝑖𝑖  𝑍𝑍𝐴𝐴𝐿𝐿𝐴𝐴 

ENF -1.3047 [0.904]*** -2.0506 [0.980]*** 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyeleri için sıfır hipotezini reddedemeyeceğimizi gösterir. Köşeli parantez içindeki ifadeler 
olasılık değerleridir. ENF, enflasyon serisinin kısaltması olarak kullanılmıştır. 

Tablo 2’deki sonuçlara göre serinin durağan olduğu sıfır hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilememektedir. 
Yani serinin durağan yapıda olduğu ve seçilmiş ülke grubu için yakınsamanın gerçekleştiği sonucuna 
varılmaktadır.   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

1999-2018 yılları arasındaki tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişim verileri kullanılarak; 19 Euro Bölgesi ülkesi 
için enflasyon yakınsamasının varlığı panel birim kök testi yardımıyla incelenmiştir. Öncelikle, serilerin yatay 
kesit bağımlılığı analiz edilmiştir. Serilerin  yatay kesit birimlerinde oluşan bir şokun diğer birimler üzerinde etki 
oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılığın varlığını göz önünde bulundurarak geliştirilen Hadri-Kurozumi 
(2012) birim kök testi sonuçlarına göre seriler birim kök içermemektedir. Bu doğrultuda, analiz edilen dönemde 
Birliğe üye ülkeler için enflasyon oranlarının birbirlerine yakınsadığı sonucuna varılmıştır. Yakınsamanın 
varlığını gösteren bu sonuç, literatürde Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi ülkeleri için gerçekleştirilen çalışmaların 
sonuçları ile örtüşmektedir.  

Yıllar itibariyle enflasyon oranlarının seyri incelendiğinde; 2000 yılı itibariyle Slovakya %12 ve Slovenya %9 ile 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranlarına sahip iken, 2018 yılında bu ülkelerin enflasyon 
oranları sırasıyla %2,5 ve %1,7’ye gerilemiştir. Böylece söz konusu iki ülkenin enflasyon oranları; 2018 yılı 
itibariyle %1,70 seviyelerinde olan bölge ortalamasına oldukça hızlı bir şekilde yakınsamıştır. Dolayısıyla ortak 
para birimi olan Euro’ya geçilmesinin, birliğe üye ülkeler için enflasyon oranlarının olumlu anlamda 
yakınsamasında önemli bir etken olduğu sonucuna varılmaktadır.  
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1. Giriş 

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için zamanlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçirmektedir. Çalışma 
hayatında başarılı olmak da bireylerin motive olmasına bağlıdır. İnsan, hayvanlardan farklı olarak ona nasıl 
davranması gerektiğini söyleyen içgüdülere sahip değildir. Onun kendi aklı, bilinci ve hayal edebilme gücü 
vardır. Ancak söz konusu bu özellikler insanın çalışma hayatında başarılı olabilmesi için davranışlarını 
yönlendirme konusunda yeterli değildir. Bu nedenle, insanları harekete geçirecek ve davranışlarına yön 
verecek olan amaç ve hedefleri olması gerekir. Bir insanın amaç ve hedeflerini belirleyebilmesi için de 
gelecek odaklı düşünmesi şarttır. Böylece, gelecekte olmak istediği konumu düşünen bireyin, iş yerinde 
başarılı olabilmek için motivasyonu da yükselmektedir.  

Bu çalışma, işgörenlerin eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre zaman perspektifleri ve motivasyon 
kaynaklarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu doğrultuda kavramsal çerçeve 
bölümünde zaman perspektifi ve motivasyon kavramına ilişkin literatür bilgileri özetlenmektedir. Yöntem 
kısmında, araştırmanın amacı, araştırmanın hipotezleri, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve 
verilerin analizine yer verilmiştir. Bulgular kısmında, alan araştırması sonucunda elde edilen verilerin 
istatistiksel analizlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde ise araştırmanın sonuçları ve öneriler 
bulunmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Tarihsel süreçte, düşüncenin gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan “zaman kavramı,” yüzyıllardır 
filozofların, psikologların ve bilim adamlarının üzerinde çalıştığı önemli konulardan biridir (Ricci ve Rossi, 
1988; Alacatlı, 2013: 1). Örneğin, Kant (1781/1965), insanların zamanı kavramsallaştırma yeteneğinin 
“doğuştan gelen bir yetenek” olduğuna inanmaktaydı (Shores, 2005: 1). Schopenhauer (1788/1860) ise 
zamanı, “anların birbirini takip edişiyle eşyanın ve kendimizin mutlak manada boş varlığına gerçek 
görüntüsü kazandıran beynimizdeki bir aygıt” olarak tanımlamıştır (Schopenhauer, 2010: 73). Zaman 
kavramının temelinde maddenin hareketi yer almaktadır ve olay paternlerinin sıralanışını ifade etmek için 
kullanılır (Audi, 1995: 920). Başka bir ifade ile zaman, “evrendeki tüm cisimlerin hareketleri esnasında, 
birbirlerine göre konum değişikliğinin olması için geçen süre” şeklinde açıklanabilir (Gürbüz ve Aydın, 
2012: 16).  

Zaman kavramının analizi, nesnel ve öznel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fen bilimleri “nesnel zaman” 
üzerinde çalışırken, sosyal bilimler, bu araştırmanın da odak noktası olan “öznel zaman” yani “algılanan 
zaman” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Psikologların zaman kavramı üzerinde çalışmaya başlamaları, zamanın 
insan deneyimleriyle beraber yorumlanması sonucunda olmuştur. Psikologlar tarafından zaman kavramı 
psikolojik bir olgu olarak açıklanmaya çalışılmış, bu doğrultuda kişilerin yaşam deneyimlerinin 
anlamlandırılabilmesi ve davranışlarının organize edilebilmesi amacıyla, zaman algıları incelenmeye 
başlanmıştır (Drake vd., 2008: 47). 

Zaman perspektifi konusu, psikoloji literatüründe; ağırlıklı olarak sosyal psikoloji alanında yer almaktadır. 
İlgili literatürde ‘Zaman oryantasyonu (time orientation)’, ‘Zaman tercihi (time preference)’, ‘Yaşam hızı 
(pace of life)’, ‘Zaman algısı (time perception)’ gibi bir çok kavramın, “zaman perspektifi” kavramıyla benzer 
anlamlarda kullanıldığı görülmüştür ve bu kavramlarla insanoğlu ve zaman etkileşimi açıklanmaya 
çalışılmıştır.(Shipp vd., 2009: 3). 

Zaman perspektifi kavramının literatürde yer almaya başlaması, Kurt Lewin’in “Time Perspective and 
Morale” (1942) adlı eseriyle mümkün olmuştur. Lewin (1942), geçmişin ve özellikle geleceğin mevcut 
davranış üzerindeki etkisini tartışmış ve gelecekteki zaman perspektifini gelecekteki hedeflerin mevcut 
beklentisi olarak tanımlamıştır (Alacatlı, 2013: 10). Ancak zaman perspektifinin psikoloji alanında popüler 
araştırma konularından birisi haline gelmesi Zimbardo ve Boyd (1999) tarafından ortaya atılan Zaman 
Perspektifi Kuramı’yla (time perspective theory) mümkün olmuştur. “Kişinin, geçmişe, şimdiye veya 
geleceğe odaklanma eğilimi” şeklinde tanımlanan zaman perspektifinin, kişinin mevcut düşünce, davranış 
ve duyguları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Zimbardo ve Boyd, 1999: 1271). Dahası, 
zaman perspektifinin “küçük yaşlardan itibaren belirli bilişsel süreçlerle gelişip, sosyokültürel faktörlerle 
şekillenerek kişiliğe büyük bir etkide bulunduğu” ifade edilmiştir (İmamoğlu ve Güler, 2007: 119). Zaman 
Perspektifi Kuramı’nın alt boyutları şu şekildedir (Zimbardo ve Boyd, 1999: 1277-78): 
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• Geçmişi Olumlu: Bu kategorideki kişiler, geçmişteki keyifli ve duygusal anılara odaklanmakta ve 
nostaljik bir tutuma sahip olma eğilimi göstermektedir. Geçmişini olumlu değerlendiren biri, 
geçmişe yönelik pişmanlık duymamakta, aksine geçmişini tebessümle hatırlamaktadır. 

• Geçmişi Olumsuz: Yaşadığı tatsız anılara odaklanan ve geçmişe yönelik olumsuz düşünme eğilimi 
gösteren bireylerin sahip olduğu zaman perspektifidir. 

• Şimdide Yazgıcı (Şimdide Kaderci): Bu kategorideki bireyler hayata yönelik umutsuz ve çaresiz bir 
tutum sergilemekte ve hayatlarının dış faktörler tarafından yönetildiğine dolayısıyla kendi 
kontrolünde olmadığına inanmaktadır. Bu yüzden şimdide kaderci zaman perspektifi kendisine 
zarar verme eğiliminde olan karamsar kişilerde daha baskındır.   

• Şimdide Hazcı: Bu zaman perspektifi, verilen kararların doğurabileceği sonuçları düşünmeden, 
şimdiki zamandaki çıkarlarına odaklanan, yüksek risk alan ve fazla dürtüsel davranan bir tutumu 
yansıtır. Heyecan ve yenilik arama “şimdide hazcı” zaman perspektifi yüksek olan bireylerin sahip 
olduğu özelliklerdir. 

• Gelecek Yönelimli: Bu kategorideki bireyler, geleceğe dair planlar yapmakta, hedefler belirlemekte ve 
alacakları kararların gelecekteki olası etkileri üzerine odaklanma eğilimi göstermektedir. 

Motivasyon kuramları, süreç kuramları ve ihtiyaç kuramları olmak üzere iki temel kategoride 
incelenmektedir. Süreç kuramları (Vroom, 1964; Latham ve Locke, 1979) kişinin motivasyonu için 
başkalarının neler yapabileceğine odaklanırken, ihtiyaç kuramları (McClelland, 1961; Herzberg, Mausner ve 
Snyderman, 1959; Maslow, 1954; Alderfer, 1972) kişinin motivasyonunu sağlamak için giderilmesi gereken 
ihtiyaçlarına odaklanmaktadır (Antalyalı ve Bolat, 2017: 85). 

Bu bağlamda kişilik ve sosyal psikoloji alanlarında incelenen ihtiyaçlar içerisinde en yaygın sınıflandırma, 
bu araştırmanın da odak noktalarından birisi olan McClelland’a (1961, 1975, 1985) aittir. McClelland’ın 
Başarma İhtiyacı Teorisi, bireyin ihtiyaçlarını üç grup altında toplamaktadır. “İlişki kurma ihtiyacı”, “güç 
kazanma ihtiyacı” ve “başarma ihtiyacı” olarak gruplandırılan üç tür insan ihtiyacı kişinin organizasyondaki 
davranışlarında belirleyici olmaktadır.  

McClelland’ın (1961) “Başarma İhtiyacı Teorisi”nin bu araştırmanın odak noktasında olmasının nedeni ise 
diğer ihtiyaç (kapsam) teorilerinde, kişilerin gidermesi gereken ihtiyaçlarının her insanda benzer özellikler 
taşıdığı savunulmaktayken, McClelland kişiler arasındaki farklara odaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
McClelland’ın “Başarma İhtiyacı Teorisi”nde, bireyin örgüt içerisindeki davranışlarının belirlenmesinde 
etkili olan ihtiyaçlarının üç gruba ayrıldığı ve bu ihtiyaçlardan birisinin diğerlerine göre daha baskın olduğu 
savunulmaktadır. Aynı şekilde Zimbardo ve Boyd (1999: 1282)’a göre de bireylerin alacağı kararlar, değer 
yargıları ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan zaman perspektifleri tüm insanlarda 
bulunmaktadır. Ancak insanlar geçmiş, şimdi veya gelecek zaman yönelimlerine farklı derecede eğilim 
göstermektedir.  

Bu bağlamda, bu araştırmada McClelland’ın “Başarma İhtiyacı Teorisi” temel alınarak geliştirilmiş olan 
“Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği” kullanılmıştır. Antalyalı ve Bolat, (2017) tarafından McClelland’ın 
ilişki kurma ihtiyacı, güç kazanma ihtiyacı ve başarma ihtiyacından oluşan üçlü yapısına Cacioppo ve 
Petty’nin (1982) araştırdığı düşünme ihtiyacı da eklenerek “Temel Motivasyon Kaynakları” dört boyutta 
incelenmiştir. 

• “Başarma ihtiyacı”, uğraşlarında ve ilgi alanlarında en iyiyi ortaya koymaya çalışan, 
mükemmeliyetçi kişilerin duydukları bu isteklerinden kaynaklanır. Bu ihtiyaç türü çoğu insanda 
potansiyel olarak bulunmaktadır. Ancak baskın hale gelmesi bireyin içinde bulunduğu uygun 
ortam ve fırsatlara bağlıdır (Koç ve Topaloğlu, 2012: 208). 

• “Güç kazanma ihtiyacı”, içinde bulunulan örgütte ya da sosyal çevrede egemen kişi olmak isteğinin 
bir sonucudur. Bu ihtiyacı baskın olan bireylerin, başkalarını idare etme, onları yönetme, onların 
üstünde olma, arzuları baskındır. Bu bireyler her şeyden önce kişilerin değil kurumların ve otorite 
sisteminin önemli olduğuna inanmaktadır (McClelland, 1975; Tevrüz, 1999: 76). 

• “İlişki kurma ihtiyacı”, kişinin diğerleriyle ilişki kurmasını, sosyal becerilerini geliştirmesini ve bir 
gruba dâhil olmasını ifade eden ihtiyaç türüdür. Bu ihtiyacı baskın olan birey, hem iş hem de sosyal 
hayatında insan ilişkilerine önem vermektedir (Camgöz ve Elperten, 2006; Koç ve Topaloğlu, 2012: 
207). 
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• “Düşünme ihtiyacı”, düşünmeyle ilgili zorlayıcı zihinsel süreçlerin içinde bulunmaktan zevk 
duymakla alakalıdır. Diğer bir ifadeyle düşünme ihtiyacı, doğrudan düşünme uğraşının 
kendisinden keyif almaktır (Cacioppo ve Petty, 1982: 116). 

Literatür incelemesi sonucunda söz konusu iki kavramın ilk olarak Nuttin (1964)’in motivasyon ve gelecek 
zaman perspektifi çalışmasında bir araya geldiği görülmektedir. Bu ve daha sonraki çalışmalarında Nuttin 
(1964, 1980; Nuttin ve Lens, 1985) gelecekteki zaman perspektifini motivasyonel hedef belirleme sonucu 
edinilmiş bir kişilik özelliği olarak kavramlaştırmıştır. Aynı şekilde Lersch (1938) de çalışmasında, zamanın 
her anının; geçmişin ve geleceğin bireyin psikolojik durumunun bir parçası olduğunu ve gelecek zaman 
perspektifinin motivasyon arzusundan kaynaklandığını vurgulamıştır (Nuttin, 1964: 63). Daha sonraki 
yıllarda zaman yönelimi ve motivasyon üzerine araştırmalar yapıldıysa da (De Volder ve Lens (1982), Van 
Calster, Lens ve Nuttin (1987), Moreas ve Lens (1991)) söz konusu araştırmaların hepsinde zaman perspektifi 
olarak yalnızca gelecek zaman yönelimi ölçülmüş, “motivasyon” da yalnızca davranışlara yön veren bir 
kavram olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte ne yabancı literatürde ne de Türkçe literatürde işgörenlerin 
çalıştıkları pozisyon ve eğitim düzeylerinin “tüm zaman perspektifleri” ve “motivasyon kaynakları” 
üzerindeki rolünü inceleyen bir çalışmaya rastlanmıştır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışma, işgörenlerin eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre zaman perspektifleri ve motivasyon 
kaynaklarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaç 
doğrultusunda geliştirilen hipotezler aşağıda sıralanmıştır.  

Zimbardo ve Boyd (1999: 1285), zaman yöneliminin yarı esnek bir yapısı olduğunu vurgulamakta ve her 
insanın doğumunda şimdiki zaman hazcı olarak dünyaya geldiğini, istekleri karşılanmadığında ağlamaya 
başladığını ve acıdan uzak durduğunu, eğitimin ise çocuklara gelecek zaman odaklı olmayı öğrettiğini 
belirtmektedir. Bu bilgiden hareketle H1 hipotezi geliştirilmiştir: 

H1: İşgörenlerin zaman perspektifleri eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

Gelecek zaman perspektifi baskın olan bireyler, geleceğe dair planlar yapmakta, hedefler belirlemekte ve 
alacakları kararların gelecekteki olası etkileri üzerine odaklanma eğilimi göstermektedir (Zimbardo ve Boyd, 
1999: 1278). Dolayısıyla yönetici kademesinde çalışan işgörenlerin, gelecek zaman perspektiflerinin, yönetici 
olmayan personelinkine göre daha baskın olacağı varsayımından yola çıkarak H2 hipotezi geliştirilmiştir: 

H2: İşgörenlerin zaman perspektifleri çalıştıkları pozisyona göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

Başarma ihtiyacı, uğraşlarında en iyiyi ortaya koymaya çalışan, mükemmeliyetçi kişilerin duydukları bu 
isteklerinden kaynaklanır (Koç ve Topaloğlu, 2012: 208). Eğitim düzeyi yüksek işgörenlerin başarma 
ihtiyaçlarının da diğer ihtiyaçlara göre daha baskın olacağı varsayımından hareketle H3 hipotezi 
geliştirilmiştir: 

H3: İşgörenlerin motivasyon kaynakları eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

Güç kazanma ihtiyacı, içinde bulunulan örgütte ya da sosyal çevrede egemen kişi olmak isteğinin bir 
sonucudur. Bu ihtiyacı baskın olan bireylerin, başkalarını idare etme, onları yönetme, onların üstünde olma, 
arzuları baskındır (McClelland, 1975; Tevrüz, 1999:76). Dolayısıyla yönetici kademesinde çalışan 
işgörenlerin, güç kazanma ihtiyaçlarının da baskın olacağı varsayımından hareketle H4 hipotezi 
geliştirilmiştir: 

H4: İşgörenlerin motivasyon kaynakları çalıştıkları pozisyona göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otellerin işgörenleri oluşturmaktadır. Çalışma için 
izin alınabilen otellerde çalışanlar içerisinde araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama araçlarını tam 
cevaplayan 381 işgören araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Örneklem büyüklüğü için literatürde farklı hesaplama yöntemleri ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, “her bir ölçülen değişken veya gösterge değişken en az 15 birime sahip olmalıdır” (Stevens, 1996: 
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117) önerisi dikkate alınmıştır. Yani, “Zaman Perspektifi Envanteri”nin 5 alt boyutu ve Antalyalı ve Bolat 
(2017) tarafından geliştirilen “Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği”nin 4 alt boyutu olduğu dikkate alınırsa 
önerilen örneklem büyüklüğüne ulaşılması için 135 (9*15) katılımcı yeterli olacaktır. Araştırmada, yukarıda 
belirtilen yöntem dikkate alındığında 381 katılımcı sayısı önerilen örneklem büyüklüğü için yeterli 
olmaktadır.   

 3.3. Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada, üç bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerini belirlemek için hazırlanmış olan kişisel bilgi formu, ikinci bölümde, zaman 
perspektiflerini belirlemek için “Zaman Perspektifi Envanteri” ve son bölümde,  motivasyon kaynaklarını 
belirlemek için “Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği” bulunmaktadır.   

Bu çalışmadaki veri toplama araçlarından biri Antalyalı ve Bolat, (2017) tarafından McClelland’ın “Başarma 
İhtiyacı Teorisi” temel alınarak geliştirilmiş olan “Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği”dir. Antalyalı ve 
Bolat, (2017) McClelland’ın ilişki kurma ihtiyacı, güç kazanma ihtiyacı ve başarma ihtiyacından oluşan üçlü 
yapısına Cacioppo ve Petty’nin (1982) araştırdığı düşünme ihtiyacını da ekleyerek “Temel Motivasyon 
Kaynakları”nı dört boyutta incelemişlerdir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında Türkiye genelinden seçilen 
lisans öğrencilerinden ve bir holdingde çalışan beyaz yakalı işgörenlerden veri toplanmıştır. Boyutların her 
biri için elde edilen Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları öğrenciler ve işgörenlerde sırasıyla; “başarı ihtiyacı 
için 0,78, 0,74, bağlanma ihtiyacı için 0,73, 0,74, düşünme ihtiyacı için 0,79, 0,80, güç ihtiyacı için 0,82, 0,82” 
olarak bulunmuştur. Ortaya konulan bulgular neticesinde “Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği”nin 
güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Toplamda 24 adet 7’li Likert tipi (1 = Beni 
hiç tanımlamıyor, 4 = Beni orta düzeyde tanımlıyor, 7 = Beni tam olarak tanımlıyor) ifadeden oluşan ölçek 
işgörenlerin motivasyon kaynaklarını güç kazanma, başarma, ilişki kurma ve düşünme ihtiyacı olmak üzere 
4 alt boyutta belirlemektedir.  

Bu çalışmada kullanılan bir diğer veri toplama aracı Zimbardo ve Boyd (1999) tarafından 5’li Likert tipi (1 = 
Hiç uygun değil, 2 = Uygun değil, 3 = Kararsızım, 4 = Uygun, 5 = Tamamen uygun) 56 madde olarak 
geliştirilen ve 2015 yılında Akın ve arkadaşları tarafından 5’li Likert tipi 15 madde olarak Türkçe’ye 
uyarlanan “Zaman Perspektifi Envanteri”dir. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda beş alt boyutlu ( geçmiş olumsuz, geçmiş olumlu, şimdide kaderci, şimdide hazcı, gelecek) 
modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x2= 140.21, sd = 80, RMSEA = .067, CFI = .90, IFI = .90, GFI = .90, 
SRMR = .072). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları alt boyutlar için sırasıyla .82, .69, .57, .76, .42 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .21 ile .82 arasında sıralanmaktadır (Akın 
vd., 2015).  

3.4. Verilerin Analizi  

Veri toplama işlemi, araştırma için izin alınabilen otellerde araştırmacının kendisi ve otel yönetimi 
tarafından belirlenen ve anket içeriği hakkında bilgilendirilen/eğitilen insan kaynakları personeli tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama işlemi, 2019 Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
verilerinin, işgörenlerin molaları esnasında toplanmasıyla mesai saatleri içerisinde oluşabilecek telaş ve 
stresin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Birkaç aşamadan oluşan veri analizinde, ilk olarak geri dönüşü sağlanan 448 anket formu tasnif edilerek 
kayıp veya hatalı veri içerdiği için kullanılamayacak durumda olan 67 anket formu çıkarılmıştır. Ardından 
kullanılabilir 381 anket formu istatistik paket programına girilmiş ve katılımcıların demografik özelliklerine 
ilişkin betimsel analiz (frekans ve yüzde analizi) yapılmıştır. Daha sonra ölçme araçlarının iç tutarlılığa 
yönelik güvenirliğini test etmek için Cronbach alfa içsel tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Sonraki 
aşamada AMOS programı kullanılarak, “Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği”ndeki 24 ifade ile “Zaman 
Perspektifi Envanteri”nde yer alan 15 ifadenin ilgili faktör yapılarını destekleyip desteklemediğini 
(geçerliğini) test etmek amacıyla birincil düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir.  Ardından 
katılımcıların eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre zaman perspektifleri ile temel motivasyon 
kaynaklarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmek için ANOVA (tek faktörlü varyans 
analizi) gerçekleştirilmiştir. Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için de post-
hoc testlerinden Hochberg's GT2 testi uygulanmıştır.  
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 4. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde alan araştırması sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. İlk olarak katılımcıların demografik özelliklerine yönelik tanımlayıcı istatistikler 
yorumlanmış, ardından araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarına yer verilmiştir. Daha sonra ANOVA ve Hochberg's GT2 testleri ile araştırmanın hipotezleri 
sınanmıştır.  

4.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya toplamda 381 otel çalışanı katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin betimsel 
(frekans ve yüzde) analizler Tablo 1’de sıralanmıştır. Betimsel analizler incelendiğinde katılımcıların 
%57,2’sinin erkek, %42,8’inin kadın olduğu görülmektedir. Medeni hal grubuna bakıldığında %48,8’i evli, 
%51,2’sinin ise bekâr olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, örneklemin cinsiyet ve medeni hal özelinde 
normal dağılıma yakın olduğu söylenebilir. Yaş gruplarına bakıldığında katılımcıların neredeyse tamamının 
(%82,1) 24-50 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, örneklemde yer alan otel çalışanlarının 
büyük bir çoğunluğunun genç ve orta yaş aralığında olduğu söylenebilir. Örneklem içerisindeki en küçük 
yaş grubu 8 katılımcıdan oluşan 51 yaş ve üzeridir. Örneklemi oluşturan eğitim grupları incelendiğinde en 
büyük grubu %33,3 ile lise, en küçük grubu ise %5,8 ile lisansüstü mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. 
Bu durum katılımcıların çalıştıkları pozisyonlar ile karşılaştırıldığında örneklemin yalnızca % 5,8’inin 
lisansüstü eğitim almış olması normal gözükmektedir. Zira orta ve üst kademe yöneticilerin örneklem 
içerisindeki payı da yalnızca %9,9’dur. Tabloda dikkat çeken bir diğer kısım katılımcıların turizm 
sektöründe çalışma süreleri ile bulundukları işletmede çalışma süreleri arasındaki farktır: Sektörde çalışma 
süresini oluşturan en büyük grup %38,1 ile 7 yıl ve üzeri iken, bulunulan işletmedeki çalışma süresini %62,5 
ile 0-3 yıl aralığında olan iki grubun oluşturduğu görülmektedir. Turizm sektöründe işgören devir hızının 
yüksek olduğu yapılan birçok araştırmayla ortaya konulmuştur (Cheng ve Brown 1998; Sims, 2007; Kim, 
2014; Robinson vd., 2014). Bu araştırmada da örnekleme dâhil edilen otellerin işgören devir hızının yüksek 
olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
Demografik Özellik 

 
Gruplar 

 
f 

 
% 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

163 
218 

42,8 
57,2 

 
Yaş 

18-24 
25-34 
35-50+ 

60 
157 
164 

15,7 
41,2 
43 

Medeni Durum Evli 
Bekâr 

186 
195 

48,8 
51,2 

 
 
Eğitim 

İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Lisasn 
Lisansüstü 

52 
127 
65 

115 
22 

13,6 
33,3 
17,1 
30,2 
5,8 

 
 
Turizm Sektöründe Çalışma Süresi 

0-1 
2-3 
4-5 
6-7 
7+ 

51 
81 
54 
50 

145 

13,4 
21,3 
14,2 
13,1 
38,1 

 
 
Bu İşletmedeki Çalışma Süresi 

0-1 
2-3 
4-5 
6-7 
7+ 

118 
120 
47 
31 
65 

31,0 
31,5 
12,3 
8,1 

17,1 
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Departman 

Önbüro 
Kat Hizmetleri 
Yiyecek-İçecek 
İnsan Kaynakları 
Muhasebe 
Satış-Pazarlama 
Halkla İlişkiler 
Teknik Servis 
Güvenlik 

89 
90 

115 
15 
11 
13 
2 

22 
24 

23,4 
23,6 
30,2 
3,9 
2,9 
3,4 
0,5 
5,8 
6,3 

Pozisyon Orta ve Üst Kademe Yönetici 
Alt Kademe Yönetici 
Yönetici Olmayan Personel 

38 
79 

264 

9,9 
20,7 
69,3 

4.2. Güvenirlik Analizi 

Bir ölçeğin iç tutarlılığa yönelik güvenirliğini test etmek için Kuder-Richardson 20 katsayısı, Omega 
güvenirlik katsayısı, Theta güvenirlik katsayısı, yarıya bölme yöntemi (split-half method),  Cronbach alfa 
katsayısı gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (Şencan, 2005). Bu çalışmada kullanılan güvenirlik analizi de 
Cronbach alfa katsayısıdır. Cronbach (1951) tarafından geliştirilen yöntem, “ölçekte bulunan k maddenin 
varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır” 
(Özdamar, 2002). Ölçeğin güvenilir olması için 0 ile 1 arasında değer alan alfa katsayısının 0.7’den büyük 
olması önerilmekte ve katsayı arttıkça, güvenirlik düzeyi de artmaktadır. (Altunışık vd., 2007). 

Zaman perspektifi ölçeğindeki, üçer ifadenin ölçtüğü alt boyutların Cronbach's Alpha Katsayıları; geçmiş 
olumsuz 0,908, geçmiş olumlu 0,909, şimdide kaderci 0,945, şimdide hazcı 0,868 ve gelecek zaman 0,901 
olarak bulunmuştur. Buna göre, on beş ifadeden oluşan zaman perspektifi ölçeğinin yüksek düzeyde iç 
tutarlılığa sahip olduğu söylenebilir. 

Temel motivasyon kaynakları ölçeğine ilişkin güvenirlik analizi sonuçlarına göre, altışar ifadenin ölçtüğü alt 
boyutların Cronbach's Alpha Katsayıları; güç kazanma ihtiyacı 0,935, başarma ihtiyacı 0,945, ilişki kurma 
ihtiyacı 0,924 ve düşünme ihtiyacı 0,939 olarak bulunmuştur. Buna göre, yirmi dört ifadeden oluşan temel 
motivasyon kaynakları ölçeğinin de yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu söylenebilir. 

4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırmanın bu bölümünde alan araştırmasından elde edilen verilerin, ilgili boyutları ölçüp ölçmediği 
incelenmiştir. Zaman perspektifi ve temel motivasyon kaynakları ölçeğinde teorik olarak öne sürülen toplam 
dokuz faktörlü yapı, elde edilen verilerle desteklenmekte midir? Sorusuna cevap aramak ve ölçeklerin 
geçerliğini analiz etmek için AMOS programı yardımıyla, ölçekler üzerinde ayrı ayrı birinci düzey 
Doğrulayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analizde, Maximum Likelihood (En Çok Olabilirlik) yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları faktör 
yüklerine göre değerlendirilir. Faktör yüklerinin alması gereken minimum değer 0.50 olmakla birlikte kabul 
gören değer 0.70 ve üzeridir (Hair vd., 2005). Bu doğrultuda, daha iyi bir yapı geçerliği ve model uyumu için 
0.70’in altında faktör yükü alan ifadelerin analiz dışında bırakılması gerekmektedir (Hair vd., 2005). Bu 
nedenle bu çalışmada ölçeklerde yer alan her bir ifadenin ait olduğu boyutu ölçtüğünü söyleyebilmek için 
“en az 0.70’lik faktör yüküne sahip olması” şartı esas alınmıştır. 

Diğer birçok yapısal eşitlik modeli uygulamalarında olduğu gibi doğrulayıcı faktör analizinde de analiz 
verisi ile modelin uyumu için başvurulan yegâne ölçüt X2 (ki-kare) istatistiğidir. Bu değer ne kadar düşükse 
model de o düzeyde iyi uyum sağlamış demektir (Hair vd., 2005; Kline, 2011). Ancak X2 değerinin örneklem 
büyüklüğüne duyarlılığı yüksek olduğundan daha çok elemanı olan örneklemde daha yüksek ki-kare 
değerlerine ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, doğrulayıcı faktör analizinde modelin uygunluğunu test etmek için 
ki-kare istatistiğinin yanı sıra çeşitli uyum indeksleri de bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklardan derlenen söz 
konusu uyum indekslerine Tablo 2’de yer verilmiştir (Marsh ve Hocevar, 1985; Bentler ve Hu, 1999; Fidell ve 
Tabachnick, 2001; Schermelleh-Engel vd., 2003; Hair vd., 2005; Meydan ve Şeşen; 2005; Şimşek, 2007). 
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     4.3.1. Zaman Perspektifi Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

AMOS programında zaman perspektifi ölçeğine yönelik gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucu 
beş alt boyuta ait üçer ifadenin t değerleri ve faktör yükleri 0,809 (ZP10) ve 0,941 (ZP8) arasında değer 
almaktadır. Ayrıca hesaplanan tüm t değerleri, istatistiksel olarak p≤0,001 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 
Bu durumda her bir boyuta ait ifadenin o boyutun ölçülmesine anlamlı bir şekilde katkı sağladığı 
söylenebilir.  

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri ise Tablo 2’de yer almaktadır. 
Görüldüğü üzere, ölçeğin genel olarak “İyi Uyum” gösterdiği anlaşılmaktadır. Yani zaman perspektifi 
ölçeğinde teorik olarak öne sürülen ve on beş ifadeden oluşan beş boyutlu yapı, alan araştırması sonucu elde 
edilen veriler tarafından da desteklenmiştir. 

Tablo 2. Zaman Perspektifi Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Sonuçları 

 
Uyum İndeksi 

 
İyi Uyum 

 
Kabul Edilebilir Uyum 

 
Tespit Edilen 
Uyum Değeri 

 
Sonuç 

χ2 / df 0 ≤ χ2 / df ≤ 3 0, 3 < χ2 / df ≤ 5 2,24 İyi Uyum 
RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 0,057 Kabul Edilebilir 

Uyum 
SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0,05 0,05 < SRMR ≤ 0,10 0,033 İyi Uyum 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95 0,96 İyi Uyum 
NNFI 0,95 ≤ NNFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NNFI < 0,95 0,96 İyi Uyum 
CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00 0,90 ≤ CFI < 0,95 0,98 İyi Uyum 
GFI 0,90 ≤ GFI ≤ 1,00 0,85 ≤ GFI < 0,90 0,94 İyi Uyum 

4.3.2. Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek olan temel motivasyon kaynakları ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi 
sonucu dört alt boyuta ait altışar ifadenin t değerleri ve faktör yükleri 0,722 (TMK7) ve 0,912 (TMK19) 
arasında değer almaktadır. Ayrıca hesaplanan tüm t değerleri, istatistiksel olarak p≤0,001 seviyesinde 
anlamlı bulunmuştur. Bu durumda her bir boyuta ait ifadenin o boyutun ölçülmesine anlamlı bir şekilde 
katkı sağladığı söylenebilir. 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri de Tablo 3’de yer almaktadır. 
Görüldüğü üzere, ölçeğin genel olarak “Kabul Edilebilir Uyum” gösterdiği anlaşılmaktadır. Yani temel 
motivasyon kaynakları ölçeğinde teorik olarak öne sürülen yirmi dört ifadeden oluşan dört boyutlu yapı, 
alan araştırması sonucu elde edilen veriler tarafından da desteklenmiştir. 

Tablo 3. Temel Motivasyon Kaynakları Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Sonuçları 

 
Uyum İndeksi 

 
İyi Uyum 

 
Kabul Edilebilir Uyum 

 
Tespit Edilen 
Uyum Değeri 

 
Sonuç 

χ2 / df 0 ≤ χ2 / df ≤ 3 0, 3 < χ2 / df ≤ 5 2,34 İyi Uyum 
RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 0,059 Kabul Edilebilir 

Uyum 
SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0,05 0,05 < SRMR ≤ 0,10 0,037 İyi Uyum 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95 0,93 Kabul Edilebilir 
Uyum 

NNFI 0,95 ≤ NNFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NNFI < 0,95 0,94 Kabul Edilebilir 
Uyum 

CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00 0,90 ≤ CFI < 0,95 0,96 İyi Uyum 
GFI 0,90 ≤ GFI ≤ 1,00 0,85 ≤ GFI < 0,90 0,89 Kabul Edilebilir 

Uyum 
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4.4. Eğitim ve Görev Pozisyonlarına Göre Ayrılan Katılımcıların Zaman Perspektiflerine İlişkin Anova ve Hochberg's 
GT2 Testi 

İşgörenlerin eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre zaman perspektifleri ve motivasyon 
kaynaklarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını görebilmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
yapılmıştır. Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için de post-hoc testlerinden 
Hochberg's GT2 testi uygulanmıştır. Katılımcıların eğitim düzeyleri ile zaman perspektifleri arasındaki 
farklılığa ilişkin ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri İle Zaman Perspektifleri Arasındaki Farklılığa İlişkin ANOVA ve 
Hochberg's GT2 testi Sonuçları 

Zaman 
Perspektifleri 

Eğitim Düzeyleri 
Ortalama 

s.s. F p Hochberg 
GT2 

G
el

ec
ek

 
Za

m
an

 İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

3,42 
3,65 
3,87 
4,27 

1,31 
1,28 
1,17 
0,99 

 
 

7,934 

 
 

p ≤ 0,01 

a-c 
a-d 
b-c 
b-d 

G
eç

m
iş

 
O

lu
m

lu
 İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

3,15 
3,59 
4,20 
4,52 

1,36 
1,32 
0,85 
0,75 

 
 

19,279 

 
 

p ≤ 0,01 

a-c 
a-d 
b-c 
b-d 

G
eç

m
iş

 
O

lu
m

su
z İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

3,63 
3,05 
2,87 
2,68 

1,34 
1,38 
1,37 
1,25 

 
 

8,057 

 
 

p ≤ 0,05 

a-c 
a-d 
b-d 

Şi
m

di
de

 
K

ad
er

ci
 İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

2,96 
2,55 
2,38 
2,05 

1,67 
1,41 
1,28 
1,04 

 
 

5,988 

 
 

p ≤ 0,01 

 
a-d 
b-d 

Şi
m

di
de

 
H

az
cı

 İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

3,26 
3,14 
3,18 
2,97 

1,23 
1,08 
1,25 
0,74 

 
 

2,786 

 
 

p ≤ 0,01 

 
 

a-d 
 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların eğitim düzeylerine göre gelecek zaman, geçmiş olumlu, şimdide 
kaderci ve şimdide hazcı zaman perspektiflerinde p ≤ 0,01 düzeyinde geçmiş olumsuz zaman perspektifinde 
ise p ≤ 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan 
Hochberg's GT2 testi sonuçlarına göre ise; gelecek zaman ve geçmiş olumlu zaman perspektiflerinin, 
önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarında, ilköğretim ve lise mezunlarına göre daha baskın hale geldikleri 
söylenebilir. Geçmiş olumsuz zaman perspektifinin, ilköğretim mezunlarında, önlisans, lisans ve lisansüstü 
mezunlarına göre; lise mezunlarında ise lisans ve lisansüstü mezunlarına göre daha baskın hale geldiği 
görülmektedir. Şimdide kaderci zaman perspektifinin, ilköğretim ve lise mezunlarında, lisans ve lisansüstü 
mezunlarına göre daha baskın hale geldiği görülmektedir. Şimdide hazcı zaman perspektifinde ise, yalnızca 
ilköğretim mezunlarıyla lisans ve lisansüstü mezunları arasında p ≤ 0,01 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. Buna göre, ilköğretim mezunları, lisans ve lisansüstü mezunlarına göre daha fazla şimdide 
hazcı zaman perspektifine sahip oldukları söylenebilir. Başka bir ifadeyle, işgörenlerin eğitim düzeyi 
arttıkça, gelecek ve geçmiş olumlu zaman yönelimleri baskın hale gelmekte, geçmiş olumsuz, şimdide 
kaderci ve şimdide hazcı zaman yönelimleri ise azalmaktadır. 

Bu bulgulardan hareketle araştırmanın birinci hipotezinin (H1: İşgörenlerin zaman perspektifleri eğitim 
düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterir.) desteklendiğini söylemek mümkündür. 
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Araştırmaya katılan işgörenlerin çalıştıkları pozisyon ile zaman perspektifleri arasındaki farklılığa ilişkin 
gerçekleştirilen ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Çalıştıkları Pozisyon İle Zaman Perspektifleri Arasındaki Farklılığa İlişkin 
Gerçekleştirilen ANOVA ve Hochberg's GT2 testi Sonuçları 

Zaman 
Perspektifleri 

 
Çalışılan Pozisyon Ortalama 

 
s.s. 

 
F 

 
p 

Hochberg 
GT2 

G
el

ec
ek

 
Za

m
an

 Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

4,63 
4,20 
3,63 

0,63 
0,93 
1,35 

 
9,196 

 
p ≤ 0,01 

a-c 
b-c 

G
eç

m
iş

 
O

lu
m

lu
 Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

4,53 
4,20 
3,78 

0,65 
0,91 
1,30 

 
7,160 
 

 
p ≤ 0,05 

a-c 
b-c 

G
eç

m
iş

 
O

lu
m

su
z Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

2,75 
2,73 
3,21 

1,37 
1,27 
1,34 

 
5,038 
 

 
p ≤ 0,01 

a-c 
b-c 

Şi
m

di
de

 
K

ad
er

ci
 Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

2,04 
2,12 
2,55 

1,19 
1,09 
1,42 

 
5,227 
 

 
p ≤ 0,01 

 
b-c 

Şi
m

di
de

 
H

az
cı

 Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

2,60 
2,83 
3,17 

1,04 
1,15 
1,24 

 
2,468 

 
0,078 

 
- 

Tablo 5 incelendiğinde, çalışılan pozisyona göre gelecek zaman, geçmiş olumsuz ve şimdide kaderci zaman 
perspektiflerinde p ≤ 0,01 düzeyinde, geçmiş olumlu zaman perspektifinde ise p ≤ 0,05 düzeyinde anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir. Şimdide hazcı zaman perspektifinde ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
Çalışılan pozisyon yükseldikçe, gelecek ve geçmiş olumlu zaman perspektifleri, alt, orta ve üst kademe 
yöneticilerde yönetici olmayan personellere göre daha baskın hale gelmiştir. Geçmiş olumsuz zaman 
perspektifinde ise aksi durum söz konusudur. Şimdide kaderci zaman perspektifinde ise yalnızca alt 
kademe yöneticiler ve yönetici olmayan personeller arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna 
göre, yönetici olmayan personellerin şimdide kaderci zaman yönelimleri, alt kademe yöneticilere göre daha 
yüksektir. 

Bu bulgulardan hareketle araştırmanın ikinci hipotezi olan H2 (İşgörenlerin zaman perspektifleri çalıştıkları 
pozisyona göre anlamlı bir farklılık gösterir.) hipotezi desteklenmiştir. 

4.5. Eğitim ve Görev Pozisyonlarına Göre Ayrılan Katılımcıların Temel Motivasyon Kaynaklarına İlişkin Anova ve 
Hochberg's GT2 Testi 

Tablo 6’da araştırmanın bir diğer hipotezine yönelik ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 6. Katılımcıların eğitim düzeyleri ile temel motivasyon kaynakları arasındaki farklılığa ilişkin 
ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları 

Motivasyon 
Kaynakları 

 
Eğitim Düzeyleri Ortalama 

 
s.s. 

 
F 

 
p 

Hochberg 
GT2 

G
üç

 K
az

an
m

a 
İh

tiy
ac

ı 

İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

4,32 

4,38 

5,35 

5,26 

2,07 

1,71 

1,46 

1,74 

 

 

8,224 

 

 

p ≤ 0,01 

a-c 

a-d 

b-c 

b-d 

Ba
şa

rm
a 

İh
tiy

ac
ı 

İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

4,71 

4,96 

5,23 

5,79 

1,98 

1,75 

1,59 

1,30 

 

 

5,929 

 

 

p ≤ 0,01 

 

a-c 

a-d 

b-d 

İl
iş

ki
 K

ur
m

a 
İh

tiy
ac

ı 

İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

4,17 

5,03 

5,64 

5,58 

1,85 

1,52 

1,37 

1,45 

 

 

5,218 

 

 

p ≤ 0,05 

 

a-b 

a-c 

a-d 

D
üş

ün
m

e 
İh

tiy
ac

ı 

İlköğretima 

Liseb 

Önlisansc 

Lisans ve lisansüstüd 

4,36 

4,75 

5,75 

6,11 

1,79 

1,67 

1,33 

1,30 

 

 

14,173 

 

 

p ≤ 0,01 

 

a-c 

a-d 

Tablo 6’daki analiz sonuçları incelendiğinde, işgörenlerin eğitim düzeylerine göre güç kazanma, başarma ve 
düşünme ihtiyacında p ≤ 0,01 düzeyinde, ilişki kurma ihtiyacında ise p ≤ 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan Hochberg's GT2 testi sonuçlarına göre ise; 
önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının güç kazanma ihtiyacı ilköğretim ve lise mezunlarına göre daha 
yüksektir. İlköğretim mezunlarının başarma ihtiyacı önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarına göre, lise 
mezunlarının başarma ihtiyacı ise lisans ve lisansüstü mezunlarına göre daha düşüktür. İlköğretim 
mezunlarının ilişki kurma ihtiyacının diğer tüm eğitim düzeylerine göre, düşünme ihtiyacının ise önlisans, 
lisans ve lisansüstü mezunlarına göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Genel itibari 
ile eğitim düzeyi arttıkça, motivasyon kaynaklarının oranlarında da belirgin derecede yükseliş olduğu 
söylenebilir. Bu bağlamda araştırmanın üçüncü hipotezinin (H3: İşgörenlerin motivasyon kaynakları eğitim 
düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterir.) de desteklendiği söylenebilir. 

Katılımcıların çalıştıkları pozisyon ile temel motivasyon kaynakları arasındaki farklılığa ilişkin 
gerçekleştirilen ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Katılımcıların çalıştıkları pozisyon ile temel motivasyon kaynakları arasındaki farklılığa ilişkin 
ANOVA ve Hochberg's GT2 testi sonuçları 

Motivasyon 

Kaynakları 

 

Çalışılan Pozisyon 
Ortalama 

 

s.s. 

 

F 

 

p 

Hochberg 

GT2 

G
üç

 

K
az

an
m

a 

İh
tiy

ac
ı Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

5,59 

5,20 

4,37 

1,28 

1,57 

1,84 

 

7,653 

 

p ≤ 0,01 

a-c 

b-c 

Ba
şa

rm
a 

İh
tiy

ac
ı Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

6,43 

6,07 

5,08 

1,34 

1,26 

1,77 

 

8,986 

 

p ≤ 0,01 

a-c 

b-c 

İl
iş

ki
 

K
ur

m
a 

İh
tiy

ac
ı Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

5,78 

5,29 

5,18 

1,56 

1,52 

1,65 

 

4,638 

 

p ≤ 0,05 

 

a-c 

 

D
üş

ün
m

e 

İh
tiy

ac
ı Orta ve üst kademe yöneticia 

Alt kademe yöneticib 

Yönetici olmayan personelc 

6,66 

5,63 

5,13 

0,84 

1,38 

1,71 

 

9,747 

 

p ≤ 0,01 

a-c 

b-c 

Tablo 7’de, önceki analiz sonuçlarıyla benzer şekilde, çalışılan pozisyona göre güç kazanma, başarma ve 
düşünme ihtiyaçlarında p ≤ 0,01 düzeyinde, ilişki kurma ihtiyacında ise p ≤ 0,05 düzeyinde anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir. Söz konusu farklılıkların; güç kazanma, başarma ve düşünme ihtiyacında, 
yönetici olmayan personeller ile alt, orta ve üst kademe yöneticiler arasında, ilişki kurma ihtiyacında ise 
yalnızca yönetici olmayan personeller ile orta ve üst kademe yöneticiler arasında olduğu görülmektedir. 
Çalışılan pozisyon yükseldikçe motivasyon kaynaklarına ait oranların da yükseldiği söylenebilir.  Bu 
bağlamda araştırmanın dördüncü hipotezi (H4: İşgörenlerin motivasyon kaynakları çalıştıkları pozisyona 
göre anlamlı bir farklılık gösterir.) de desteklenmektedir. 

5. Sonuç 

Bu araştırmada, işgörenlerin zaman perspektifleri ve motivasyon kaynaklarının eğitim düzeyleri ve 
çalıştıkları pozisyona göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.  

Elde edilen bulgular sonucunda, eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyon yüksek olan işgörenlerin, düşük 
olanlara göre, güç kazanma, başarma, ilişki kurma ve düşünme ihtiyaçları ile gelecek zaman ve geçmiş 
olumlu zaman perspektiflerinin anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu, geçmiş olumsuz, şimdide hazcı ve 
şimdide kaderci zaman perspektiflerinin ise anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Başka 
bir ifadeyle, yönetici kademesinde çalışan, yüksek tahsilli işgörenler, dengeli zaman yönelimine sahip, 
gelecek odaklı ve motivasyonu yüksek bireylerden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde de bahsedildiği gibi, bireyin çalışma hayatında başarılı olabilmesi için onu harekete 
geçirecek ve davranışlarına yön verecek olan amaç ve hedefleri olması gerekir. Bir insanın amaç ve 
hedeflerini belirleyebilmesi için de gelecek odaklı düşünmesi şarttır. Böylece, gelecekte olmak istediği 
konumu düşünen bireyin, iş yerinde başarılı olabilmek için motivasyonu da yükselmektedir.  

Kara (2010), çalışanların ihtiyaçlarının net olarak belirlendiğinde doğru işe doğru personelin istihdam 
edilebileceğini bu doğrultuda personel seçim ve yerleştirme programlarının geliştirilebileceğini söyleyerek 
McClelland’ın “Başarma İhtiyacı Teorisi”nin yöneticiler açısından önemini vurgulamıştır. Buna göre, söz 
gelimi “ilişki kurma ihtiyacı” baskın olan kişi uygun işe (örneğin, ön büro)  yerleştirildiğinde bireyin 
motivasyonu yükselmekte; bilgi ve yeteneğini tam anlamıyla işine verebileceği ortam sağlanmaktadır. 
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Zimbardo ve Boyd (1999: 1285),  zaman yöneliminin yarı esnek bir yapısı olduğunu vurgulamış ve her 
insanın doğumunda şimdiki zaman hazcı olarak dünyaya geldiğini, istekleri karşılanmadığında ağlamaya 
başladığını ve acıdan uzak durduğunu, eğitimin ise çocuklara gelecek zaman odaklı olmayı öğrettiğini 
belirtmektedir. 

Bu bilgiden hareketle zaman perspektifinin, insanın doğduğu anda oluşmaya başladığı ve esnek yapısı 
sayesinde gerekli müdahalelerle değiştirilebildiği (Schuitema ve diğerleri (2014: 467), ortaöğretimin ilk 
yıllarında öğrenci motivasyonunu artırmak için geliştirilen bir müdahalenin etkilerini araştırılmış, gelecekteki zaman 
perspektifi yaklaşımına dayanan müdahalenin meslek öncesi ortaöğretimde etkili olduğu bulunmuştur. Gelecekteki 
kariyer hedefi için okulun önemini vurgulamanın genel başarı motivasyonunu artıracağı varsayılmıştır.)  göz önünde 
bulundurulursa, işletmeciler için yönetici kademesine işgören seçiminde, “doğru işe doğru personeli 
seçmek” yerine,  eldeki personele uygun eğitim ve yönlendirme programlarıyla tüm potansiyelini fark 
edebileceği dengeli bir zaman yönelimi (yüksek düzeyde gelecek zaman ve geçmiş olumlu zaman, orta 
düzeyde şimdide hazcı zaman perspektifi)  kazandırılabilir. Böylece işgörenlerin motivasyon kaynakları da 
örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilebilir hale gelmiş olur. 

Gelecek çalışmalarda, işgörenlerde yönetici pozisyonlarına terfi etmelerini sağlayacak motivasyonu 
gerçekleştirmek için dengeli zaman perspektifi kazanmalarına yönelik eğitim ve yönlendirme 
programlarından oluşan araştırmalar yapılması, bu çalışmanın sonuçlarını da desteklemesi açısından önem 
arz etmektedir. Ayrıca doğrudan zaman perspektifi ve motivasyon kaynakları arasındaki ilişkiyi araştıracak 
çalışmalar konuya farklı bir bakış açısı ve zenginlik kazandırabilecektir. 
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Amaç – Yaratıcı kişiliğe sahip insanlar, psikolojik yapıları, kendilerine olan öz güvenleri ve iş yapma 
biçimleri ile farklılaşmaktadırlar. Bazı durumlarda farklılaşmalar, klasik yönetim anlayışı ile çatışma 
içerisine girebilmekte hatta çatışma, yaratıcı kişiliği yok edebilmektedir.  Yöneticilerin bazen 
yaratıcılığı korumak ve geliştirmek için farklı yönetim stilleri ve psikolojik davranışlar sergilemeleri 
gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma, literatürde sorunun çözümüne katkıda bulunmak, turizm 
yöneticilerine yol göstermek ve çalışanların yaratıcı kişilik özelliklerinin oluşturulması ve 
geliştirilmesini sağlamak amacıyla, öncelikle öz yeterlilik ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ve bu 
ilişkide psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü incelemeyi hedeflemektedir.  

Yöntem – Araştırma Turizm Bakanlığı’na kayıtlı, İstanbul ilinde faaliyette bulunan 4-5 yıldızlı otel 
işletmesinde çalışanların istatistiklerine göre uygulanan anket vasıtasıyla yapılmıştır. Sosyal medya 
üzerinden ve basılı olarak ulaştırılan anketler arasından yapılan inceleme sonucunda 308 adet anket 
değerlendirme için uygun bulunmuştur. Veriler SPSS programında katılımcıların öz yeterlilik, 
psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algısı ile bireysel özellikleri arasındaki farklılığı ortaya 
çıkartmak için “Anova”, “T-testi”, farklılaşmanın hangi grup arasında olduğunu tespit için  “Tukey” 
testi yapılmıştır.  

Bulgular – Öz yeterlilik ve yaratıcılık arasında psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünün tespitine 
yönelik yapılan “Hiyerarşik Regresyon Analizi” sonucuna göre model, psikolojik güçlendirmenin 
aracılık rolünü doğrulamıştır.  

Tartışma – Turizm sektörü her geçen yıl artarak devam eden iletişim ve ulaşım teknolojilerinin 
ortaya çıkarttığı yenilikler ile yüzleşmektedir. Günümüzde ortaya çıkan yenilikler, sektörün 
geleneksel turizmden teknolojik turizme doğru evrilmesini sağlamıştır. Teknolojik turizme 
geçebilmek ve gelişimi sürdürebilmek ancak yaratıcı insan kaynakları ile mümkün olabilmektedir. 
Bu kapsamda turizm sektöründe yöneticilerin çalışanlarını psikolojik olarak güçlendirilmesi onların 
yaratıcılığının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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Purpose – People who has a creativity differ with their psychological structures, their self confidence 
and the way of doing business. In some cases, differentiation can conflict with the classical 
management approach, and even that conflict can destroy the creative personality. Sometimes 
managers have to indicate different pattens of management and psychological behaviours in order 
to preserve and improve creativity. In this context, the study firstly aims to analyseithe relationship 
between self- efficacy and creativity and then mediating role of psychological empowernment in 
this relation in order to contribute to the solution of the problem in the literature to guıde the tourism 
managers and to ensure the creation and development of the creative characteristics of the 
empliyees. 

Design/methodology/approach – This survey was conducted by means of a questiamaire registered 
to the ministry of tourism and according to the statistics of the employees in four or five stars hotels 
operating in Istanbul. Obtained from social media or printed out, three hundred and eight 
questionnaires are approved for evalation. “T-Testi” and “ Annova test” were used for revealing the 
difference between self efficacy , psychological empowernmentand creavivity perception with 
individual characteristics of the participants. In addition to that “Tukey Test” was used for 
determining the difference between the groups via the datas from SPSS program. 
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Finding – According to the results of the “Hierorchical Regression Analysis” conducted to 
determine the mediating role of psychological empowernment between self- efficacy and creativity, 
the model can firmed the mediating role of psycholgical empowernment. 

Discussion – The tourism sector is faced with the innovations of communication and transportation 
Technologies that are increasing every passing year. Innovations that have emerged today have 
made the sector evolve from traditional one to technological one. Moving into the technological 
tourism and carrying on development can only be possible with creative hurman resources. In this 
context, strenghening the psychological strenght of the employees of the sector, will contribute to 
the development of their creativity. 

GİRİŞ 

Son yıllarda ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, insanların ve sermayenin dünyadaki 
dolaşım hızını artırmıştır. Kendilerinden uzaktaki değişimler, olaylar ve gelişmeler insanları ve işletmeleri 
etkilemeye başlamıştır. İşletmeler, değişime uyum sağlamak, geleceğe hazır olmak maksadıyla çevresel 
koşulların kendilerini zorlamasına gerek kalmadan yenilik yapma zorunluluğu hissetmektedirler. Değişen 
teknolojik koşullara ayak uydurma, demografik yapıdaki değişmelere cevap verebilme, paydaşların değer 
yargılarındaki değişmeleri kavrama ve karşılayabilme, piyasada öncü ve lider olma arzusu, işletmeleri 
yeniliğe iten sebepler olarak görülmektedir (Marangoz, 2016:24). İşletmelerin değişime ayak uydurabilmesi 
ancak yenilik ile mümkün olmaktadır (Basım, vd., 2008:122). Yeniliği gerekli kılan sebepler insanoğlunun 
ihtiyaçları ve gereksinimleridir. Bütün yeniliklerin temel unsuru ise yaratıcılıktır (İraz, 2005:2). Bu bağlamda 
turizm sektörü gibi sermaye ve insanların serbest dolaşımından en çok etkilenen hem ürün hem hizmet üreten 
işletmeler yeniliğin kaynağını, çalışanlarının yaratıcı düşünce ve davranışlarında görmektedir. Literatürde de 
eleştirel düşünme ve yaratıcılık, günümüz dünyasının en değerli insan varlıkları arasında görülmektedir 
(Cropley, 2006; Halpern, 2003; Spuzic vd., 2016).  

Yeniliğin olabilmesi için öncelikle yaratıcılığın ortaya çıkması ve uygulanabilir olması gerekmektedir 
(Marangoz, 2016:121). Ayrıca yaratıcılık girişimcilerin başarısının temel motivasyon kaynağıdır. Yaratıcılık ve 
girişimcilik birbirini tamamlayan bir yapıya sahiptir; girişimsel bir olay büyük ölçüde yeniliğe dayalıdır (Top, 
2006:284). Literatürde yaratıcılığı teknoloji, değişim, yenilik ve buluş ile ilişkilendiren çalışmalar mevcuttur 
(Cengiz, vd., 2007; Marangoz, 2016; Arslantaş, 2001; Yeloğlu,2007). Bu çalışmalarda yaratıcılık, örgütsel 
yaratıcılık ve bireysel yaratıcılık şeklinde sınıflandırılmaktadır. Meslektaşları ile karşılıklı güven, saygı ve 
arkadaşlık konusunda iyi ilişkileri olan çalışanlar, örgütsel yaratıcılığı arttırmaya hizmet etmektedir (Sözbilir, 
2018). Psikolojik güçlendirme, öz yeterlilik, motivasyon gibi faktörler bireysel yaratıcılığın gelişmesine katkı 
sağlarken; kişinin kendine olan güvensizliği, önüne çıkacak engellerle baş etmekten çekinme duygusu, eleştiri 
alma ve hata yapma korkusu gibi psikolojik faktörler de bireysel yaratıcılığı yok etmektedir (Sungur, 1997:275-
277).  

İşletmelerde çalışanların yaratıcı davranışlarını ortaya çıkartmak ve geliştirmek için değişik yöntemler 
kullanılabilir. Bunlardan birisi öncelikle çalışanların psikolojik olarak desteklenmesi daha sonra öz 
yeterliliklerinin geliştirilmesi olabilir. Literatürde yapılan çalışmalarda çalışanların öz yeterliliklerinin 
geliştirilmesinin onların yenilikçi davranışlarına ve yaratıcılıklarına olumlu katkı sağladığı 
vurgulanmaktadırlar (Basım, vd., 2008:122).  

Yeniliği ortaya çıkartan temel unsur yaratıcı kişiliktir. Yaratıcı kişiliğin temeli ise düşüncedir. Düşünceyi 
oluşturan en önemli faktörden birisi hayal gücüdür. Hayal gücünü harekete geçiren ve etkileyen 
değişkenlerden birisi kişinin içerisinde bulunduğu psikolojik durumdur (İraz,2005:2). Diğer bir anlatımla 
personelin psikolojik durumunun olumlu yönde etkilenmesi kişinin düşüncelerini ve yaratıcı fikirlerin 
uyarılmasını, yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesini de işletmenin yenilik yapma performansını 
etkileyebilmektedir. Literatürde de özyeterliliğin kişinin kendine güven duyması, önüne çıkacak engellerle 
baş etmede yılmama,  eleştiri alma ve hata yapmaktan korkmama ve çekinmeme duygusu gibi psikolojik 
faktörleri etkileyen önemli bir değişken olduğu vurgulanmaktadır (Bandura, 2000; Cherniss, 2006). 

Turizm sektöründe, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler, yerli ve yabancı müşterilerine, 
ürettikleri ürün ve hizmetleri sürekli farklılaştırarak sunmak zorundadırlar. Çünkü ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanlar gezmek, görmek ve tatmak istedikleri lezzetler ve yerler 
hakkında önceden çok fazla bilgi ve yoruma çok hızlı bir şekilde sahip olabilmektedirler. Hatta seyahatlerinin 
yönünü çok çabuk değiştirebilmektedirler. Bu istek ve talepleri karşılamak ancak yenilikçi ve yaratıcı kişilik 
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özelliklerine sahip çalışanlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda çalışmada örgütsel yaratıcılıktan ziyade 
bireysel yaratıcılık üzerine odaklanılmıştır. Turizm sektöründe ürün ve hizmetleri sürekli farklılaştırmak 
suretiyle yaratıcılıklarını ortaya koyan işletmeler, uzun dönemde yaratıcılığı esas almayan diğer işletmelere 
göre, varlıklarını sürdürme, müşteri bağlılığı oluşturma, rekabet üstünlüğü elde etme gibi birçok avantaja 
sahip olabilmektedirler (Wong ve Pang, 2003:551). Örgütsel anlamda da insan kaynaklarının temel politikası 
yaratıcılığın ortaya çıkartılması için çalışanların öz yeterliliklerinin geliştirilmesi ve personelin psikolojik 
olarak güçlendirilmesine odaklanılması gerektiğini vurgulamaktadır (Kaya ve Düşükcan, 2007: vd., 2010).  

Yukarıda belirtildiği üzere öz yeterlilik ve psikolojik güçlendirme ile bireysel yaratıcılık arasındaki ilişki 
değişik şekillerde incelenmiştir. Ancak yaratıcı kişiliği uyaran faktörlerin değerlendirilmesinde, insan 
psikolojisinin oynadığı rolün anlaşılması ve kişinin kendine duyduğu özgüven ile psikolojik ve ruhsal 
durumu arasındaki bağlantıların ortaya konulmasında boşluklar bulunmaktadır. Çalışma bu boşluğu 
doldurmaya odaklanmaktadır. Bu maksatla öncelikle otel işletmelerinde çalışanların öz yeterlilik, yaratıcı 
kişilik ve psikolojik güçlendirme algılarının demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını, 
farklılaşma var ise farklılaşmanın demografik özelliklerin hangi alt kırılımlarda gerçekleştiğini tanımlayıcı 
istatistikler ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. İkinci olarak çalışanların öz yeterlilik inançlarının, yaratıcı 
davranışlarını ve düşüncelerini ne şekilde etkilediği ve personel güçlendirmenin bu etkileşimdeki aracılık rolü 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra turizm çalışanlarının öz yeterlilikleri ile yaratıcı davranışları 
arasındaki mevcut ve potansiyel bağlantıları araştırarak, gelecekte turizm sektöründeki yöneticiler için 
işletmelerinde yenilik yapmanın temel fonksiyonu olan yaratıcı çalışan davranışlarının oluşturulmasında ve 
geliştirilmesinde yön gösterici bulgular elde etmek hedeflenmiştir.   

Örgütlerin başarıları ve performansları günümüzde sadece mali tablolardaki başarıları ile ölçülmemektedir. 
Bunun yanında işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için fiziksel kaynaklarının, finansal kaynaklarının ve 
insan kaynaklarının etkili, verimli ve istenilen çıktı düzeyini elde edecek seviyede birbirleri ile bütünleşmiş 
bir şekilde kullanıp kullanmadıkları ile ölçülmektedir. Söz konusu bütünleşmeyi sağlayan en önemli unsur 
insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının ortaya çıkardığı yaratıcı fikirler, işletmenin mali yapısına şerefiye 
değeri olarak yansıtılmaktadır. İşletmelerde esnek davranışlar oluşturulması, yeni düşünce ve yaklaşımlarla 
yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılması, çalışanların motivasyonu, yaptıkları iş ile ilgili hisleri, gelecek 
hakkındaki kaygı ve beklentileri, işin tatmin düzeyi kısaca iş yerindeki psikolojik durumları ile yakından 
ilgilidir. Bu çerçevede son yıllarda literatürde sıkça rastlanan pozitif örgütsel davranış kavramı (Luthans, 
2002a; Wright, 2003), örgütlerde pozitif psikolojiye olan ilginin artmasına neden olmuştur (Luthans ve Avolio, 
2009). Ayrıca çalışanlara umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık gibi vasıfların kazandırılmasının, yenilikçi 
ve yaratıcı davranışla pozitif ilişkili olduğu ve işletme performansını arttırdığını ortaya koyan çalışmalar da 
mevcuttur (Erdem vd., 2016: 163; Begenirbaş ve Turgut, 2016). 

Bu kapsamda; otel işletmelerinde çalışanların yaratıcı davranışlarının arttırılması ve yeteneklerinin 
geliştirilmesine etki eden faktörlerin incelenmesi, yaratıcı kişilik özelliklerini etkileyen faktörlerin ortaya 
konulması önem arz etmektedir. Çalışma turizm sektöründe istihdam edilen yöneticiler ve akademisyenler 
açısından çalışanların yaratıcı özelliklerinin geliştirilmesi ve yaratıcılığın işletmenin amaç ve hedeflerini 
gerçekleştirmesine yapacağı katkının araştırılmasında yol gösterici olabilir. Araştırma sonuçları, çalışanların 
yaratıcılıklarının arttırılması ve geliştirilmesi noktasında öz yeterliliğin etkisini ve psikolojik güçlendirmenin 
aracılık rolünü ortaya çıkartacak ve işletme yöneticilerine konu hakkında yeni yöntem ve teknikler 
geliştirmelerine yardımcı olacak ve yapılacak meta-analiz çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Yaratıcılık 

Yaratıcılık ilk defa Guilford (1950) tarafından literatürde araştırma konusu haline gelmiş ve 1990 sonrası 
dünya ekonomilerindeki dışa açılım ve uluslararası rekabet sonucu önemi giderek artmıştır. Yaratıcılık; 
işletmenin maddi ve maddi olmayan varlıklarında artışa neden olabilecek faydalı ve yeni fikirlerin, 
hizmetlerin, ürünlerin, uygulamaların ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi prosedürleri olarak tarif 
edilmektedir (Amabile, 1996; Zhou ve Shalley, 2003). Hennessey ve Amabile (2010)’da yaratıcılığı “yeni ve 
uygun olan ürünlerin ya da fikirlerin üretilmesi” olarak tanımlamaktadır. Yaratıcılığın ortaya çıkması için 
yaratıcı düşünceye ihtiyaç vardır. İkisi birbirini tamamlayan süreçlerdir. Yaratıcı düşünme yaratıcılığın ortaya 
çıkartılmasında icra edilen zihinsel süreç iken; yaratıcılık, aklın düşünce ve hayal gücü ile birleştirilerek ve 
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eski bilgileri kullanarak yeni ve orijinal ürün, hizmet ve fikirlerin ortaya çıkartılması olarak tanımlanmaktadır. 
Yaratıcılıkla ilgili özellikler, esneklik,  çabuk ve çok yönlü düşünmek,  akıcılık,  probleme duyarlılık,  
orijinallik,  merak,  eleştiriye açıklık,  değişik sonuçlara ulaşabilmektir. Böylelikle yaratıcılık, fikirlerin ortaya 
çıkartılmasından uygulanmasına, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden radikal buluşlara doğru 
ivmelenen bir süreçtir (Mumford ve Gustafson, 1988). Otel işletmelerinde, değişen müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün, hizmet ve fikirleri geliştirmek, insanların seyahat rotalarını değiştirmek 
için çalışanların yaratıcı düşüncelerinin radikal buluşlara dönüştürülmesi, yaratıcılıkların örgüt amaçları 
doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.   

Turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren otel işletmeleri insanların farklı lezzetler tatması, farklı yerler 
görmesi ve keşfetmesi için gerekli olan yeme içme ve seyahat hizmetlerinin yanında, temel ihtiyaçlarına 
yönelik faaliyetleri icra eden birimlerdir. Otel işletmelerinde müşterilerin memnun ve hoşnut edilmesinde 
işletme çalışanlarının katkısı oldukça fazladır. Bu işletmelerde üretilen, yaratıcılık gerektiren hizmetler ve 
ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade çalışanların kendilerini tatmin için ürettikleri 
de gözlemlenmiştir (Wong ve Pang 2003a; 2003b). Yaratıcı çalışanlar mevcut kurallar, yaptıkları işe 
uymuyorsa ciddiye almazlar ve bunları uygulamaktan imtina ederler. Sürekli yeni bir şeyler yapmaktan, 
denemekten zevk alırlar; prosedürlerden hoşlanmazlar; kısa çözüm yollarını tercih ederler; monoton ve rutin 
işleri sevmezler; sezgi ve hayal güçleri yüksektir (Top, 2006:274). Yaratıcı kişilik özelliklerini yansıtan bu 
özellikler, diğer taraftan girişimcilik özelliklerini de yansıtmaktadır (Saraçoğlu ve Duran, 2010:10). Yaratıcı 
kişilik özelliklerine sahip bireyler psikolojik olarak eleştirilmekten, hata yapmaktan, toplumsal baskılardan 
çekinmezler, problemleri kendi sezgilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak çözerler (Suojanen 
ve Brooke, 1971:20).  

Otel işletmelerinin müşterilerine benzersiz ürün ve hizmetler sunması ve bunları sürekli geliştirmesi, 
çalışanlarının yaratıcı fikirlerinin üretim süreçlerine aktarılması konusunda teşvik edilmelerine bağlıdır (Kaya 
ve Düşükcan, 2007:203). Sektörde çalışan yöneticilerin ise; çalışanlarının yaratıcı fikirlerini harekete geçirecek 
güdülerin neler olduğunu çok iyi bilmeleri gerekmektedir (Tarakçıoğlu, Sökmen ve Boylu: 2010:4). Çalışanlar 
değişik sebeplerle güdülenirler. Menfaatleri gereği istenilen şekilde davranıyor olabilirler. Baskılara karşı 
koyamadıkları için de değişik davranışlarda bulunabilirler (Kart ve Güldü, 2008:192). Ayrıca literatürde 
psikolojik güçlendirmenin yenilikçi ve yaratıcı davranışla pozitif ilişkili olduğu ve işletme performansını 
artırdığı tespit edilmiştir (Erdem vd., 2016: 163; Begenirbaş ve Turgut, 2016). Bu bağlamda otel işletmelerinde, 
müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı sağlamada, önemi giderek artan yaratıcı kişiliğin oluşturulmasında 
ve ortaya çıkartılmasında, psikolojik durumun göstergesi sayılan umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık gibi 
vasıfların uyarıcı etki yapabileceği düşünülebilir.   

1.2. Öz yeterlilik 

Öz yeterlilik, kişinin rolünün gerektirdiği bir takım görevleri başlatma, sürdürme ve önüne çıkan zorluklar, 
problemler karşısında başarma yetisini kaybetmeden kendine güven duymasıdır (Günhan ve Başer, 2007:69). 
Kendine olan güven zaman içerisinde tecrübe, deneyim ve kişinin sosyal çevresinde iletişim kurduğu ağlar 
vasıtası ile gelişmektedir. Bandura (1995:2)’de öz yeterliliği kişinin kendisinden beklenen görevler ile ilgili 
ortaya çıkan gelişmeleri ve olayları yönetebilme becerisine ve yeteneğine sahip olma inancı şeklinde 
tanımlamaktadır. Literatürde öz yeterlilik kavramı genel öz yeterlilik, akademik öz yeterlilik, yazma öz 
yeterliliği gibi faklı boyutlarda incelenmektedir. Öz yeterlilik üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde öz 
yeterliliğin personelin psikolojik olarak güçlendirmesine (Bandura, 2000; Cherniss, 2006), stres ile baş 
edebilmesine (Bandura, 2001; 2006; Lu, vd., 2005; Siu vd., 2005) olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Kişinin 
sahip olduğu öz yeterlilik algısı, rol ve görevlerin icrası esnasında, süreçlerde ortaya çıkan zorluklar, sorunlar, 
karşısında harekete geçip geçmeme kararının verilmesi, karar verildikten sonra başarma azmi ve kararlılığını 
kaybetmeme suretiyle ortaya çıkmaktadır.  

Öz yeterlilik kişinin sahip olduğu yetenek ve iş yapma becerilerini göstermemektedir. Öz yeterlilik kişinin zor 
koşullar altında kapasitesini kullanma becerisini, bir işi başarma azmini, kararlılığını ve kendisine olan 
güveninin kaybetmemesini ifade etmektedir (Evers vd., 2002:229). Diğer bir anlatımla yeteneksiz, görevi ile 
ilgili yeterli beceriye sahip olmayan ancak öz yeterlilik inancı yüksek olan bir kişinin zor şartlar altında verilen 
görevleri başarma ihtimali daha yüksektir. Ancak yetenekli ve beceri sahibi olup, fakat öz yeterlilik inancı 
düşük birisinin aynı koşullar altında verilen görevi başarma ihtimali daha düşüktür (Özerkan, 2007:29). Genel 
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anlamda öz yeterlilik, çalışanların karşılaşabilecekleri muhtemel durumların üstesinden gelebilmek için 
ortaya koymaları gereken eylemleri hangi seviyede ve ne kadar etkin yaptıklarına dair iç dünyalarında 
kendilerine duydukları güven şeklinde tanımlanabilir. Güven duygusu çalışanların sorunlara yaklaşımını, 
problemleri algılamasını, iş yerindeki motivasyonunu, performansını ve yaratıcılığını etkilemektedir 
(Saracaloğlu ve Yenice, 2006). Çalışanların güven duygusunun artırılması ve geliştirilmesi için onların sadece 
ruhsal ve psikolojik yönden desteklenmesi yeterli değildir. Desteğin çalışanlar tarafından hissedilmesi de 
gerekmektedir. Literatürde de öz yeterliliğin, personelin psikolojik olarak güçlendirilmesini etkileyen önemli 
bir değişken olduğu vurgulanmaktadır (Bandura, 2000; Cherniss, 2006). Bandura (1994)’da öz yeterlilik 
algısının, bireylerin içinde bulundukları psikolojik ve duygusal durumdan olumlu veya olumsuz olarak 
etkilenebileceğini vurgulamaktadır. Kişinin umutsuz, tükenmiş haldeki ruhsal ve psikolojik durumu, onun öz 
yeterlilik algısını da olumsuz etkileyebilir. Kişinin herhangi bir görevi yapma, sorunu çözme isteği 
konusundaki çabası, ısrarı, güdüsü ve direnci kişinin öz yeterliliğinin seviyesi ile yakından ilişkilidir 
(Saracaloğlu, vd., 2008). Umutsuzluk aynı zamanda kişilerin geleceğe yönelik algılarının ve bakış açılarının 
kötümser olma seviyesiyle yakından ilişkilidir (O’Connor, vd., 2000). İnsan kaynakları ve işletme yöneticileri 
çalışanların öz yeterlilik algılarını güçlendirerek, psikolojik ve duygusal yönden destekleyerek onların 
zorluklar karşısında dirençlerini, çabalarını arttırabilir. Ayrıca problemlerin çözümüne yeni yaklaşımlar 
sergilemelerini teşvik ederek yaratıcılıklarının ortaya çıkartılmasına yardımcı olabilirler. 
1.3. Psikolojik Güçlendirme 
Literatürde güçlendirme kavramı genel anlamda yapısal ve psikolojik güçlendirme olmak üzere iki şekilde 
ele alınmaktadır (İhtiyaroğlu, 2017:362). Yapısal güçlendirme örgüt içerisindeki hiyerarşik ilişkiler yetki, 
otorite ve yönetsel kararları içine alan boyutu oluşturmakta, psikolojik güçlendirme ise bunların dışında 
çalışanlar ile yöneticiler arasındaki karşılıklı ruhsal ve duygusal iletişim boyutunu oluşturmaktadır. Psikolojik 
güçlendirme ilk kez Spreitzer (1995:1996) ve Spreitzer vd., (1997) tarafından kavramsallaştırılmıştır. Spreitzer 
(1995), psikolojik güçlendirmeyi özerklik, yeterlilik, anlam ve etki şeklinde dört alt boyutta incelemektedir. 
Thomas ve Velthouse (1990), psikolojik güçlendirmeyi çalışanların kendilerini yaptığı işte yeterli hissetmesi, 
özerk davranabilmesi, çevresine karşı etkili birisi olduğunu hissetmesi ve yaptığı işin anlamlı olduğuna 
inanması, psikolojik olarak kendisini güçlendirilmiş bir birey olarak algılaması şeklinde tarif etmektedir.  
Yapılan çalışmalarda  çalışanlara umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık gibi vasıfların kazandırılmasından 
oluşan, psikolojik güçlendirmenin yenilikçi ve yaratıcı davranışla pozitif ilişkili olduğu ve işletme 
performansını arttırdığı tespit edilmiştir (Erdem vd., 2016: 163; Begenirbaş ve Turgut, 2016). Ayrıca psikolojik 
güçlendirmenin çalışanların kendine olan güvenlerini ve öz yeterliliklerini arttırdığı, çalıştığı birimin 
sorunlarını çözmede, hizmet kalitesini arttırmada yaratıcılıklarını kullanma yönünde daha istekli oldukları 
ortaya konulmuştur (Littrell, 2007). Çekmelioğlu ve Eren, (2007)’de psikolojik güçlendirme ve yaratıcı kişilik 
davranışı arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu belirtmektedir. Öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmada 
genel anlamda güçlendirme (psikolojik ve yapısal) ile öğretmenlerin öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu tespit etmiştir (İhtiyaroğlu, 2017:362). 
Bandura (1986)’nın geliştirdiği öz yeterlilik kavramını kullanan ve psikolojik güçlendirme kavramının öncüsü 
sayılan Conger ve Kanungo (1988:474), güçlendirmeyi, çalışanların öz yeterliliklerinin arttırılması süreci 
olarak tanımlamıştır. Spreitzer (2007:6)’da psikolojik güçlendirmeyi çalışanların yaptıkları işlerle ilgili 
rollerine olan inançlarının arttırılması şeklinde tanımlamıştır. Bu bağlamda psikolojik güçlendirme, 
çalışanların kişisel olarak işyerindeki rollerine ilişkin kontrollerin olduğu bir dizi psikolojik durumu ifade 
etmektedir. Psikolojik güçlendirme, yetki, güç, otorite gibi yönetsel uygulamalardan ziyade, çalışanların iş 
yerindeki rolleri ve işlerini nasıl yaptıkları üzerine odaklanmaktadır. Bir anlamda güç ve yetki çalışanlarla 
paylaşılmaktadır. Psikolojik olarak kendisini yetkin, güçlü ve yeterli hisseden kişilerin kişisel yaratıcılıkları ve 
motivasyonları da yüksek olmaktadır (Altındiş ve Özutku, 2011).  
Bu bağlamda çalışma öz yeterliliklerinin geliştirilmesinin, çalışanların yaratıcı fikirlerinin ortaya çıkarılmasını 
uyarabileceğini ve kişilerin psikolojik durumları üzerinde oluşturulan etkinin bu uyarımda önemli bir aracı 
değişken görevi üstlenebileceğini ileri sürmektedir. Otel işletmesi yöneticileri çalışanlarını, yaratıcı fikir ve 
davranışlarına anlam katarak, onların kendilerini yeterli ve yaptıkları işlerde özerk davranmalarını 
sağlayarak, işletme için etkin birer birey olduklarını hissettirebilir. Diğer bir anlatımla çalışanların psikolojik 
ve ruhsal yapılarını güçlendirerek yaratıcı kişiliklerinin oluşumu ile gelişimine destek olabilir ve bu yaratıcı 
fikirleri işletmelerinin değişim ve dönüşümünde kullanabilirler.  
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Çalışma, işletmenin yenilik ve performansına katkı yaptığı düşünülen yaratıcı fikir ve düşüncelerin 
geliştirilmesinde öz yeterliliğin etkisini ortaya çıkartmayı, psikolojik güçlendirmenin bu etkideki aracılık 
rolünü belirlemeyi, çalışanların yaratıcı fikir, davranış, öz yeterlilik gibi algılarının demografik özelliklere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar dışında özyeterlilik, yaratıcılık ve 
psikolojik güçlendirme ile demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  
2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 
        H1 

 
    
 

     
 H2  H4 

    H3 
  
 
 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmaya ilişkin model Şekil 1.’de yer almaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkeni olan öz yeterlilik ile 
yaratıcı kişilik özellikleri arasında psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü model ile ifade edilmiştir. 
Araştırmaya ilişkin hipotezler aşağıda yer almaktadır:  

H1: Öz yeterlilik bireysel yaratıcılığı etkiler. 
H2: Öz yeterlilik psikolojik güçlendirmeyi etkiler. 
H3: Psikolojik güçlendirme yaratıcılığı etkiler. 
H4: Öz yeterliliğin bireysel yaratıcılık üzerine etkisinde psikolojik güçlendirme aracılık görevi üstlenir. 

2.3. Evren Ve Örneklem 

Araştırmanın katılımcıları, İstanbul ilinde faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlardan 
oluşmaktadır. Bu kapsamda, evreni temsil ettiği düşünülen, Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde 
belirtilen İstanbul genelindeki turizm belgeli toplam ((36 adet 5 yıldızlı, 75 adet 4 yıldızlı) otel işletmelerinde 
istihdam edilen çalışanlara olasılıklı örnekleme yöntemi ile elamanların seçimi rasgele (random) olarak 
yapılmıştır. Anket soruları anketörlere e-mail, sosyal medya ve basılı olarak elden ulaştırılmıştır. Doldurulan 
anketler içerisinde yapılan inceleme sonucunda 308 anket değerlendirme için uygun bulunmuştur. Örneklem 
ile ilgili n=308 sayısı N=1550 kişiye tekabül etmektedir (Arıkan;2017:134).  

2.4. Veri Toplama Süreci ve Araştırmada Kullanılan Ölçekler   

Araştırmanın verilerinin derlenmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Ankette katılımcıların demografik 
özelliklerinden; medeni durumlarını, cinsiyetlerini, yaşlarını, eğitim düzeylerini, kurumdaki çalışma 
sürelerini, çalıştıkları birimi tespit etmek için 7 adet soru sorulmuştur. Bağımsız değişkenlerden “öz yeterlilik” 
algıları 17 soru,  “psikolojik güçlendirme” algıları 12 soru ve bağımlı değişken “yaratıcı kişilik özellikleri” ise 
17 soru ile ölçülmüştür.   

Araştırmada Magaletta ve Oliver (1999) tarafından geliştirilen, 3 alt boyut (başlama:9, yılmama:5, sürdürme 
çabası:3) ve 17 maddeden oluşan genel öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Anketin Türkçe formunun geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından yapılarak 18 yaş ve üstü, en az ilkokul mezunu 
kişilerin genel öz yeterliliklerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.   

Psikolojik güçlendirme ölçeği olarak, Sürgevil, vd. (2013) tarafından Spreitzer’in psikolojik güçlendirme 
ölçeğinin (Psychological Empowerment Scale, PES) Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

Psikolojik 
Güçlendirme 

 
Yaratıcılık Öz 

Yeterlilik 
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yapılmış hali kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, psikolojik güçlendirme ölçeğinin orijinal halinin 
uygun bir yapı olarak doğrulandığı belirtilmiştir. Psikolojik güçlendirme değişkeni 4 alt boyut ve 
(anlamlılık:3, yeterlilik:3, özerklik:3, etki:3) toplam 12 soru ile ölçülmüştür. Spreitzer’in güçlendirme ölçeği, 
daha önceden O’Brien (2010); Ergeneli vd. (2007); Bordin vd. (2007) tarafından yürütülen değişik çalışmalarda 
kullanılmıştır. Ayrıca Altındiş ve Özutku (2011) tarafından, Türkiye’deki devlet hastanelerinde çalışanların 
yer aldığı bir örneklem üzerinde ölçeğin psikometrik özellikleri test edilmiştir.  
Şahin ve Danışman (2017) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılan yaratıcı kişilik özelliği ölçeği 
kullanılmıştır. Yaratıcı kişilik özellikleri ölçeği 4 alt boyut (amaç yönelimlilik:5, içsel motivasyon:5, kendine 
güven:3, risk alma:4) ve toplam 17 maddeden oluşmaktadır.  
2.5. Verilerin Analizi  
Katılımcılara yukarıda açıklanan ölçeklerden oluşan soru formları doldurtulmuştur. SPSS paket 
programından yararlanılarak faktör analizi, güvenilirlik testi, çoklu regresyon analizi, tek yönlü varyans 
analizleri ve Anova testlerine tabi tutulmuştur. Ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için iç tutarlılık 
düzeylerine bakılmıştır. Yapılan testlerde ölçeklerin güvenilirlik sonuçları, sosyal bilimler açısından kabul 
edilir değerler arasındadır.  
Analiz safhasında öncelikle araştırmaya katılanların bireysel özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları 
analiz edilmiştir. İkinci safhada araştırmaya katılanların yaratıcı kişilik özellikleri, öz yeterlilik algıları ve 
psikolojik güçlendirme algıları ile bireysel özellikleri arasındaki farklılığa ilişkin çok faktörlü Anova testi 
yapılmış ve farklılıkların hangi ikili grup veya gruplardan kaynaklandığını ortaya çıkartmak için çoklu 
karşılaştırmalı Tukey testi sonuçlarına bakılmıştır. Araştırmaya katılanların yaratıcı kişilik özellikleri, öz 
yeterlilik algıları ve psikolojik güçlendirme algıları ile bireysel özelliklerinin cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak için t-testi yapılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için hiyerarşik regresyon 
analizi yapılmıştır. Bu amaçla aracılık rolünü tespit edebilmek amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından 
önerilen üç aşamalı regresyon analizi yapılmıştır.  
Bu bağlamda sırasıyla, önce bağımsız değişken olan öz yeterliliğin yaratıcı kişilik özellikleri üzerindeki etkisi, 
daha sonra aracı değişken psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi için hiyerarşik regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra psikolojik güçlendirmenin aracılık etkisi için söz konusu tüm değişkenleri 
içeren hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Son olarak regresyon analizini test etmek ve modeli bir bütün 
halinde incelemek amacıyla yol analizi yapılmış ve değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiler 
incelenmiştir.  
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının verdiği yanıtlara göre frekans ve yüzde değerleri aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır:  

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Bireysel Özelliklerine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları 
Kişisel Bilgiler f % Kişisel Bilgiler f % 

Cinsiyet 
Kadın 134 43,5 

Medeni Durum 
Evli 123 39,9 

Erkek 174 56,5 Bekar 185 60,1 

Yaş 

20 yaş ve altı 30 9,7 

İşletmede 
Çalışma Süresi 

1 yıldan az 50 16,2 
20-25 yaş 36 11,7 1-3 yıl 78 25,3 
26-30 yaş 110 35,7 3-6 yıl 103 33,4 
31-35 yaş 56 18,2 6-9 yıl 27 8,8 
36-40 yaş 26 8,4 9-12 yıl 32 10,4 
41-45 yaş 38 12,3 12-15 yıl 10 3,2 
46 ve üzeri yaş 12 3,9 15 yıl ve üstü 8 2,6 

Eğitim 

İlköğretim 41 13,3 Mevcut 
Pozisyon 

Üst düzey yönetici 45 14,6 
Lise 48 15,6 Orta düzey yönetici 263 85,4 
Ön lisans 77 25,0 
Lisans 120 39,0 
Lisansüstü 22 7,1 
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Katılımcılardan elde edilen anket sonuçlarına göre; katılımcıların bireysel özelliklerinin dağılımı 
incelendiğinde; sektörde erkek çalışan oranı % 56,75 ile kadın çalışan oranından yüksektir. Sektörün % 53,9’i 
26-35 yaş aralığında genç çalışanlardan oluşmaktadır. Buna karşın % 3,9 gibi çok az bir kısmı 46 yaş ve 
üzerindedir. Ayrıca çalışanların büyük çoğunluğu, % 71,1’i ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde 
yükseköğretim kurumundan mezun olduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların işletmede çalıştıkları yıl süresi 
incelendiğinde; daha çok çalışma süresinin %58,7 ile 1-6 yıl arasında yoğunlaştığı, %16,2’sinin 1 yıldan az 
tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Sonuçlar sektörün, insan kaynakları yönünden genç ve yüksek eğitim 
seviyesine sahip olduğunu göstermektedir.   

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Öz yeterlilik, Psikolojik Güçlendirme ve Yaratıcılık Algısı ile Eğitim 
Durumu Arasındaki Farklılığa İlişkin Anova Testi Sonuçları 

 n x  s. s.  F/t p Tukey 
HSD 

Yaratıcılık İlkokul a 41 3,24 0,95 14,58 0,00 a-b, a-d, a-e, c-d, c-e,  
Lise b 48 3,85 0,83 
Ön lisans c 77 3,52 1,03 
Lisans d 120 4,20 0,83 
Lisansüstü e 22 4,47 0,57 

Personel 
Güçlendirme 

İlkokul a 41 2,99 0,94 19,11 0,00 a-d, a-e, b-d, b-e, c-d, c-e 
Lise b 48 3,39 0,93 
Ön lisans c 77 3,26 1,31 
Lisans d 120 4,19 0,85 
Lisansüstü e 22 4,34 0,72 

Öz yeterlilik İlkokul a 41 2,35 1,15 28,32 0,00 a-b, a-c, a-d, a-e, b-d, b-e, 
c-d, c-e  Lise b 48 3,35 0,94 

Ön lisans c 77 3,21 1,21 

Lisans d 120 4,00 0,75 

Lisansüstü e 22 4,39 0,84 

Araştırmaya katılanların öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algısı ile eğitim durumu arasındaki 
farklılığı ortaya çıkartmaya yönelik yapılan Anova testi sonucuna göre p<0,05 olduğu için gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık vardır.  Başka bir ifadeyle yaratıcılık algısı, personel güçlendirme algısı ve öz yeterlilik 
algısı mezun olunan eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Farklılıkların hangi ikili gruptan veya 
gruplardan kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırmalı tukey testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. 
Tukey testi sonuçlarında en dikkat çekici sonuç, ilkokul mezunu eğitim seviyesinde çalışanların yaratıcılık, 
personel güçlendirme, özyeterlilik algılarının diğer eğitim seviyesindeki çalışanlara göre farklı oluşudur. 
Buradan hareketle işletmede yaratıcılığın geliştirilmesi açısından birbirine yakın eğitim seviyesinde olan 
kişilerin aynı birimlerde ve benzer görevlerde çalıştırılmasının yaratıcılığın geliştirilmesi açısından daha 
uygun olacağı söylenebilir.   
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Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Öz yeterlilik, Personel Güçlendirme ve Yaratıcılık Algısı ile Çalışma 
Süresi Arasındaki Farklılığa İlişkin Anova Testi Sonuçları 

Çalışanların sektörde çalıştıkları süre ile öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algıları arasında 
Anova testinin sonucuna göre p<0,05 olduğu için, gruplar arasındaki fark anlamlıdır. Diğer bir ifadeyle öz 
yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algıları çalışanların işletmede çalıştıkları sürelere göre 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi ikili gruplardan kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırmalı tukey 
testi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre; çalışma süresi kısa (1 yıldan az) olanlar ile 
işletmede çalışma süresi uzun (3 yıl ve daha uzun süreli) olanların öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve 
yaratıcılık algılarının farklılaştığı görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre; işletmelerde öz yeterlilik, 
psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algılarının çalışma süresi ile yakından ilişkili olduğu, bu nedenle 
işletmelerde çalışanların yaratıcılığının artırılması ve geliştirilmesi için uzun süreli istihdamın önemli bir 
unsur olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Öz yeterlilik, Personel Güçlendirme ve Yaratıcılık Algısı ile Çalışılan 
Pozisyon, Cinsiyet ve Medeni Durum Arasındaki Farklılığa İlişkin t-Testi Sonuçları 

 

Çalışma Süresi n x  s. s.  F p 
Tukey 
HSD 

Öz yeterlilik 

1’den az a 50 2,49 1,13 

14,18 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-e, b-e, c-e, 

d-e 

1-3 yıl b 78 3,50 1,10 
3-6 yıl c 103 3,71 0,90 
6-9 yıl d 27 3,89 0,90 
9-12 yıl e 32 4,36 0,97 
12-15 yıl f 10 2,82 1,17 
15 yıl ve üstü g 8 3,48 1,03 

Personel 
Güçlendirme 

1’den az a 50 2,85 1,17 

12,02 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-e,  b-c, b-e, 

c-f, d-f, e-f  

1-3 yıl b 78 3,54 1,08 
3-6 yıl c 103 4,02 0,93 
6-9 yıl d 27 3,84 0,80 
9-12 yıl e 32 4,44 0,90 
12-15 yıl f 10 2,85 0,95 
15 yıl ve üstü g 8 3,47 1,33 

Yaratıcılık 

1’den az a 50 3,22 0,92 

9,32 0,000 
a-b, a-c, a-d, a-e, b-e, c-f, 

e-f 

1-3 yıl b 78 3,81 0,92 

3-6 yıl c 103 4,10 0,82 

6-9 yıl d 27 3,94 0,93 

9-12 yıl e 32 4,45 0,92 

12-15 yıl f 10 3,02 0,91 

15 yıl ve üstü g 8 3,91 1,03 

 n x  s. s.  t p 
Tukey 
HSD 

Öz yeterlilik 

Üst düzey 
yönetici a 

45 4,41 0,74 

6,106 0,00 a-b 
Orta düzey 
yönetici b 

263 3,35 1,12 

Personel 
Güçlendirme 

Üst düzey 
yönetici a 

45 4,60 0,57 
6,301 0,00 a-b 
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Araştırmaya katılanların öz yeterlilik, personel güçlendirme ve yaratıcılık algısı ile işletmede çalışılan 
pozisyon, cinsiyet ve medeni durum arasındaki farklılığı ortaya çıkartmaya yönelik yapılan bağımsız 
örneklem t-testi sonuçları Tablo 4’de görülmektedir.  

Test sonuçlarına göre; çalışanların öz yeterlilik, personel güçlendirme ve yaratıcılık algılarının işletmede 
bulunulan konuma göre (öz yeterlilik için p=0,00 p>0,05, personel güçlendirme için p=0,00 p>0,05, yaratıcılık 
için p=0,00 p>0,05) farklılaştığı görülmektedir. Üst düzey yöneticilerin öz yeterlilik, personel güçlendirme, 
yaratıcılık algılarının orta düzey yöneticilere göre göre daha yüksek olduğu ortalamadan tespit edilmiştir. 
İşletmelerde orta düzey yöneticiler, gerek üst kademeler ile alt kademe çalışanlar arasında köprü vazifesi 
görmesi, gerekse uygulama ve yönetim açısından alt ve üst arasında bilgi akışını sağlaması yönünden önemli 
görevler üstlenmektedir. Bu kapsamda çalışanlar arasında yaratıcılığın daha alt katmanlara doğru yayılması, 
alt katmanlardaki ortaya çıkan yaratıcılığın işletmenin geneline uygulanabilmesi için orta kademe 
yöneticilerin öz yeterlilik, personel güçlendirme ve yaratıcılık algılarının geliştirilmesine önem vermeleri 
gerekmektedir. 

Çalışanların öz yeterlilik, personel güçlendirme ve yaratıcılık algılarının cinsiyete göre (öz yeterlilik için p=0,00 
p>0,05, personel güçlendirme için p=0,00 p>0,05, yaratıcılık için p=0,00 p>0,05) farklılaştığı görülmektedir. 
Ayrıca çalışanların öz yeterlilik, personel güçlendirme ve yaratıcılık algıları medeni duruma göre 
farklılaşmakta; ancak ortalamalar arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır.  

Erkek çalışanların yaratıcılık algılarının kadın çalışanlara göre daha yüksek olduğu ( x = 4,23 ) ortalamadan 
tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle sektörde çalışanların % 43 oranında önemli bir kısmının kadın 
çalışanlardan oluştuğu göz önüne alındığında, onların yaratıcılık algılarının geliştirilmesi ve yaratıcılık 
sürecine katkılarının sağlanması için kaynak ayrılmasının ve insan kaynakları tarafından eğitim ile seminerler 
planlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Araştırmaya ilişkin temel değişkenler ile demografik 
özellikler arasındaki farklılıklara ilişkin analizler yapıldıktan sonra, hipotezler test edilmiştir.     

 

Orta düzey 
yönetici b 

263 3,53 1,11 

Yaratıcılık 

Üst düzey 
yönetici a 

45 4,76 0,46 

7,205 0,00 a-b 
Orta düzey 
yönetici b 

263 3,71 0,95 

Öz yeterlilik 
Kadın a 134 3,05 1,17 

-6,68 
0,00 

a-b 
Erkek b 174 3,86 0,97 

Personel 
Güçlendirme 

Kadın a 134 3,29 1,12 
-5,64 

0,00 
a-b 

Erkek b 174 3,98 1,01 

Yaratıcılık 
Kadın a 134 3,40 1,02 

-8,19 
0,00 

a-b 
Erkek b 174 4,23 0,74 

Öz yeterlilik 
Evli a  123 3,21 1,18 

-3,763 0,00 a-b 
Bekar b 185 3,70 1,07 

Personel 
Güçlendirme 

Evli a  123 3,46 1,04 
-2,861 0,005 a-b 

Bekar b 185 3,83 1,14 

Yaratıcılık 
Evli a  123 3,69 0,89 

-2,691 0,008 a-b 
Bekar b 185 3,99 1,00 
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Tablo 5. Öz yeterlilik ile Yaratıcılık Arasında Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolünün Tespitine Yönelik 
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

B 
St. 

Hata 
β t p R2 

Yaratıcılık 
Sabit 1,414 0,102 - 13,891 0,000* 

0,678 
Öz yeterlilik 0,700 0,028 0,823 25,377 0,000* 

Personel 
Güçlendirme 

Sabit 1,157 0,100 - 11,525 0,000* 
0,723 

Öz yeterlilik 0,736 0,026 0,850 28,249 0,000* 

Yaratıcılık 

Sabit 1,083 0,096 - 11,298 0,000* 

0,753 Öz yeterlilik 0,295 0,049 0,347 6,057 0,000* 

Personel 
Güçlendirme 

0,476 0,050 0,549 9,597 0,000* 

Öz yeterlilik ile yaratıcılık arasında personel güçlendirmenin aracılık rolünün tespitine yönelik, Baron ve 
Kenny (1986)’nin önerdiği üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bu maksatla ilk aşamada birinci 
hipotezin test edilmesi için tablo 5’te verilen ve ilk sırada belirtilen öz yeterliliğin bağımsız değişken, 
yaratıcılığın bağımlı değişken olduğu regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; öz yeterliliğin 
yaratıcılığı pozitif etkilediği (β=0,823) (t= 13,891, p =0,000) bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 
görülmektedir. Öz yeterliliğin yaratıcılık üzerindeki R2=0,678 değeri tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle öz 
yeterlilik yaratıcılık üzerindeki değişimin % 67,8’ini açıklamaktadır. Bu sonuca dayanarak H1 hipotezi kabul 
edilmiştir (H1: Öz yeterlilik bireysel yaratıcılığı etkiler).  Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki 
anlamlı etki neticesinde birinci koşul sağlanmıştır.  

Aracılık testinin ikinci koşulunu sınamak için bağımsız değişkenin (öz yeterlilik) bağımlı değişken (personel 
güçlendirme) üzerindeki etkisinin sınandığı regresyon analizi yapılmıştır. Bağımsız değişken (öz yeterlilik) 
bağımlı değişkeni (personel güçlendirme) anlamlı olarak (β=0,850, p<0,001) yordaması aracılık testi için gerekli 
olan ikinci koşulu sağlamıştır. Öz yeterlilik, aracı değişken personel güçlendirmeyi pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkilediği (B=0,706, t= 11,525, p =0,000) görülmektedir. Öz yeterliliğin personel güçlendirme 
üzerindeki R2=0,723 değeri tespit edilmesi öz yeterliliğin personel güçlendirme üzerindeki değişimin % 
72,3’ünü açıklamaktadır. Bu sonuca göre; H2 hipotezi kabul edilmiştir (H2: Öz yeterlilik psikolojik 
güçlendirmeyi etkiler). 

Aracılık testinin üçüncü ve dördüncü koşullarını sınamak için öz yeterlilik ve personel güçlendirmenin 
bağımsız değişken, yaratıcılığın bağımlı değişken olduğu regresyon analizi yapılmıştır. Bu analiz ile bağımsız 
değişken (öz yeterlilik), bağımlı değişken (yaratıcılık) ve aracı değişken (personel güçlendirme) değişkenleri 
birlikte analize tabi tutulduğunda aracı değişken (personel güçlendirme) ile bağımlı değişken (yaratıcılık) 
arasındaki etkinin anlamlı olması (β=0,347, p<0,01) aracılık testinin üçüncü koşulunun sağlandığı anlamına 
gelmektedir. Bu sonuca göre H3 hipotezi kabul edilmiştir (H3: Psikolojik güçlendirme yaratıcılığı etkiler). 

Aracılık testinin dördüncü ve son koşulu olarak aracı değişken (personel güçlendirme), modele girdiğinde 
bağımsız değişkenin (özyeterlilik), bağımlı değişken (yaratıcılık) üzerindeki etkisinin artması (β=0,549, 
p<0,001) personel güçlendirmenin öz yeterlilik ile yaratıcılık arasında önemli bir aracı değişken olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuca göre H4 hipotezi kabul edilmiş, (H4: Öz yeterliliğin bireysel yaratıcılık üzerine 
etkisinde psikolojik güçlendirme aracılık görevi üstlenir),   personel güçlendirmenin öz yeterlilik ve yaratıcılık 
arasında aracılık yapacak önemli bir değişken olduğu ortaya konulmuştur.  

Elde edilen değerler sobel testine tabi tutulmuş, sobel testi anlamlı ve sobel (Z) değeri 20,71 olarak tespit 
edilmiştir. Elde edilen bulgulardan, öz yeterliliğin yaratıcılık üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde psikolojik 
güçlendirmenin önemli rol oynadığı doğrulanmaktadır.   
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SONUÇ 

İşletmelerde bütün yeniliklerin temel unsuru yaratıcılıktır (İraz, 2005:2). İletişim ve ulaşım teknolojilerinin 
getirdiği yenilikler, turizm sektörünün geleneksel turizmden, teknolojik turizme doğru evirilmesini 
sağlamıştır. Teknolojik turizmi, işletme bünyesiyle bütünleştirmek ve bunu idame ettirmek ancak yaratıcı 
insan kaynakları ile mümkündür. Turizm sektörü gibi sermaye ve insanların serbest dolaşımından en çok 
etkilenen hem ürün hem hizmet üreten işletmeler yeniliğin kaynağını, çalışanlarının yaratıcı düşünce ve 
davranışlarında görmektedirler. Literatürde de eleştirel düşünme ve yaratıcılık, günümüz dünyasının en 
değerli insan özellikleri arasında görülmektedir (Cropley, 2006; Halpern, 2003; Spuzic vd., 2016). Bu maksatla 
işletmeler yaratıcı kişiliğe sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Yaratıcı insanlar; psikolojik yapıları, 
öz güvenleri ve iş yapma biçimleri ile diğerlerinden farklılaşmaktadır. Hatta yöneticileri ile bazı durumlarda 
çatışma içerisine girebilmekte, bazen de çatışma yaratıcı kişiliği yok edebilmektedir. Yöneticiler bazı 
durumlarda, yaratıcılığı korumak ve geliştirmek adına çalışanlarına farklı yönetim stilleri ve psikolojik 
güçlendirme yöntemleri uygulamalarını, mevcut insan kaynaklarının yaratıcılık, öz yeterlilik, psikolojik 
güçlendirme algı farklılıklarını bilmeleri gerekmektedir. Çalışma bu bağlamda sonuçları itibariyle farklılıkları 
ortaya çıkartmıştır.  

Örgütlerin başarıları, en iyi çıktı düzeyini elde edecek seviyede, fiziksel, finansal ve insan kaynaklarının etkili, 
verimli ve birbirleri ile bütünleşmiş bir şekilde kullanılması ile sağlanmaktadır. Söz konusu bütünleşmeyi 
sağlayan insan kaynaklarının, ortaya çıkardığı yaratıcı fikirler işletmenin mali yapısına şerefiye değeri olarak 
yansımaktadır. Bu çerçevede son yıllarda yaratıcılığın arttırılmasına yönelik literatürde sıkça rastlanan pozitif 
örgütsel davranış kavramı (Luthans, 2002a; Wright, 2003), ortaya çıkmış ve örgütlerde pozitif psikolojiye olan 
ilgi artmıştır (Luthans ve Avolio, 2009). Başka çalışmalarda da öz yeterliliğin, personelin psikolojik olarak 
güçlendirilmesini etkileyen önemli bir değişken olduğu vurgulanmaktadır (Bandura, 2000; Cherniss, 2006). 
Bir başka çalışmada ise; çalışmanın önemli bir değişkeni olan öz yeterliliğin geliştirilmesinin çalışanların 
yenilikçi davranışlarına ve yaratıcılıklarına olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir (Basım, Korkmazyürek, 
Toakat, 2008:122). Diğer bir çalışmada öz yeterliliğin, kişinin kendine güven duyması, önüne çıkacak 
engellerle baş etmede yılmama,  eleştiri alma ve hata yapmaktan korkmama ve çekinmeme duygusu gibi 
psikolojik faktörleri etkileyen önemli bir değişken olduğu belirtilmektedir (Bandura, 2000; Cherniss, 2006). 
Çalışmanın sonuçları yukarıda belirtilen çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Bu sonuçlar yöneticiler için 
yol gösterici olabilir ve bakış açılarını geliştirebilir. Yöneticilerin çalışanların umut, iyimserlik, psikolojik 
dayanıklılık gibi vasıflarını geliştirmelerinin, yenilikçi ve yaratıcı davranışları pozitif olarak etkileyeceği 
söylenebilir.   

Çalışmanın bulgularına göre; ilkokul mezunu eğitim seviyesinde çalışanların yaratıcılık, personel 
güçlendirme, öz yeterlilik algılarının diğer eğitim seviyesindeki çalışanlara göre farklılaştığı görülmektedir. 
Yöneticilerin işletmede yaratıcılığın geliştirilmesi açısından birbirine yakın eğitim seviyesinde olan kişilerin 
aynı birimlerde ve benzer görevlerde çalıştırılmasının çalışanlar arası uyum açısından da uygun olacağı 
söylenebilir. Diğer bir bulgu ise; işletmelerde öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algılarının 
çalışma süresi ile yakından ilişkili olduğudur. Bu nedenle işletmelerde çalışanların yaratıcılığının arttırılması 
ve geliştirilmesi için uzun süreli istihdamın önemli bir unsur olduğu görülmektedir. 

Üst düzey yöneticilerin öz yeterlilik, personel güçlendirme, yaratıcılık, algılarının orta düzey yöneticilere göre 
daha yüksek olduğu ortalamadan tespit edilmiştir. İşletmelerde orta düzey yöneticiler, gerek üst kademeler 
ile alt kademe çalışanlar arasında köprü vazifesi görmesi gerekse uygulama ve yönetim açısından alt ve üst 
arasında bilgi akışını sağlaması yönünden önemli görevler üstlenmektedirler. Bu kapsamda çalışanlar 
arasında yaratıcılığın daha alt katmanlara yayılması için orta kademe yöneticilerin öz yeterlilik, personel 
güçlendirme ve yaratıcılık algılarının geliştirilmesine yönelik olarak farkındalık eğitimi gerçekleştirilmelidir. 
Yetenek yönetimi uygulamaları kapsamında yaratıcılık yeteneği olan çalışanlara gerekli iş ortamı sağlanmalı, 
maddi ve manevi destek verilmelidir.  

Erkek çalışanların yaratıcılık algılarının kadın çalışanlara göre; daha yüksek olduğu ortalamadan tespit 
edilmiştir. Bu noktadan hareketle sektörde çalışanların % 43 oranında önemli bir kısmının kadın çalışanlardan 
oluştuğu göz önüne alındığında, onların yaratıcılık algılarının geliştirilmesi ve yaratıcılık sürecine katkılarının 
sağlanması için kaynak ayrılmasının ve insan kaynakları tarafından eğitim ve seminerler planlanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu İstanbul’da 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde % 71,1 gibi oldukça yüksek 
oranda genç ve yükseköğretim kurumu mezunu çalışanların bulunmasıdır. Bu genç ve eğitimli çalışanların 
yaratıcılık süreçlerine tam katılmalarının sağlanması, sektörün Dünya’da rekabet üstünlüğü sağlamasında bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Çalışmanın bir başka sonucu da, bağımsız değişken öz yeterlilik ile bağımlı değişken yaratıcılık arasındaki 
ilişkide personel güçlendirmenin önemli derecede aracılık görevi üstlenmesidir (β=0,549, p<0,001). Bu sonuca 
göre; sektördeki yöneticilerin işletmelerinde yaratıcılığı geliştirmek için personelin güçlendirilmesine önem 
vermeleri personel güçlendirme yöntem ve tekniklerini dikkate almaları gerekmektedir.  

Çalışmanın kısıtları nedeniyle çalışma sadece İstanbul ilinde 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanları 
kapsamaktadır. Sonuçları bakımından sektörde çalışanların yaratıcılıklarının arttırılması ve geliştirilmesi 
noktasında öz yeterliliğin etkisi ve psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü ortaya konulmuştur. Ayrıca 
çalışmanın gelecekte yapılacak benzer çalışmalara ışık tutacağı, işletme yöneticilerine konu hakkında yeni 
bakış açıları ve yöntemler geliştirecekleri bulgular elde edilmiştir. Aynı veya benzer araştırmaların farklı 
kişilerce farklı illerde, Türkiye genelinde veya uluslararası ölçekte yapılması gelecekte yapılacak meta analiz 
çalışmalarına katkı sunacaktır.  
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