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Purpose – The goal of this research is to examine the impact of Online Consumer Review (OCR) on 
online customer purchasing intention in online shopping sector in Turkey. 

Design/methodology/approach – In this study, quantitative research techniques were utilized. 
Primary data of the study was collected through a self-administered Likert type online survey. In 
total, 200 volunteer participants familiar with online shopping filled the study survey. The research 
model of the study was analyzed with the help of confirmatory factor analysis (CFA) and structural 
equational model (SEM) techniques. 

Findings – According to the findings of this research, customer decision to shop online from e-
vendors and their trust in them are influenced by perceived effectiveness, perceived ease of use, 
perceived control, perceived usefulness, and perceived usefulness from OCRs. 

Discussion – OCRs has recently been known and considered as a very important tool for both 
businesses and customers to get information needed about any products and services through 
different experiences of previous customers. This study investigated the role of OCRs in influencing 
online customer purchasing intention. Trust was found to have a mediator role between OCR related 
factors and online purchase intention. Finding of this research can be used by online business owners 
to enhance the experience level of their customers. 

1. Introduction 

Online consumer reviews (OCRs) have become an important topic on various types of e-commerce platforms. 
A great deal of online business owners provides a functionality on their online platforms to enable their 
customers to leave comments about their products and services. Consumers who buy online lean strongly on 
other users' reviews to evaluate the quality of the product. Unlike traditional channels, where customers can 
see the products directly, online channels do not provide customers with the opportunity to look directly at 
the product. Instead, customers get product information in two ways: Information that sellers describe 
(images, sizes, etc.) and online reviews that other customers provide. Online consumer review plays an 
important role as an influencer factor, with the fast proliferation of the Internet, consumers share and publish 
their post-purchase experiences through online communications. The information search from personal 
sources has been the main subject of numerous studies of consumer behavior and it has been broadly reported 
that personal information sources apply an interpersonal influence on the consumer, especially when their 
arguments or characteristics can persuade the consumer (Bertrandias, 2006). Additionally, OCRs are 
considered to be very important in helping consumers' purchase decisions (Chevalier and Mayzlin, 2006, Kim 
and Hollingshead, 2015).  

Nowadays online shopping becomes more and more popular among social media and e-commerce. More 
customer is purchasing online and sharing their opinions and comments in the online reviews providing much 
information and experience about products and services to other customers. The OCRs might be helpful to 
develop a highly effective marketing strategy for businesses so that customers can write reviews to help future 
customers get their products and many businesses have already started adopting the strategy of an online 
consumer review. However, with all the benefits that online consumer reviews offer, some companies are still 
not aware of how important and serious it is and how it can influence their customers' purchase decisions.  
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mailto:fhuseynov@gtu.edu.tr
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The main objective of this research is to analyze the impacts of OCRs features (Perceived effectiveness, 
perceived usefulness, perceived enjoyment, perceived control and perceived ease of use) on customer 
purchase intention and trust as a mediator variable within the online shopping sector of Turkey. An 
examination by Nielsen in 2018 indicated that 4% of Turkish consumers shop online every day, while 46% 
request products and services online just a couple of times each month. A considerable lot of these consumers 
consult OCRs before purchasing their things since it is a significant impact factor. Individuals in this way find 
OCRs helpful for settling on better purchase decisions (Cheung et al., 2008; Park and Kim, 2008; Senecal and 
Nantel, 2004; Yayli and Bayram, 2012). 

2. Theoretical Background 

The online customer review is known to be one of electronic word of mouth (eWOM) types which is described 
as "peer-generated product evaluations" posted on company or third-party websites” (Mudambi and Schuff, 
2010), which are referred to as any negative and positive comments about a service or a product written by 
some potential customers, which is accessible to a large number of person and establishments through the 
Internet (Hennig-Thurau et al. 2004). Online reviews are known to be on many websites as common features 
and they are becoming a necessary and important force in marketing (Cui et al., 2012). Information from other 
consumers, like online reviews, is viewed to be more convincing because it is reputedly written by other 
consumers rather than brands, and is therefore considered as being more credible and trustworthy (Willemsen 
et al., 2012). The role of online customer reviews according to a number of studies consist of playing two roles 
at the same time, one as a source of information and the other as a source of recommendation (Park et al., 2007; 
Park & Kim, 2008; Park & Lee, 2008). Park et al., (2007) stated that the OCRs as an informant are likely to be 
highly oriented toward customers whereas as a recommender, it comes in as a format containing various 
recommendation regardless of being negative or positive. According to Park and Lee (2008) that the two roles 
of OCRs may fully satisfy the needs of customers. However, Li, Hitt, Zhang (2011) claimed that they identified 
three reasons that could make OCRs not fully informative. To start with, reviews can't be absolutely perfect; 
mistakes consistently exist. Second, companies may pay reviewers to supply a constructive review, which 
reduce the usefulness of reviews. To finish with, because of the various inclinations that may occasionally be 
found among clients and reviewers, especially in the products' experience, reviews may not be totally 
enlightening. As stated by Schindler and Bickart (2012) to make a review helpful the number of positive 
statements should be moderate so that the review can be considered as valuable but at the same time it should 
not include too much positive statement because it may increase doubts about the review's incentives. They 
also established that three other points can be related to a helpful review; which are the descriptive statements 
number, the statement numbers, and the positive style usage. Moreover, one-sided reviews are likely to 
reduce helpfulness than two-sided or balanced reviews (Cheema & Papatle, 2010; Sen, 2008). Adding to that, 
a shorter review is viewed to reduce utility than longer ones (Baek, Ahn, & Choi, 2012; Mudambi & Schuff, 
2010; Pan & Zhang, 2011; Sen, 2008).  

The laboratory experiment of Li et al. (2013) shows that the perceived review helpfulness is influenced by the. 
source credibility, review contents, and the using of indirect terms and expression. According to research, 
people care about negative reviews more than positive ones despite their questionable credibility. However, 
negative reviews provide some unexpected benefits that can be just as useful as positive reviews to influence 
potential customers. One of those benefits is that it increases customer trust. Katie Hollar (2015) stated that 
52% of buyers claimed that they are likely to trust a product more if it includes at least a few negative reviews. 
According to a study by Reevoo, 95% of customers doubt that reviews are controlled or fake on the off chance 
that they don't perceive any negative ones, and 65% trust reviews more when they find about both negative 
and positive ones. Jae Baer appointed that negative reviews are valuable and help and offer an opportunity to 
save a situation and relationship with the customers. 

3. Theoretical Model and Hypotheses Formulation 

The research model of this study (Figure 1) was developed based on the existing literature. There are five 
independent factors and two dependent factors in this model. Independent variables are perceived 
effectiveness, perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived control, and perceived ease of use. On the 
other side, dependent variables are trust and purchase intention. The following subsections explain each factor 
within the scope of the existing literature. 
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Figure 1. Conceptual Framework of the Study 

Perceived usefulness 

As stated by Davis (1989), Perceived usefulness (PU) takes a part of the independent constructs within the 
Technology Acceptance Model (TAM). He defined it as "the degree to which an individual believes that using 
a particular system would enhance his/her job performance” (Davis, 1989). Hassanein and Head's (2005) said 
that the original online trust model contains perceived usefulness construction that has the ability to meditate 
between online trust and social presence Despite some critiques existed in TAM based models within 
perceived usefulness contribution (Legris et al.,2003; Moon and Kim,2001), Diverse research have shown that 
perceived usefulness can greatly contribute to building trust in an online environment (Chen and Barnes, 2007, 
Gefen et al., 2003b, Horst et al., 2007). Koufaris & Hampton-Sosa, (2004) deduced that each of perceived ease 
of use and usefulness is antecedents of e-commerce trust.  Awad and Ragowsky (2008), found that perceived 
ease of use and perceived usefulness have an impact on trust in e-commerce. They also added that concerning 
OCRs, previous studies proposed that the systems of online reviews are in general used to enhance customers' 
trust in e-vendor. Additionally, Chen, Wu, and Yoon (2004) argued that growth in sources of information can 
enhance client trust. As indicated by an eMarketer reference (2007), e-sellers who offer OCRs are more trusted 
by clients than other online sources. Customers usually provide voluntarily OCRs; where a significant 
trustworthiness level and credibility was created (Hu et al., 2010). Besides, Sen and Lerman (2007) 
demonstrated that regardless of the positive or negative information, customers tend to trust OCRs. Jarvenpaa 
& Tractinsky & Saarine (1999) show that according to the perceptiveness of the client when the level of their 
trust is high the usefulness of the e-seller site become more effective.  In this consideration, Kumar & Bennbasat 
(2006) proved that the availability of the OCRs devices rises the perceived usefulness of an e-vendor.  Others 
found that the influence of the eWOM information had a great impact on the trust of customers (Xiaorong, 
Bin, Qinghong, Liuli, and Yu, 2011). The evaluation system is regarded to be beneficial and valuable part of a 
website and affect consumers' motive; thus, review usefulness can as well have an impact on the trust of the 
customer Consequently, we suggested the first hypothesis as: 

Hypothesis 1: Perceived Usefulness of OCRs positively affects customer trust in e-vendors 

Perceived Ease of use   

Perceived ease of use was defined by Davis (1989, p. 320) as "the degree to which a person would be free of 
effort by believing in the use of a particular system". As stated by TAM, perceived ease of use, perceived 
usefulness, intention, and attitude were supposed to be the main factors influencing acceptance attitude (Agag 
& El-Masry, 2016 Akman & Mishra, 2015; Hsu & Lin, 2008; Lai, Hsu, & Chung, 2010; Lim, Lim, & Heinrichs, 
2008). Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989) have claimed that improving ease-of-use can be essential as well, 
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contributing to improved performance. Cho, Kwon, Lee (2007), Awad and Ragowsky (2008) claimed that in 
other subsequent studies the extended TAM explained the relationship between perceived ease of use and 
trust. Although some studies of the TAM suggested that, the perceived ease of use affected trust (Gefen et al., 
2003). In addition, Awad and Ragowsky (2008) found that there is an impact on e-commerce trust from both 
technological attributes of perceived ease of use and perceived usefulness. Online shopping physical 
interaction absence demands the e-vendor to supply the information needed to improve customer trust (Ling, 
Daud, Piew, Keoy and Hassan, 2011). Lan & Chen (2014) added that when the information on the website is 
clear, useful and easy-to-understand, it can reduce confusion due to unsymmetrical information and rise trust 
within online vendors. Another state that was said about perceived ease of use by Gefen et al. (2003) is that 
with the insight that an e-seller is using the purchaser-vendor relationship, the perceived ease of use can boost 
customer trust, thus indicate a relationship assurance. Like it was mentioned earlier in the perceived 
usefulness part, customers trust online vendors who supply OCRs more than trusting other online sources 
(eMarketer,2007). It is suggested that the perceived ease of use of OCRs, defined by their comprehensibility 
and clarity, has an impact on customer trust in the e-vendor (Gefen et al., 2003; Koufaris & Hampton-Sosa, 
2004). Therefore, we proposed the second hypothesis as: 

Hypothesis 2: Perceived Ease of use of OCRs positively affects customer trust in e-vendors. 

Perceived Effectiveness 

Xinping, Ziqi (2017) in their study said that perceived effectiveness refers to consumers’ evaluation of 
usability, social benefits and added value provided by an online intermediary. And it was believed that 
perceived effectiveness acts as a direct factor that enhances consumers’ trust in institution-based 
intermediaries (Bolton and Lemon, 1999, Cronin et al., 2000).  Since there are not many studies that identify 
the relationship between perceived effectiveness and trust, this study tries to find a positive relationship 
between these two factors basing on what was mentioned above. Therefore, the third hypothesis is proposed 
as below: 

Hypothesis 3: Perceived Effectiveness of OCRs positively affects customer trust in e-vendors. 

Perceived Enjoyment 

Enjoyment is another significant driver for the use and adoption of new innovations (Davis et al., 1992, Lee et 
al., 2005, Venkatesh, 2000). Perceived enjoyment is perceived to be enjoyable in itself right by using activity as 
a specific system, apart from any consequence on performances resulting from the use of the system 
(Venkatesh, 2000, p. 351). This has given rise to the idea that enjoyment is a fundamental driver (Lee et al. 
2005).  The information systems' precedent investigations noted that to explain the use and adoption of 
information technology (IT) systems, they have adopted enjoyment as intrinsic motivation. On this subject, 
Davis et al. (1992) included perceived enjoyment among the major and principal factors of acceptance by 
extending the original TAM. Other researchers have reported that according to Davis et al. (1992), that 
perceived enjoyment and behavioral intent are connected and that this connection defines the key form of 
online shopping. On the other hand, HA and Stoel (2009) imply that the probability for customers to make 
online shopping is highly impacted by their enjoyment and satisfaction toward the shopping procedure. In 
addition, Li, Chua, and Lu (2005) find that perceived enjoyment directly affects the intention of using instant 
messaging. Besides Koufaris (2002) reports that perceived enjoyment influence of the intention of online 
customers to come back to the online store is very important. Leaning on OCRs, perceived enjoyment is 
considered as a measure for which a client considers OCRs to be fun and entertaining. Enjoyment importance 
was highlighted by the researchers in the context of eWOM and OCRs.  Enjoyment is also noted according to 
a study done by Schindler and Bickart (2005) as one of the five top reasons that drive people to look for online 
messages. Also, Cheung, Lee (2012) and Okazaki (2009) reveals that enjoyment is a significant motivator of 
engaging in eWOM. A quantitative and qualitative approach was employed by Phelps, Lewis, Mobilio, Perry, 
and Raman (2004), revealing that for forwarding an emails enjoyment is an essential driver. The current 
research tries to show the influence of perceived enjoyment of the OCRs on the trust of the customer using 
online shopping which leads to customer intention to purchase by considering the importance that perceived 
enjoyment has on online reviews and on the experience of online shopping. Moreover, the fourth hypothesis 
hypothesized as follows: 
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Hypothesis 4: Perceived Enjoyment of OCRs positively affects customer trust in e-vendors. 

Perceived Control 

Hui, Bateson (1991) and koufaris (2002) define the perceived control as the degree of control that individuals 
practice on their actions and midst. Perceived Control is a belief and an assumption that the individual is able 
to make a difference in the events that surround their lives by influencing it. This belief helps a person to deal 
with the stress in their lives and take control of it. In the current research, perceived control will be referring 
to the control quantity that OCRs provide to a customer feels while going through the online shopping process. 
In the case of online shopping, perceived control is considerate to be a consequence of not only interaction 
with the product itself but also of the interaction behavior with the website and its features (Koufaris, 2002). 
According to Jarvenpaa and Todd (1996), Online shopping demands more control by customers, unlike 
physical shopping due to the amount of information that it provides and that leads to higher efficiency and 
less effort. Customer's sense of control increases when not having to go through a salesperson but rather 
obtaining and finding of buying information from a website directly (Wolfinbarger& Gilly, 2001). The level of 
control is taken from by the experience of online shopping that is divided in two actions one for the raises 
customer's efficiency by lack of commitment and the other is by decreasing the required efforts for making a 
purchase (Wolfinbarger and Gilly, 2001).Wolfinbarger and Gilly (2001) reported that the level of perceived 
control is increased by obtaining and finding the information needed on websites and applying a system that 
enables the personalization of the information. However, Wolfinbarger and Gilly (2001), described the 
difficulty of spotting and finding such information; therefore, on the side of OCRs, it is easy to found and 
provide reliable and credible information based on previous customer's evaluation and experiences, which 
might be helpful in this regard. The fifth hypothesis is developed as follows: 

Hypothesis 5: Perceived Control of OCRs positively affects customer trust in e-vendors. 

Trust 

Trust is usually described as a belief (Hampton-Sosa and Koufaris, 2005). It has been extensively studied over 
the years and has been viewed through diverse lenses and filters: economics, psychology, and sociology (Kim 
& Park 2013). Trust is the willingness of a party (customer) depending on the actions of the other party (seller) 
where such action makes him (customer) vulnerable of the other party (seller) expecting him to perform an 
important action to the trust (Mayer et al .1995). Trust in online shopping is becoming a very important 
problem due to the trading relationships which are based on the impersonal nature of the internet 
infrastructure. Especially, consumers are confronted with the challenge of buying a product or service, which 
they cannot actually see or touch, from an unfamiliar seller. In the internet world, the major concerns are 
privacy and security. Hoffman, Novak, & Peralta, (1999) stated that If there is no trust between customers and 
e-vendors than the e-vendor will never get customers' credit cards or personal information.  Here, trust plays 
an essential role in e-vendor websites by influencing the actions of the customers (Hampton-Sosa & Koufaris, 
2005). It has also an important role in helping consumers defeat their perceptions risk and insecurities 
(McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002). Especially when failing to supply a particular trustworthiness level, 
it may stop customers from engaging in online shopping. Also, knowing that customers are frequently careful 
and uneasy or even be anxious about e-vendor opportunistic behavior (Hoffman et al., 1999). Therefore, over 
time the online trust is slowly developed and formed as consumer earns experience through many and 
repeated transactions (Cheskin-Research, 1999). As soon as trust is made in an e-vendor there will be a positive 
and strong understanding toward online shopping by these customers, and it will arise a purchase intention 
as a result (Gefen et al., 2003). At the point, where consumers accept that the e-vendors are reliable, they are 
probably going to choose a vendor's website to make an online buying (Hampton-sosa and koufaris, 2005). In 
the current study, trust is described as the consumer's belief that the online vendor is not an opportunist and 
that online shopping security is enough to supply risk-free transactions. Considering the points that were 
mentioned above, the sixth hypothesis could be proposed as: 

Hypothesis 6: Trust in e-vendors who provide OCRs positively affects customers’ intentions to shop online. 
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4. Research Methodology 

Instrument development 

The online questionnaire used in this study is composed of a 5-point Likert scale ranging from strongly 
disagree to strongly agree and adapted from previous studies. First, five items were developed for the 
Measurements of perceived usefulness, three of them were based on Gefen et al. (2003) and Koufaris (2002) 
and two of them were modified from Chung, Park, Wang, Fulk, & McLaughlin (2010). Second, this study 
employed five items to manifest the perceived ease of use, three of them were also based on Gefen et al. (2003) 
and Koufaris (2002) and two others from Gefen et al. Third, five items were modified to measure perceived 
effectiveness from Cronin et al. (2000) and Sweeney and Soutar (2001). Fourth, perceived enjoyment was 
identified by five items three of them adopted from Van Dolen et al. (2007) and two of them from Kim et al. 
(2005). Moreover, the perceived control was assessed by adopting five items, three of them from Van Dolen et 
al. (2007) and the two others from Rose et al. (2012). The measurement from the trust was measured by 4 items, 
two of them changed to a positive form adopted from Lee and Turban (2001), and one item from Gefen et al. 
(2003), and one other item adopted from Palvia, (2009). Lastly, purchasing intention includes five items, three 
adopted from Gefen et al. (2003) and Hsu et al. (2013), one modified item from Palvia, (2009), and the last item 
also modified from Schlosser et al. (2006). The wording of the scale items was adapted according to the scope 
of the study. 

Data collection and sample size  

 The data for this research was collected through self-administered online survey. The study questionnaire 
were made available to online participants in English language. For the collection of data, a method of 
convenience sampling was used in this research which is known to be a non-probability sampling technique. 
According to Smith and Albaum, (2005), this method is based on the researcher’s judgments and does not 
involve any probabilities techniques. Pallant (2013) recommended using the following formula proposed by 
Tabachnick and Fidell (2007), for the multiple regression techniques which require a large sample size for 
generalization purposes: N > 50 + 8m Where: N = sample size m = the number of independent variables. Based 
on this formula required sample size for current research is N > 82 (number of independent variables equals 
four). On the other hand, as stated by Hoelter’s index, the SEM method should exceed 200 for a sufficient size 
because it represents the data inadequate way (Byrne, 2010). Therefore, the present study attempted to receive 
at least 200 responses to meet both of the above-mentioned requirements. 

Statistical techniques  

 The statistical techniques that were applied to current research are the Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
and Structural Equational Model (SEM).  According to Byrne (2010), thanks to the help of CFA the relationship 
between factors and their observed variable can be measured. At the same time, CFA is able to evaluate the 
validity of the measures while SEM allows theories to be tested quantitatively and it depends on the error 
factor. The main difference between CFA and SEM is the fact that CFA focuses on the relationship between 
the latent and observed variables, while SEM covers the structural path between the focusing (latent) variables. 
According to Harrington (2009), CFA can stand out as a unique analysis and considerate to be a part of SEM. 
IBM SPSS version 25 and IBM SPSS AMOS version 21 statistical software were used to analyze this research. 

5. Data Analysis 

The sample for the current study consisted of 200 complete responses. 40.5% of the respondents were male 
and 59.5% of the respondents were female. The age of survey participants varied between 18 and 41 years. 
61.5% of the participant were single and 38.5% were married. 29% of the respondents earn 2500-3500TL per 
month then 24% earn between 3500-4500TL, 22.5% for other and 15% for 4500-5000TL and 9% for 5000TL or 
more. The majority of the responses have chosen "sometimes" as a response to the question of "how often do 
they shop online". which is rated as 40.5%, then 21% for "often", 19.5%"rarely", and 13.5% have chosen 
"always". A considerable part of the survey participants (89.5%) has done online shopping. 
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Table 1. Demographic Profile of Respondents 

Demographics profile  Frequencies Percentage (%) 
Gender Male 81 40.5 

Female 119 59.5 
Age 18 to 24 59 29.5 

25 to 30 82 41 
31 to 40 38 19 
41 to older 21 10.5 

Status Single 123 61.5 
Married 77 38.5 

Monthly Income TL2500 to TL3500 58 29 
TL3500 to TL4500 29 24.5 
TL4500 to TL5500 30 15 
TL5500 or more 18 9 
Other 45 22.5 

Do you shop online Yes 179 89.5 
No 21 10.5 

Shopping rate Never 10 5.5 
Rarely 39 19.5 
Sometimes 81 40.5 
Often 42 21 
Always 27 13.5 

Note: Percentages may not sum up to 100% due to missing data 

Validity and Reliability assessment  

To conduct a CFA, it is important to ensure reliability, convergent and discriminant validity. Table 2 shows 
the results of validity and reliability assessment conducted for this research. It was obtained based on 
Correlations and Standardized Regression Weights tables pulled back with the assistance of Amos software. 
Convergent validity has been established and proven by an AVE greater than 0.5. Reliability has also been 
established and certified by a CR greater than 0.7. Generally, discriminatory validity has been also 
discovered and it is evident from the fact that MSV being less AVE, except for Complaint Handling (CH) 
where there was slight volatility (since MSV and AVE difference for this factor were insignificant, this 
imbalance was not taken into consideration). 

Table 2. Validity and Reliability Assessment 

 CR AVE MSV MaxR(H) PI PE PC TR PEF PU PEOU 

PI 0.853 0.594 0.671 0.872 0.771       
PE 0.809 0.586 0.508 0.815 0.713 0.765      
PC 0.825 0.541 0.263 0.830 0.379 0.361 0.736     
TR 0.853 0.596 0.671 0.874 0.819 0.707 0.404 0.772    
PEF 0.819 0.549 0.086 0.891 0.294 0.179 0.245 0.276 0.741   
PU 0.867 0.765 0.563 0.871 0.624 0.555 0.513 0.613 0.119 0.875  
PEOU 0.749 0.501 0.563 0.762 0.530 0.528 0.464 0.628 0.128 0.750 0.708 

The composite reliability (CR) values of all variables, Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use 
(PEOU), Perceived Effectiveness (PEF), Perceived Enjoyment (PE), Perceived Control (PC), Trust (TR) and 
Purchase Intention (PI) are 0.867, 0.749, 0.819, 0.809, 0.825, 0.853 and 0.853 respectively. This means that CR of 
all these variables is greater than the threshold value of 0.7, hence their CR is acceptable. The Average Variance 
Extracted (AVE) values of all variables, PU, PEOU, PEF, PE, PC, TR and PI are 0.765, 0.501, 0.549, 0.586, 0.541, 
0.596 and 0.594 respectively. AVE of all these variables is acceptable as the values are greater than the threshold 
value of 0.5. For Discriminant Validity, the Maximum Shared Variance (MSV) values of variables, PU, PEF, 
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PE, and PC are 0.563, 0.086, 0.508 and 0.263 respectively. This indicates that values are less than the threshold 
value of 0.5 (AVE) which means they are acceptable. On the other hand, the MSV value of PEOU, TR, and PI 
are 0.563, 0.671 and 0.671 respectively which indicates that these values are slightly higher than the threshold 
value of AVE and considered not to be a major problem. 
CFA 
While conducting CFA (Figure2) analysis there were 300 distinct sample moments identified which refers to 
the number of elements available in sample covariance matrix. 70 parameters were estimated which is leaving 
230 degrees of freedom. With Chi-square value of 375,323 the probability level equivalents to 0.000. Having 
χ2/df = 1.632; RMSEA = 0.056; PCLOSE = 0.154; SRMR = 0.047; GFI = 0.868; AGFI = 0.827; CFI = 0.941 
demonstrates good fit according to collected data within this study (Table 3). 

 
Figure 2. Confirmatory Factor Analysis 

Table 3. Model Fit Analysis for CFA 

Measure Model Result 
Chi-square (CMIN) 375.323 

CMIN/DF 1.632 
P-value 0.000 

CFI 0.941 
GFI 0.868 

AGFI 0.827 
SRMR 0..047 

RMSEA 0.056 
PCLOSE 0.154 

In order to examine hypotheses global (model fit and R-squared) and local (p-value) tests been conducted 
through Structural Equation Modeling (Figure 3). Model fit statistical results conducted for the structural 
equation model had the following results: Table 4. The obtained results refer to goodness-of-fit. 
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Table 4. Model Fit Statistical for SEM 

Measure Model Result 
CMIN 389.555 

CMIN/DF 1.658 
P-value 0.000 

CFI 0.937 
GFI 0.865 

AGFI 0.828 
SRMR 0.051 

RMSEA 0.057 
PCLOSE 0.112 

 
Figure 3. Structural Equation Model 

Byrne (2010) defined R-squared and also known by the name of Squared Multiple Correlations (SMC) as an 
indicator of the level of variance (percentage) that predictors of the factors in question reflect. Having a 
minimum value of 0.158 and a maximum of 0.803 in SMC analysis it can be concluded that in general 
predictors explain respective variables relatively well. 

Results of the hypotheses testing are summarized below. 

• Perceived Usefulness is positively related to Trust thus Perceived Usefulness (PU) positively affects 
customers ‘trust in e-vendor (H1: ß= 0.127, S.E.= 0.073, p-value= 0.084)  

H1: Perceived Usefulness of OCRs positively affects customers’ trust in e-vendors = Supported 

• Perceived Ease of Use is positively related to Trust thus Perceived Ease of Use (PEOU) positively 
affects customers ‘trust in e-vendor (H2: ß= 0.180, S.E.= 0.099, p-value= 0.070) 

H2: Perceived Ease of Use of OCRs positively affects customers’ trust in e-vendors = Supported 

• Perceived Effectiveness is positively related to Trust thus Perceived Effectiveness positively affects 
customers’ trust in e-vendor. (H3: ß= 0.226, S.E.=0.095 and p-value=0.018)  

H3: Perceived Effectiveness of OCRs positively affects customers’ trust in e-vendors = Supported 

• Perceived Enjoyment is positively related to Trust thus Perceived Enjoyment positively affects 
customers’ trust in e-vendor. (H4: ß= 0.381, S.E.= 0.073 and p<0.001)  

H4: Perceived Enjoyment of OCRs positively affects customers’ trust in e-vendors = Supported 
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• Perceived Control is not related to Trust thus Perceived Control (PC) does not affect customer trust 
in e-vendor. (H5: ß= 0.007, S.E.= 0.061 and p-value= 0.910)  

H5: Perceived Control of OCRs positively affects customers’ trust in e-vendors = Not Supported 

• Trust is positively related to Purchase Intention thus Trust positively affects Purchase Intention (PI). 
(H6: ß= 0.950, S.E.= 0.126 and p<0.001)  

H6: Trust in e-vendors who provide OCRs positively affects customers’ intentions to shop online = Supported.  

The summary of the hypotheses testing is provided in Table 4. 

Table 4. Hypotheses Testing Results 

Hypotheses Relationships Status 

H1 TR ← PU Supported 

H2 TR ← PEOU Supported 

H3 TR ← PEF Supported 

H4 TR ← PE Supported 

H5 TR ← PC Not Supported 

H6 PI ← TR Supported 

6. Discussion and Conclusion 

This research aimed to understand the impact of online customer reviews on customer trust and purchasing 
intention particularly the online shoppers living in Turkey. OCRs is recently has been known and considered 
as a very important tool for both businesses and customers to get the information needed about any products 
and services through different experiences of previous customers. Moreover, it is regarded, that the results of 
this study will be important and invaluable for both businesses and research communities. By supporting 
business communities, it will supply a more understanding of consumers and how their choices and decisions 
are influenced by OCRs. It will also help businesses obtain useful acumen and feedback, which can lead to 
increase customer trust and will be providing them a valued tool to observe consumer purchase intention. 
This online information is probably considered as a major source that significantly influences customer buying 
intention. Depending on the reviewed theoretical background, it is very believable that OCRs will yet get more 
attentiveness in the coming years. Many resolutions of OCRs on this regard was revealed based on conducted 
literature review within this scope. This study also investigated the influence of the factors of OCRs on 
customer purchase intention and among these factors Trust is considered as a mediator variable. This 
investigation expands the TAM through the consideration of both perceived control from the Planned 
Behavior Theory and perceived effectiveness and applies the TAM examination in the context of the OCRs. 

Primary data has been obtained for analysis of research questions and hypotheses testing purposes. In total 
there were 200 volunteer participants of the survey. The impacts of OCRs features were analyzed through 
CFA and SEM analysis. Within the scope of CFA, the model fit of the hypothesized model has been tested. 
χ2/df, RMSEA, SRMR, CFI, PCLOSE, GFI and AGFI. The results revealed a well fit model. SEM analysis 
covered hypotheses testing that included both global and local tests. The assessment of model fit showed a 
good fit and based on a squared R analysis it was concluded that the predictors explain the respective variable 
relatively well. After the global test, the local test was performed in terms of analyzing the p-value. According 
to the summary of hypotheses testing, five of the proposed hypotheses were statistically and significantly 
supported and one was unsupported. 

The perceived usefulness has a strong direct impact on customers' buying intentions. According to precedent 
studies consisting of David (1989), Gefen et al. (2003), Limayem al. (2000), and Pavlou (2003) mentioned that 
perceived usefulness highly affects customer intention to do shopping online. The current study, therefore, 
confirm their work through results finding that support these studies by finding a positive relationship 
between perceived usefulness and trust with p-value (p<0.5). The finding also shows that the second factor 
perceived ease of use which is considerate to be one of important antecedents of trust in the online context 
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with perceived usefulness has a positive relationship with trust with a p-value (p<0.5). Perceived enjoyment 
extract from OCRs also have a strong influence on customers’ intention to shop online. This finding shows a 
positive relationship between perceived enjoyment a trust with p-value (p<0.5). Perceived effectiveness is the 
fourth factor of OCRs and significantly affects customers’ intention to shop online. The result reveals a positive 
relationship between perceived effectiveness and trust with p-value(p<0.5). The perceived control of OCRs 
unfortunately unlike other factors was not supported, the finding was strongly negative with p-value 
(p=0.910). Finally, this study shows that trust is a precedent key for a customer’s intention to shop online. 
According to the result of finding trust remarkably influences customers’ intention to shop online with p-value 
(p<0.5). This research indicates that trust in e-vendors that provide OCRs positively affects customers’ 
intentions to shop online and that the customers are perceived to perform more an online purchase when the 
e-vendor is seemed to be trustworthy. 

 Implications 

 By defining commonly discussed OCR features, current study focused on five of them: perceived 
effectiveness, perceived ease of use, perceived control, perceived usefulness and perceived enjoyment. This 
study found that all five mentioned features have either direct or indirect impact (through mediator variable 
trust) on customer intention to do shopping online. OCRs seem to supply a helpful way for e-vendors to 
increase sale. Consequently, customers may be encouraged to publish or to share reviews by those e-vendors 
and motivate them to be more active and participate in eWOM. Customer's decisions and intentions might be 
influenced by e-vendors through the use of OCRs. Also, trust within e-vendor may be established through 
supplying OCRs.  The result of this study presents that OCRs assume a significant role, influencing customers' 
trust and intention, recommending that e-vendors enable consumers to share reviews on their websites. 
Another important finding is the fact that OCRs features like Perceived usefulness, Perceived effectiveness, 
Perceived enjoyment and perceived ease of use have a positive impact on Trust. This concludes that the results 
uncover that online shoppers, in general, attend to trust e-vendors who supply OCRs, which thusly impact 
customers' decision to purchase. It is crucial, thus, for e-vendors to profit from the communication supplied 
by OCRs and improve it in a manner that guarantees the previously mentioned characteristics are involved. 

Limitations and Recommendations for Future Researches 

Primarily, this study tried to depict an understanding of the effects of OCRs features on customer trust and 
purchase intention. Despite the fact that the procured results appear to be motivating a few limitations should 
be considered in this study. Firstly, the data that was used for analysis has been obtained based on the 
accessibility and subjective opinion of the researcher. Secondly, despite the fact that respondents prior to filling 
in surveys were given detailed information about its purpose and objective, surveys carried self-reported 
nature. Thirdly, only five OCRs features (based on collected literature within study scope) have been analyzed 
in the current study. There might other critical OCRs features that impact the trust and the purchase intention 
of customers living in turkey in a serious way. Especially knowing that shopping behavior and culture may 
differ amongst countries; thus, it is advised to examine the framework in other countries. Fourthly, the 
acquired results probably won't be accessible and available after a certain period, and the model might require 
specific updates and adjustments later on. Finally, the limited time was another constraint that the researcher 
faced during the research period. It will be interesting to direct future researches to have mixed outcomes that 
will include both customer, e-vendor and business perspectives. In this way, we will be able to see the picture 
as a whole and fill in existing gaps in a more efficient manner. Also, to perform the same study of how the 
influence of online consumer reviews impacts consumers' purchase intention within different countries. 
Moreover, it will be interesting to perform a study on the online consumer reviews with a different method 
approach or different sector. It is possible to look into more detail on how the impact of negative and positive 
reviews influence consumers' purchase intentions. Concerning companies, it will be beneficial for them to give 
the opportunity to customers to write their reviews or feedbacks about certain products and services and take 
it into consideration. This will provide them a better understanding of what their customers prefer or dislike 
and help them focus on improving their lacks. The use of eWOM within customers is increasing whether to 
look for product information or to find one. Therefore, if companies don't allow them or don't offer them the 
possibility to share this information, other websites will take advantage of this opportunity. 
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Purpose - This study identifies the exact perceived destination restorative qualities (PDRQs) 
influencing Chinese tourists’ behavioral intention after visiting Thailand and model the relationship 
between PDRQs, tourist satisfaction and post-tour behavioral intention.  

Design/methodology/approach – This empirical study conducted a survey on 342 Chinese tourists 
in Bangkok during the period of October 4 to 10, 2019. SEM was utilized to analyze the relationship 
between variables in the proposed conceptual model and bootstrap estimation was conducted to 
assess the mediation effect of satisfaction between PDRQs and tourist behavioral intention. 

Findings - (1) three PDRQ components, namely compatibility, mentally away and fascination had 
significant influence on both Chinese tourists’ satisfaction and behavioral intention after visiting 
Thailand; (2) satisfaction significantly moderated the relationship between perceived compatibility, 
mentally away, fascination and tourists’ post-tour behavioral intention; (3) the total effect of 
perceived compatibly and fascination was significantly higher than that of perceived mentally away 
on tourists’ post-tour behavioral intention. 

Discussion - The findings show that three PDRQ components influenced both Chinese tourists’ 
satisfaction and behavioral intention after visiting Thailand and satisfaction mediated the 
relationship between PDRQs and post-tour behavioral intention which was in line with the Theory 
of Self-Regulation Process. PDRQs are tourists’ appraisals of the destination and it causes particular 
emotion, such as satisfaction, which, in turn, causes particular intention, such as revisit and 
spreading positive WOM. Moreover, instant communication technologies applied in day life 
enhance individual’s sense of connectedness to one’s duty which weaken the effect of perceived 
mentally away on satisfaction and post-tour intension. 

 

1. Introduction 

Tourism is a major contributor to the economy of Thailand. Estimates of direct contribution of travel and 
tourism to GDP of Thailand was 49 billion U.S. Dollars, the equivalent of 9.62% of total GDP, in 2018. When 
including indirect travel and tourism receipts, the 2018 total was 109.5 billion dollars, which took up 21.6% of 
the country’s GDP (KNOEMA, 2019). As all known, China market is the most important for Thai tourism, 
which contributed 10.6 million visitors out of the overall 38.18 million international arrivals in 2018, the 
equivalent of a quarter of the total (Ministry of Tourism and Sport of Thailand, 2019). However, some critical 
problems emerged in this biggest oversea tourist market of Thailand in recent years. The growth rate of 
Chinese tourist arrivals has shrunk for two years since 2018, in spite of stimulating entry policy of waiving 
2000-both of visa-on-arrival fee of Chinese tourists starting from the end of 2018. (Kasikorn Research Center, 
2019).  

Thai tourism statistics show there is a huge difference in revisiting rate between tourists from China and 
western countries. In Thailand, 60% of western tourists are return visitors (McDowall, 2010) while this rate is 
only 40% regarding to Chinese tourists (Ministry of Tourism and Sport of Thailand, 2017). As Thailand hosts 
over 10 million Chinese tourists a year, every single increasement of 10% revisiting rate means 1 million extra 
Chinese arrivals to Thailand. Obviously, investigating Chinese tourists’ experience in Thailand and 
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influencing factors to their post-tour behavioral intention would be an effective strategy to solve Thailand’s 
problem in China market. 

With rapid development of modernization and urbanization in China, most people are suffering from daily 
work and life stress. The negative affection of overtime work introduced fatigue on people has already been a 
national public concern. Consequently, leisure and relaxation has already taken the place of seeking novelty 
and become the top tourism motivation in China. Based on this fact, it’s reasonable to assume Chinese tourists’ 
perception of environmental restorativeness has significant influence on their behavioral intention, such as 
revisit and spreading positive word of mouth, after visiting Thailand. However, such noteworthy topic has 
been totally ignored by tourism scholars.  

To fill this research gap, present research attempts to identify those exact perceived Thai destination 
restorative qualities (QDRQs) influencing Chinese tourists’ behavioral intention after visiting Thailand and 
investigate the relationship between PDRQs, tourists’ satisfaction and their behavioral intention after visiting 
Thailand. 

2. Literature Review 

2.1 Attention Restoration Theory (ART) 

The Attention Restoration Theory (ART; Kaplan,1995) is a foundational theory on restorative environments. 
The core of ART is the concept of attention, which is composed of directed attention and involuntary attention. 
Directed attention is used when human beings are doing something don’t capture attention automatically. 
Then effort is needed to direct attention on them and inhibit all distractions at the same time. This process 
leads to directed attention fatigue, which is harmful to people’s work performance and well-beings (Kaplan 
et al., 1993). According to ART, directed attention will be replenished when people stay in places where the 
Kaplans define as restorative environments, such as visiting to a zoo (Pals et al.,2009), staying in a tourism 
resort (Guo et al.,2014), participating in outdoor recreations in a national park (Kim et al., 2014), taking a walk 
in a forest (White et al., 2013) and so on. A restorative environment, natural or human built, is usually eye-
catching and featured in abundant involuntary attention stimuli. Interacting with such environment requires 
minimum directed attention because involuntary attention is attracted automatically by the features of the 
environment itself. Therefore, the restoration of directed attention takes place (Ouellette et al.,2005). 

In ART, Kaplan identified four qualities of restorative environments generating recovery from directed 
attention fatigue: fascination, being away, extent and compatibility (Kaplan & Kaplan, 1989). Fascination, 
defined as those natural eye-catching qualities of environment, is critical to the recovery of directed attention 
fatigue. Being away includes the concept of both physical and mental distance from one’s daily work or living 
environment, which requires the use of directed attraction. Extent, including two important properties of 
connectedness and scope, defines one’s perception of the degree of spatial scale for exploration and the 
recognition of the coherence of internal and external landscape elements. Compatibility refers to the 
correspondence between individual’s inclinations, requirements made by the environment conditions and 
information available in the environment for support of one’s goal. 

2.2 Measures of Perceived Environmental Restorative Qualities 

Guided by ART, numbers of measures have been developed for measuring the perception of environment 
restorative qualities. Terry Hartig et al. (1997) proposed a 4-factor model named Perceived Restorativeness 
Scale (PRS). The PRS is the first tool developed for measuring perceived environment restorative qualities and 
its four indicators, including fascination, being away, extent and compatibility, are consistent with ART. 
Following up Hartig’s PRS, Laumann et al. (2001) proposed another tool with five factors including twenty-
two items, Restorative Components Scale (RCS). In RCS, the factor of being away of ART splits into two parts, 
novelty (physically being away) and escape (mentally being away). Inspired by PRS and RCS, Pals et al. (2009) 
designed new measure, Perceived Restorative Characteristic Questionnaire (PRCQ). In PRCQ, the definition 
of extent refers to the degree of coherence between elements in the environment, and how well all elements 
go together.  

The research in restorative qualities in travel and tourism settings has been relatively underdeveloped, till 
Lehto (2013) developed Perceived Destination Restorative Qualities (PDRQ) scale. This measure contains six 
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factors with thirty items: compatibility, extent, mentally away, physically away, discord and fascination. The 
first factor compatibility actually covers two factors presented in previous studies. Six out of nine items of this 
factor measure correspondence between visitor’s expectation and destination itself, while the rest three items, 
similar with the idea of coherence in previous studies, measure the connectedness between things inside the 
destination. The second factor is extent with five items measuring the scope of the destination. The third one 
is mentally away and the fourth one is physically away with four and three items respectively, expressing the 
same idea as novel and escape in Laumann’s scale of RCS. The fifth factor, labeled discord, is original in PDRQ 
with four items, measuring distractions a tourist perceived in a destination. The last factor, fascination, is 
strictly consistent with the idea of Kaplan’s ART. 

2.3 Perceived Destination Restorativeness & Tourist Satisfaction/Behavior 

With the development of above-mentioned scales, the relationship between perception of environment 
restorative qualities, tourist satisfaction and behavior in different settings were assessed. Laumann et al. (2001) 
advocate the perception of compatibility and fascination could work as predictors of people preference of 
environment. Pals’ (2009) surveys on 325 zoo visitors suggest perception of environmental factors of 
fascination and escape are significant predictors of visitor preference of zoo attractions. Kim (2014) conducted 
a survey in a national park in Korea and verified his model of relationship between people’s perceived 
environmental restorativeness, satisfaction and loyalty. Chinese scholar Chen et al. (2017) verified the validity 
of PDRQ scale in the context of Chinese culture in his research with Chinese vacationers in a forest resort. 
Chen points out two subscales of PDRQ, fascination and compatibility, are predictable to satisfaction and post-
tour behavioral intentions. More important, he claims the subscales of discord is simply not a factor reflecting 
environment restoration perception and Chinese people influenced by the cultural values of pursuing “unity 
of Yin and Yang” tend to “accept contradictions as part of the natural order”. Following Chen’s suggestion, 
the dimension of discord was removed from present study. 

3. Research Hypotheses 

Based on above-mentioned theory and related studies, two hypotheses were proposed as follow: 

Hypothesis 1: PDRQs have significant influence on Chinese tourists’ behavioral intention after visiting 
Thailand. 

Hypothesis 2: Tourists’ satisfaction mediates the relationship between PDRQs and their behavioral intention 
after visiting Thailand. 

4. Methodology 

Quantitative research was utilized in present study. The relationship of five dimensions (excluding discord) 
of PDRQ, tourist satisfaction and post-tour behavioral intention were tested by SEM applying AMOS 24.0 with 
data collected from questionnaire research.  

4.1 Instrument 

The questionnaire consisted of 3 parts, worded in Mandarin Chinese. Part one utilized PDRQ scale. 26 
statements (with exception of 4 items of discord) were followed with a 7-point Likert rating scale with “1” 
labelled “not agree at all” at one end and “7” labelled “extremely agree” at the other. Part two contained 8 
items derived from existent researches (Kim et al., 2014; Chen and Xi, 2018) assessing respondents’ satisfaction 
and post-tour behavioral intention with 7-Likert scale as well. The last part collected respondents’ 
demographic information and tour characteristics. Before distributing the questionnaire, 6 Chinese PHD 
students of management were invited to a pretest. Some adjustments regarding to understandability and 
clarity were made according to their feedback. 

4.2 Sample & data collection 

The scope of population of present study was Chinese people with recent experience of visiting Thailand. 
Samples were approached at the international departure hall of Bangkok Suvarnabhumi Airport during the 
period of October 4 to 10, 2019. In this period, 400 Chinese tourists, who just finished their vacation and were 
about to depart Thailand, were asked to fill in the questionnaire in relation to their experience in Thailand. 
This process resulted in 342 completed questionnaires and the response rate was 85.5%. 
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The profiles of respondents and trip characteristics are displayed in Table 1 below. More group tourists (54.4%) 
were surveyed than independent tourists (45.6%). 65.2% of them were on their first trip to Thailand, while the 
other 34.8% were return visitors. The length of the vacation most respondents took was 5-9 days (82.4%).  

Table 1. Respondent Demographics and Trip Characteristics 

Variable Category Distribution Variable Category Distribution 

Gender Male 53.2% Group or FIT Group 54.4% 
Female 46.8% FIT 45.6% 

Age 
≤30  36.5% 

Length of 
visiting (day) 

≤4 4.7% 
31-60  48% 5-9 82.4% 
≥ 61 15.5% ≥10 12.9% 

Education 

High school and 
below 

35.4% 
Times of visiting 
Thailand 

1 65.2% 

Undergraduate 45.9% 2-4 31.3% 
Graduate and above 18.7%  ≥ 5 3.5% 

5. Results and Discussion 

5.1 Confirmatory Factor Analysis 

Anderson and Gerbing (1982) assert good measurement of the latent variables is prerequisite to the analysis 
of the causal relations among the latent variables. Following their suggestion, the measurement models were 
evaluated one by one with AMOS 24.0 before assessing the structural model. As a result, all constructs passed 
model fit test, except the construct of compatibility (X2=574.920, X2/DF=21.293, GFI=0.689, AGFI=0.482, 
RMESA=0.244) (Hair et al., 2006). Guided by modification indices, item CP2, CP6, CP9 were removed from the 
construct of compatibility. Consequently, the revised model (X2=24.332, X2/DF= 2.704, GFI=0.978, AGFI= 0.949, 
RMESA=0.071) suggested satisfying model fit. 

Table 2. CFA Results 

Factors SFL SMC C.R. AVE 
Compatibility      
CP1. The destination I visited was consistent with who I am. .901 .812 

.951  .763  

CP3. Thailand suits my personality. .921 .848 
CP4. I have a sense of oneness with Thailand. .914 .835 
CP5. Everything I saw in Thailand belongs there. .770 .593 
CP7. Thailand was my kind of place. .921 .848 
CP8. The things I like to do can be done in Thailand. .801 .642 
Extent     
EX1. There was a variety of things to do in Thailand. .906 .821 

.955  .810  
EX2. I could do many things in Thailand. .912 .832 
EX3. I did different things in different areas in Thailand. .907 .823 
EX4. Thailand was large enough to allow exploration. .889 .790 
EX5. Thailand allowed me to explore extensively. .886 .785 
Mentally away     
MA1. In Thailand, I could forget about my obligations. .871 .759 

.907  .710  
MA2. In Thailand, I felt that I was away from everything. .893 .797 
MA3. When I was in Thailand, I felt free from my daily routine. .782 .612 
MA4. I felt free from all the things that I normally have to do. .819 .671 
Physically away     
PA1. Being in Thailand, I felt as if I was in surroundings different to 
my normal living environment. 

.747 .558 
.834  .627  PA2. In Thailand, I did different things from when I was home. .763 .582 

PA3. Thailand was very different from my daily environment. .860 .740 
Fascination     
FA1. For me, visiting Thailand was a captivating experience. .911 .830 .947  .783  



J. Lu – F. Amponstira 12/2 (2020) 1006-1013 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1010 

Factors SFL SMC C.R. AVE 
FA2. My attention is drawn to interesting things about Thailand. .906 .821 
FA3. There was much to explore and discover in Thailand. .903 .815 
FA4. I found Thailand fascinating. .847 .717 
FA5. Being in Thailand makes me wonder about many things .855 .731 
Satisfaction     
SA1. Visiting Thailand satisfied my expectation. .888 .789 

.925  .757  SA2. It was a great decision to visit Thailand. .906 .821 
SA3. I feel very good with visiting Thailand. .833 .694 
SA4. Overall, I was satisfied with visiting Thailand .850 .723 
Behavioral intention     
BI1. I’d like to visit Thailand next time. .813 .661 

.913  .725  
BI2. I’ll prioritize Thailand over other destinations. .855 .731 
BI3. I’ll recommend Thailand to my families and friends. .888 .789 
BI4. I’ll spread positive WOM about Thailand. .848 .719 

Note: AVE: average variance extracted; CR: composite reliability; SFL: standardized factor loading; SMC: 
squared multiple correlation 

Subsequently, the overall model fit was examined. The X2/DF value was 1.491 (1< X2/DF<3) and the Root Mean 
Square Residua (RMR) value was 0.076 (<0.08), which indicated an overall good fit; the Comparative Fit Index 
(CFI) was 0.979, Incremental Fit Index (IFI) was 0.979, and Tacker-Lewis Index (TLI) was 0.976, all larger than 
the critical value of 0.90; the RMSEA value was 0.038 less than the thresh-old value of 0.08. Altogether, these 
values of the fit indices suggested that the model fit the data adequately. 

Then the construct validity and reliability were tested (see Table 2). The standard factor loadings for all 31 
items were between 0.747 and 0. 921; the SMC values of all seven constructs were between 0.558 and 0.848; 
and the composite reliability values of the constructs were between 0.834 and 0.955. According to Hair et al. 
(2006), the above results suggested satisfactory reliability of the questionnaire.  

As shown in Table 2, the standard factor loadings for all 31 items were between 0.747 and 0. 921 (>0.5) and the 
values of average variance extracted were between 0.627 and 0.810 (>0.5)), indicating sufficient convergent 
validity. The discriminant validity of the scale was also examined following Fornell and Larcker (1981). As 
show in Table 3, the square root of AVEs of all the seven constructs exceeded the corresponding correlations 
between the constructs. Therefore, it could be concluded that the assessment of the measurement model 
indicated satisfactory reliability and construct validity of the questionnaire. 

Table 3. Construct Inter-Correlations 

  SA BI PA MA FA EX CP 
Satisfaction .870a 

      

Behavioral Intention .679 .851 a 
     

Physically away .180 .171 .792 a 
    

Mentally away .274 .296 .095 .843 a 
   

Fascination .699 .669 .212 .203 .885 a 
  

Extent .404 .441 .113 .133 .489 .900 a 
 

Compatibility .575 .639 .202 .235 .609 .406 .873 a 
Note: a square root of average variance extracted 

5.2 Model and hypothesis test 

Maximum likelihood estimation was conducted by AMOS 24.0 to evaluate the model validity. Figure 1 
indicates the standard path coefficients of the proposed model. According to Figure 1 the perceived 
destination characteristics of compatibility (at C.I. of 99.9%), mentally away (at C.I. of 95%) and fascination (at 
C.I. of 99.9%) appeared to have significant influence on both tourists’ satisfaction and post-trip behavioral 
intention, while PDRQ components of extent, discord and physically away didn’t have significant effect on 
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both tourists’ satisfaction and their post-tour behavioral intention. In addition, tourists’ satisfaction 
significantly affected post-tour behavioral intention. 

 

Note: * significant at p<.05; *** significant at p<.001 
Figure 1. Structural Results of The Proposed Model 

Subsequently, we assessed the direct effect, indirect effect, total effect and total effect difference of PDRQs on 
behavioral intention following the process Sobel (1982) suggested. We applied the method of bootstrap at 5000 
times with confidence interval at 95% by Amos 24.0. The result of the assessment is reported in table 4. 

Table 4. Effect of PDRQs on Behavioral Intention 

Variances Point Estimation 
Product of 

Coefficients 

Bootstrapping 
Bias-Corrected 

(95% C.I.) 
Percentile 
(95% C.I.) P 

SE Z Lower Upper Lower Upper 
INDIRECT EFFECT 

CP->SA->BI .061  .031  .061  .017  .164  .012  .132  ***  
MA->SA->BI .037  .028  .037  .001  .109  .002  .115  ***  
FA->SA->BI .153  .062  .153  .071  .320  .063  .308  ***  

DIRECT EFFECT 
CP->BI .258  .071  .258  .137  .415  .132  .405  ***  
MA->BI .102  .044  .102  .016  .198  .005  .187  ***  
FA->BI .231  .077  .231  .084  .389  .078  .378  ***  

TOTAL EFFECT 
CP->BI TE .318  .073  .318  .194  .483  .191  .481  ***  
MA->BI TE .139  .048  .139  .045  .246  .039  .238  ***  
FA->BI TE .384  .065  .384  .262  .521  .264  .522  ***  

TOTAL EFFECT DIFFERENCE 
CP-MA TE diff .179  .097  .179  .015  .387  .016  .388  ***  
CP-FA TE diff -.066  .116  -.066  -.274  .187  -.286  .164  .574  
MA-FA TE diff -.246  .084  -.246  -.400  -.076  -.416  -.094  ***  

Note: CP=compatibility; MA=mentally away; FA=fascination; SA=satisfaction; BI= behavioral intention 

As indicated in table 4 above, the mediation effect of satisfaction on the relationship between compatibility, 
mentally away and fascination were significant. Moreover, there was no significant difference between total 
effect of compatibility and fascination and they were both significantly higher than that of mentally away. 
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5.3 Discussion 

First of all, PDRQ components of compatibility and fascination were found to be significant predictors to 
Chinese tourists’ satisfaction and behavioral intention after visiting Thailand, which echo similar existent 
studies (Laumann et al., 2001; Chen and Xi, 2018) based on different types of destinations. The perceived 
environmental characteristic of mentally away, which is insignificant in Chen and Xi’s (2018) study, is also 
found to be significant on predicting Chinese tourists’ satisfaction and behavioral intention, although it’s 
significantly weaker than the former two components. The reason should be: with modern tools of 
transportation and communication, it’s difficult for Chinese people to be free from daily obligation and duty 
even when they are on vacation in China. But when they are in a foreign country, the relatively far geographic 
distance provides the possibility of the perception of escaping from their daily obligation and duty, which 
meets their travel motivation.  

Second, satisfaction mediated the relationship between some of PDRQs, namely compatibility, fascination and 
mentally away, and Chinese tourists’ behavioral intention after visiting Thailand. This finding can be 
explained by Bagozzi’s (1992) Theory of Self-regulation Process. In this case PDRQs are tourists’ appraisals of 
the destination and it would cause particular emotion, such as satisfaction. As outcome of such emotion, 
particular intention, such as revisit or spreading positive WOM occurs. 

6. Conclusion and implication 

6.1 Conclusion 

Present study explores the way how perceived Thailand destination restorative qualities influence Chinese 
tourists’ satisfaction and post-tour behavioral intention. SEM analysis indicates: three components out of five 
tested PDRQs, compatibility, mentally away and fascination, had both direct and indirect (via mediation of 
satisfaction) on Chinese tourists’ behavioral intention after visiting Thailand. This research provides deep 
understanding of Chinese tourists’ experience and behavioral intention from the view of environmental 
psychological analysis. 

6.2 Implications 

There is a renewed tourist emphasis on health and wellness in China tourism market. In order to turn more 
Chinese tourists into revisiting guests or positive WOM spreaders, Thai tourism marketing department, 
should establish a clear destination image of health and wellness through international marketing. A clear 
destination image helps people to form an appropriate travel expectation before arrival and those expectation 
should be satisfied by more attention paid to the production and management of the wellness domain of travel 
experience by Thai destination planners and managers to enhance Chinese tourists’ perception of 
compatibility. Moreover, based on the connotation of compatibility, special attention should also be paid to 
design and management of tourism elements within destination and the protection of ecological environment 
to provide the sense of internal and external coherence of the destination. 

Another two important components are fascination and mentally away. Mentally away is a sense of being 
distant from obligation, routines and duty in daily life. This implies “fascinations” in destination which 
Chinese tourists don’t normally do at home, such as activities, shows, concerts and tasting Thai foods, are 
environmental stimuli of perception of both fascination and mentally away of Chinese. In order to enhance 
such perception, Thai destinations should invest more on tourism resources development, based on deep 
understanding of the requirements of Chinese tourists. 

6.3 limitation and suggestions 

Present study explores how Chinese tourists’ perception of the restorative characteristics of Thailand on their 
post-tour behavioral intention. Besides the mediation effect of satisfaction, future research is invited to 
integrate and test more variables, such as tourism motivation, destination preference, overall mental recovery, 
etc. into the proposed model as mediation or moderation factors.  

Additionally, as a whole, all Chinese tourists with experience of visiting Thailand were regarded as research 
population of present study. But tourists of different segment have distinguishing characteristics and interests, 
which influence the way how PDRQs work on their post-tour behavioral intention. Comparative studies 
between different categories of tourists in Thailand, for instance, between Chinese group tourists and FITs or 
between Chinese and Western tourists, can be an interesting area. 
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Purpose – The primary purposes of the research are to confirm the stability of multiscale 
measurement of perceived value in the E-loyalty model and illustrate the interrelationship between 
perceived value, (functional value, procedural value, social value, and emotional value) e-
satisfaction and e-loyalty objectively and comprehensively in the context of Sino-Thai Cross-border 
E-commerce (CBE) by the literature analysis and the empirical research. 

Design/Methodology/Approach – This quantitative research collected 244 valid samples from 
online stores via the internet based multichannel approach. The confirmatory factor analysis (CFA) 
and the structural equation modeling (SEM) with Bootstrap were conducted to assess the research 
hypotheses. 

Findings – The findings presented that the multidimensional scale of perceived value was capable 
of describing and explaining the effects of perceived value on the E-loyalty model. The overall 
perceived value positively and indirectly influenced E-loyalty through the mediator of e-satisfaction 
in this research. 

Discussion – The research contributed to the fulfillment of the literature gap in Cross-border E-
commerce. Therefore, if any application and extension of this model to other contexts should be re-
examined. Furthermore, it was also recommended to conduct qualitative analysis to explore and 
identify more constructs to rich the concept of Perceived Value in future research.   

 

1. Introduction 

Evidently, with the extensive use of the Internet and advanced technologies, the upstart of E-commerce 
namely Cross Border E-commerce (CBE), becomes an especially critical part of the world economy because of 
its flexibility and convenience. This new international business approach not only lowers the threshold to enter 
global markets, and assists more merchants in reaching international consumers, but also further enhances the 
global competition. The key to survive and win this customer-focused marketing battle is building customer 
loyalty to maintain customers (Reichheld and Schefter, 2000). 

Most scholars believe and support that a high degree of perceived value is able to reduce the perceived risk 
towards online products and generate and improve online customers’ loyalty (Liu and Zhang, 2016). 
However, CBE, especially Sino-Thai CBE as a niche market, only few studies have explored and analyzed their 
associations within its unique cultural context. Furthermore, in the present researches, most of them still 
focused on utilizing the unidimensional scale of perceived value to explain their relationship underlying the 
complex scenario of E-commerce. Thus, lack of proper measurement scale of perceived value is the dominant 
reason why it is difficult to understand customers’ online shopping behavior and eventually establish loyalty. 
Therefore, this study attempts to redesign the measurement scale of perceived value and validate it in the e-
loyalty model of Sino-Thai Cross-border E-commerce and investigate its association with e-loyalty in a more 
comprehensive and realistic way. The final findings are able to make efforts on the fulfillment of the literature 
gap in this field.  
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2. Literature Review  

2.1 Perceived Value 

In academia, perceived value still has contained a massive divergence of the definition and the dimensions of 
the construct because of its highly situational and context-dependent features. The varied research views of 
the measurement of perceived value can be classified into two main streams, which are unidimensional 
construct and multi-dimensional construct (Fernández and Bonillo, 2007). As the unidimensional approach, 
the most widely recognized definition within this approach is the perceived overall evaluation of product 
utility (Zeithaml,1988). According to the unidimensional approach, the perceived value is measured simply 
by rating the value that customers received in making their purchases (Aulia et al., 2016). However, the 
unidimensional conception of customer perceived value is a more focused and straight forward narrow 
approach that is not capable to explore and analyze the perceived value, which is depicted as the complicate 
construct by most scholars (Lapierre, 2000). As recommended by Sweeney and Soutar (2001), “a more 
sophisticated measure is needed to understand how consumers value products and services." Thus, a more 
integrated approach multidimensional conception of perceived value involving a lager and broader 
measurement scale was generated and gained more support from scholars. It embedded perceived price, 
quality, benefits, and sacrifice (e.g., Sweeney & Soutar, 2001). In light of this, in this paper defined Perceived 
Value as “Product value to a consumer is a comparison of tangible and intangible benefits from the generic as 
well as the supplementary levels of a product and the total costs of production and usage of a product” (Nilson, 
1992). With the development of research on Perceived Value, the multidimensional measurement has 
gradually replaced the unidimensional measurement. Sheth et al. (1991) suggested utilizing 5 dimensions 
embodying social, emotional, functional, epistemic, and conditional dimensions on measuring the perceived 
value. After that, Sweeney & Soutar (2001) recommended removing the epistemic and conditional dimensions 
form the 5-dimensional measurement due to their temporality. After that, the 3-dimensional approach assisted 
scholars in illustrating and attesting perceived value in most common scenarios. In those prior studies, 
Functional value (FV) is conceptualized as "the perceived utility acquired from an alternative's capacity for 
functional, utilitarian or physical performance" (Sheth et al., 1991); Social value (SV) is "the acceptability at the 
level of the individuals' relationship with his social environment" (Sheth et al., 1991); Emotional value (EV) is 
referred to "the perceived utility acquired from an alternative's capacity to arouse feelings or affective states" 
(Sheth et al., 1991). Unfortunately, this advanced approach was still rarely applied in the study of CBE. 

Additionally, given the unique features of CBE, the conventional 3-dimensional approach is not able to help 
people fully understand perceived value comprehensively. Numerous scholars stressed that underlying the 
context of online shopping, online customers took more concern on procedural value (PV) involving 
convenience, website design, and security (e.g., Kassim and Abdullah, 2008) rather than the traditional 
shopping style. In light of this, this paper extends the traditional measurement to a more robust and legible 4-
dimensional measurement containing the FV, EV, SV, and PV to evaluate the perceived value and its impacts 
on the e-loyalty model in the context of Sino-Thai CBE.  

2.2 E-satisfaction 

In this study, E-satisfaction is referred to  " the contentment of a consumer concerning his or her prior 
purchasing experiences with a given retail-oriented website" (Anderson & Srinivasan, 2003). It is an essential 
element to evaluate customers' attitudes and behaviors towards products or services in e-commerce. Since the 
previous study indicates that customers with high satisfaction are less likely price sensitive, more willing to 
repurchase the products or services, and less influenced by the competitors (Zineldin, 2000).  

Besides those benefits, the critical importance is that satisfaction is the antecedent to generate and enhance 
customer loyalty, which is the primary strategic approach to compete with competitors. There is an extensive 
range of researches concentrating on the concept of customer satisfaction and its relationship with perceived 
value and loyalty.  

According to the previous literature, it reveals that a large number of studies have confirmed the close 
association between perceived value and customer satisfaction, which is of great guiding significance to the 
understanding of customer purchasing behavior (e.g., Nguyen et al., 2018). Most studies have pointed out that 
perceived value was an essential antecedent for customer satisfaction (e.g., Nguyen et al., 2018). They 
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emphasized and manifested that customer satisfaction was the reflection of the perceived value for goods or 
services in the shopping process. Besides this, their positive correlation has been attested by numerous studies 
as well (e.g., Hsu et al., 2009). Most of those studies prove that satisfaction is strongly positively related to 
loyalty. Meanwhile, customer satisfaction also acts as the mediator variable in the relationship between 
perceived value and loyalty that is supported by many scholars. (e.g., Liu & Zhang, 2016).  

2.3 E-loyalty 

E-loyalty derived from traditional loyalty involves both the elements of the conventional concept and e-
commerce. Thus, Rolph and Srini (2003) conceptualized e-loyalty as “the customer’s favorable attitude toward 
an electronic business resulting in repeat buying behavior.”  Customer loyalty is a key reason for the 
enterprises surviving from the fierce competition (Pritchard & Howard, 1997). The most significant features 
of loyal online consumers are less price-sensitive (Jaiswal & Niraj, 2011; Reichheld & Sasser, 1990) and more 
repurchasing products and services (Jaiswal & Niraj, 2011; Pooler, 2003) and making business referrals 
(Reichheld & Sasser, 1990; Zeithaml et al., 1996), that is deemed as the most effective marketing strategy to 
survive this international fierce battle (Pooler, 2003). However, the literature review of measurements of e-
loyalty has pointed out that extensive scholars attempted to investigate and analyze it in different ways, but 
they still failed to standardize an instrument to measure it (Valvi and Fragkos, 2012). The most common factors 
that have been selected and approved by scholars were customer satisfaction and perceived value (Valvi and 
Fragkos, 2012). 

The positive association between e-satisfaction and e-loyalty has been examined by numerous research (e.g., 
Hsu et al., 2009). Most of those studies proved that satisfaction was strongly positively related to loyalty. This 
finding has been proved continuously over various countries and purchase size. Based on the previous 
literature, the notion of e-loyalty has been extensively manifested by the antecedents such as perceived value, 
and customer satisfaction, which was  strong evidence to prove they as the primary antecedent influences on 
e-loyalty (e.g., Liu and Zhang, 2016). 

2.4 The conceptual model and hypotheses  

After reviewing 45 papers of customer loyalty, more than 30 articles determine and prove that perceived value, 
customer satisfaction, and customer loyalty have a significant interrelationship under various industries, 
different countries, and conditions. In literature, most scholars confirmed and validated E-satisfaction had a 
significant mediation effect on the relationship between Perceived Value and E-loyalty. The most recognized 
model to prove those associations was the ACSI (the American Customer Satisfaction Index) model, which 
was widely employed in over 10 economic sectors and 46 critical industries (The Science of Customer 
Satisfaction, n.d.). 

With the further development of research on perceived value, multidimensional measurement has been 
employed in the loyalty model. Based on the literature analysis, this paper utilized the 4-dimensional approach 
to measure the perceived value in the e-loyalty model towards Sino-Thai Cross-border E-commerce and 
attempted to offer a more comprehensive and realistic analysis. Therefore, the following hypotheses are 
proposed:  

H1 The scale of 4-dimensional measurement of perceived value is stable in the context of Sino-Thai CBE.   

H2 Perception Value positively impacts on E-satisfaction. 

H3 E-satisfaction positively impacts on E-loyalty. 

H4 Perception Value positively impacts on E-loyalty. 

H5 E-satisfaction has a mediation effect on the relationship between Perceived Value and E-loyalty. 

3. Methodology and Data Analysis 

3.1. Research Instrument and Pilot Test 

This research adopted survey questionnaires as the principal tool to collect and explain data, and manifest 
proposed Hypotheses. A multiple-item scale questionnaire derived from prior studies indicated high 
statistical reliability and validity to ensure the data reflect the real scenario accurately. The questionnaire was 
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composed of 3 parts and covers the demographic inquiries, the online-behavior-related inquiries, and the 
conceptual-framework-related inquiries (Table 1). The scales for measuring FV, EV, and SV are that of 
Sweeney & Soutar (2001). The items belong to procedure value, E-satisfaction and E-loyalty are derived from 
Carlson et al. (2015). All the scales are measured on a seven-point Likert scale ranging from (1) strongly 
disagree and (7) strongly agree.  

Table1. The Conceptual Framework Related Questionnaires 

Variables Items References 

Pe
rc

ei
ve

d 
V

al
ue

 

FV 

The product of Sino-Thai CBE is reasonably priced. 
Sweeney & 

Soutar (2001);  
 

The product of Sino-Thai CBE offers value for money. 
The product of Sino-Thai CBE has consistent quality. 
The quality of services of Sino-Thai CBE has been offered. 

PV 

The Sino-Thai CBE website’s appearance is professional. 

Carlson et al. 
(2015) 

It is quick and easy to complete a transaction at the Sino-Thai 
CBE website. 
I feel that my privacy is protected at the Sino-Thai CBE 
website. 
I feel safe in my transactions with the Sino-Thai CBE website. 

EV 

The product of Sino-Thai CBE is one that I would enjoy. 
Sweeney & 

Soutar (2001);  
The product of Sino-Thai CBE would make me want to use it. 
The product of Sino-Thai CBE is one that I would feel relaxed 
about using. 

SV 

The product of Sino-Thai CBE would give its owner social 
approval. 

Sweeney & 
Soutar (2001); 

 

The product of Sino-Thai CBE would help me to feel 
acceptable. 
The product of Sino-Thai CBE would make a good impression 
on other people. 

E-satisfaction 

I'm satisfied with my decision to buy the product and service 
of Sino-Thai CBE. Carlson et al., 

(2015); It is a wise choice to buy from the website of Sino-Thai CBE. 

I am satisfied with the Websites of Sino-Thai CBE. 

E-loyalty 

I would recommend this product of Sino-Thai CBE to friends 
or relatives. 

Carlson et al., 
(2015);  

In the future, I will continue to purchase the product of Sino-
Thai CBE. 
I will make E-shopping as my first choice if I need to buy a 
product. 

Before finalizing the questionnaire, the professors and experts from both Chinese and Thai universities 
assisted in revising either the format or the wording of the English and Chinese inquiries, removing or 
correcting any misunderstandings or ambiguities of expression. Then 30 online customers were selected for 
the Pilot-Test and Cronbach’s α coefficient test revealed that all the values surpassed the threshold 0.7, 
presenting a high level of reliability (Nunnally, 1978). Then, the self-administrated online questionnaire was 
utilized as the first approach to collect primary data. 

3.2. Sample Collection 

The target customers of this research were those online customers who had shopping experience in the 
platforms of the Sino-Thai CBE aged from 18 to 44. 300 online survey linkages were distributed to the target 
interviewees through multi-channel like WeChat. Finally, 253 surveys had been retrieved, among which 9 
incomplete and invalid questionnaires had been removed. Hence, the response rate was 84.3%, and the sample 
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size 244 exceeded the minimum required size 200 suggested by Nunnally (1978), which was feasible for further 
data analysis.  

3.3. Demographic Factor Analysis 

Demographically, 78.3% of the respondents were females; 43% were aged between 25 and 34, and the 
following group was 35-44 (34.1%); 39% held a bachelor's degrees, and 29.1% held a master’s degree and 
above; 79% were employees; 67% had more than￥8,001 monthly income. Approximately, 90.1% of the 
respondents used the Internet 1-6 hours per day and 61.7% at least shopping 3 times in the websites of Sino-
Thai Cross-Border E-commerce. Thus, the profile of those target customers who were 18-44 working females, 
with high educational background and monthly income, usually spending 1-6 hours on surfing websites per 
day and purchasing products from the platforms of Sino-Thai Cross Border E-commerce at least 3 times per 
year. 

3.4. Confirmatory Factor Analysis (CFA): Reliability and Validity Test 

Table 2. The Result of the CFA Analysis 

Construct Item 
Parameter Significance Estimation   FL     IL      CV 
Unstd. S.E. t-value P Std. SMC CR AVE 

FV 

FV1 1.000    .797 .635 .903 .701 
FV3 1.090 .075 14.512 *** .846 .716   

FV2 1.046 .073 14.363 *** .839 .704   

FV4 1.011 .068 14.912 *** .865 .748   

PDV 

PDV1 1.000    .787 .619 .903 .699 
PDV2 1.037 .075 13.873 *** .825 .681   

PDV3 1.072 .074 14.399 *** .851 .724   

PDV4 1.014 .068 14.897 *** .878 .771   

EV 
EV1 1.000    .891 .794 .890 .730 
EV2 .951 .060 15.829 *** .845 .714   

EV3 .990 .064 15.427 *** .825 .681   

SV 
SV1 1.000    .898 .806 .933 .823 
SV2 1.001 .047 21.179 *** .907 .823   

SV3 1.039 .048 21.540 *** .916 .839   

ES 
ES1 1.000    .860 .740 .871 .692 
ES2 1.033 .074 13.934 *** .842 .709   

ES3 .985 .074 13.293 *** .792 .627   

EL 
EL1 1.000    .768 .590 .846 .648 
EL2 1.133 .096 11.759 *** .898 .806   

EL3 .966 .086 11.183 *** .740 .548   

Note: FL=Factor Loading; IR=Item Reliability; CR=Composite Reliability; CV= Convergent Validity, AVE= 
Average Variance Extracted, *** <= .001 

The inspection of reliability and validity for this research was primarily focused on the examination of 
construct reliability and validity by using a confirmatory factor analysis (CFA). This research assessed the item 
reliability, composite reliability, convergent validity, and discriminant validity of the scale via standard factor 
loading and SMC. From the results (Table2), all the factor loadings and SMC of the items surpassed the cuff-
off point .7 and .5 respectively that represented the consistency of each item to its construct was pretty good; 
all the values of CR for each construct exceed the recommended .7 (Fornell and Larcker, 1981); while in terms 
of convergent validity, the values of AVE ranging from .648 to .823 above the benchmark value .5 (Hair et al., 
2014); regarding to discriminant validity, all the diagonal values (Table 3)representing the square root of AVE 
were above the correlations between each construct and any other constructs that perfectly matched the 
statistical requirements. Besides this, the overall goodness-of-fit statistics of this multidimensional model 
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exhibited that the AGFI (.930) and GFI (.951) values were higher than the desired minimum value 0.9, with 
χ2/DF = 1.249 (ideally 3 or lower), RMSEA = .003, and SMAR=.004 (ideally .08 or lower). 

Table 3. Convergent Validity and Discriminant Validity 

Construct  AVE EV EL ES SV PDV FV 

EV .730 .854      

EL .648 .204 .805     

ES .692 .213 .782 .832    

SV .823 .136 .588 .718 .907   

PDV .699 .324 .572 .716 .611 .836  

FV .701 .245 .489 .684 .587 .672 .837 

Note: Diagonal elements (bold) = the square root of AVE 

The 4-dimensional measure of perceived value displayed that all standardized regression weights of 
dimensions except emotional value reached the threshold level (Figure 1). The results present that there was 
no difference between the sample covariance matrix and the model covariance matrix, so as to H1 was proved. 

3.5. The Structural Model Analysis 

The structural modeling results represented that the conceptual model had the compatibility of collected data 
(χ2 =167.71, df=163, χ2/ df=1.029, GFI=.94, AGFI=.92, RMSEA=.01, SMAR=.04). The path coefficients (Figure 1) 
from PV to ES and from ES to EL were .89 (p < .01) and .77 (p < .01) respectively, indicating PV and ES positively 
and significantly impacted ES and EL that supported H2 and H3 robustly. However, the research result revealed 
that PV did not influence EL significantly that rejected the proposed H4. SMC values associating with FV, PDV, 
SV, ES, and EL were in the range of .6 and .89, which were close or above the benchmark point of substantial 
level .7. It demonstrated the large portion of variances of latent variables could be explained by its antecedents. 

 

Note: ***significant at p <.001 

Figure1. Structural results of the hypotheses model (N = 244). 

To be concluded (Figure 1), relying on empirical study, the result confirmed the H2 and H3, and only H4 was 
rejected.  

3.6. Mediation Analysis 
This paper adopted bootstrap as the approach to measuring the intervening effect of E-satisfaction to avoid 
the statistical errors from non-normally distributed sampling in the empirical study (Bollen and Stine, 1990; 
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Stone and Sobel, 1990; Mackinnon et al., 2004;). According to the suggestions from previous scholars (Taylor, 
et al., 2008), 5000 samples with 95% confidence interval was conducted in this research. 

As shown in Table 4, bias-corrected 95% CI of the total effect and indirect effect from PV to EL did not include 
0 that demonstrated there were significant mediation effects on those paths through ES. However, the bias-
corrected 95% CI of the direct effect included 0. In other words, all the factors of PV and SV did not have 
significant direct associations with EL. This result indicated ES fully mediated the relationship between PV 
and EL that supported H5.  

Table 4. The analysis mediation effect 

SIE 
Point  

Estimation 

Product of Coef. 
Bootstrapping 

    Bias-corrected 95% CI 

       SE     Z        Lower    Upper    P 

PVtoEStoEL .921 1.276 .722 .115 5.198 .043 

PVtoEL .011 1.265 .009 -1.020 2.493 .893 

totalPV .932 .262 3.557 .491 1.479 .001 

Note: 5000 bootstrap sample; IE=Indirect Effect; DE=Direct Effect.  

4. Conclusion and Implication 

This research manifested the applicability of the measurement scale of Perceived Value in the E-loyalty model 
to the Sino-Thai Cross-border E-commerce while simultaneously emphasized specificities of the Sino-Thai 
Cross-border E-commerce. Against the above result, the conclusions and implication suggestions can be 
drawn in the below:  

First of all, in the context of the Sino-Thai CBE, although EV did not appear contributing to PV significantly, 
4-dimensional measurement of Perceived Value was still stable to measure E-loyalty. Further, the findings 
reconfirmed the factors of perceived value impacting e-loyalty were highly context-dependent and varied the 
degree of their impacts in various situations. In reference to the results of this research, it suggested the firms 
of the Sino-Thai Cross-border E-commerce to reallocate their resources and make great efforts to improve 
functional value, procedural value, and social to generate a high standard of overall perceived value and then 
enhance customers’ e-loyalty ultimately. 

Moreover, the result of this research illustrated the 3 factors of perceived value impact on E-loyalty in different 
weights. Procedural value had a profound contribution to the overall perceived value, the next was functional 
value. The findings presented the customers concerning the social identity, products’ utilities, and procedural 
benefits rather than feeling or affection aroused from the products or services in the Sino-Thai Cross-border 
E-commerce. This result was consistent with the character description of the report, which indicated those 
customers were mature and rational, task-oriented, and clarifying what kinds of products they needed 
(China’s Cross Border E-commerce Report, 2019). The findings recommend that under the limited resources 
when the entrepreneurs further strengthen and enlarge the effects from perceived value towards customer 
loyalty, they should concern those three factors by their impact weights towards perceived value and 
procedural value should be put the priority position. It was also a wise decision to generate standards or 
criteria towards those 3 values to monitor and control them in the right direction. 
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Finally, proved H1, H2, H3, and H5 reconfirmed the e-loyalty model derived from the prior research 
remaining stable underlying the Sino-Thai Cross-border E-commerce. Meanwhile, this result indicated that it 
was not able to modify the perceived value to influence e-loyalty directly in the context of Sino-Thai CBE. In 
this sense, to generate or enhance e-loyalty entrepreneurs should not only rely on the fulfillment of perceived 
value but also pay great attention to the mediator of e-satisfaction of the e-loyalty model. 

5. Limitations and Future Direction 

Firstly, these scales were designed and developed specifically for interpreting the influence of Perceived Value 
towards E-loyalty in the context of Sino-Thai CBE; therefore, any application and extension to other contexts 
should be re-examined. Secondly, the scales derived from previous research may not cover all the dimensions 
belonging to Perceived Value. Future research could adopt qualitative analysis to explore and identify more 
constructs to fulfil the concept of Perceived Value.       
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Purpose – The aim of this research is to examine the impact of Social Media marketing on consumers’ 
brand loyalty in fast-moving consumer goods (FMCG) markets. 

Design/methodology/approach – In this study, quantitative research techniques were 
used.  Primary data of the study was collected through a self-administered Likert type online survey. 
201 usable responses were collected from volunteer participants familiar with fast-moving consumer 
goods. The research model of study was analyzed with the help of confirmatory factor analysis 
(CFA) and structural equation model (SEM) techniques.   

Findings – The research has shown that two independent variables (Electronic Word of Mouth and 
Community Commitment) influence brand loyalty in fast-moving consumer goods markets. But no 
relationship has been found between the other two independent variables (Social Media 
Advertisement and Online Brand Community) and brand loyalty. 

Discussion – In order to sustain brand loyalty, brand owners are using various kinds of marketing 
techniques. In addition to these existing efforts, brand owners have started to give more importance 
to social media marketing. Social media marketing is a more effective and less expensive way of 
reaching customers. The relationship between social media marketing and brand loyalty has drawn 
attention of both academia and practitioners. To contribute to the existing literature, this study 
assessed the role of social media in building brand loyalty in Fast-Moving Consumer Good (FMCG) 
markets. This study assessed the influence of four different social media marketing factors (Online 
Brand Community, Community Commitment, Social Media Advertisement, and Electronic Word of 
Mouth) on brand loyalty. 

 

1. Introduction 

Nowadays the cost of attracting customers can be massive, so it’s important to keep them while we engage 
with them. Engagement will exist as long as the consumer is interested in buying and consuming more goods. 
Constructing a powerful brand with a positive viewpoint leads to the brand being the preferable and unique 
and over time the brand loyalty will be built. A strong percentage of loyalty demands a deep correlation 
between the consumer and the brand leading to and fabricating comfortability and satisfaction (Rosenbaum-
Elliott et al., 2015). Brand loyalty paves the way for the owners to raise their goods’ prices without 
discontenting costumers. Loyal customers get their trusted and unique brand, no matter how expensive the 
goods are. Having loyal customers cause many advantages. Firms that has granted loyalty need not to invest 
in advertising in comparison with those firms which do not enjoy loyalty (Chaudhuri & Holbrook, 2001). It 
can enhance through word of mouth between loyal consumers (Dick & Basu, 1994) and increase the 
profitability in high volume (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Brand loyalty results in the purchase gains and 
help to increase the volume shares in the market place (Keller, 2008, Aaker, 1991 & Kapferer, 1997). Owners of 
brands have been struggling for their consumers over an interminable period. Struggles were in different 
dimensions to sustain brand loyalty through involving brand element, classic components of marketing mix, 
and various kinds of marketing activities (Keller, 2008 & Kotler and Keller, 2007). Brand loyalty appears as a 
constraint of satisfaction; that based on the trust of a brand will explore upon existence of other brands (Singh, 
2016). Concept of brand loyalty termed purchasing products by customers for a permanent time in a 
competitive environment. It called a psychological demand of consumers for a brand (Rehman et al., 2012). 
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The paper focuses on the FMCG market that has been termed as cheap, rapid purchase, and the most 
consumed commodities. That buyer put trivial efforts for purchasing (Dibb et al., 2006). Hence, the purpose 
of the research is to focuses on measuring the influence of brand loyalty through social media towards fast-
moving consumer good markets from the perspective of consumers. The processes will examine brand loyalty 
construction using four components of social media marketing. These components are social media 
advertisement, electronic word of mouth, community commitment, and online brand community. The zone 
of research is Turkey, Istanbul. Research statistics placed Turkey on 12th stage in worldwide usage of the 
internet. The number of people who use internet have reached up to 30 million, which means a penetration 
rate of 41.6%. The statistics has shown that each internet visitor in Turkey use internet 33.9 hours in a month, 
enlisting turkey as the 5th country in the world. Turkish citizens used internet much more than other developed 
countries; statistics show the percentage of dispatching e-mails up to 72.4%, following news 70%, and 
collaborating through the internet (57.8%) (TUIK, 2010). The Facebook usage rate is top among social media 
sites in Turkey (Statcounter, 2011 & Google trends, 2011). Results of this paper is helpful to both consumers 
and fast moving consumer goods industries and academies. Consumers can use the findings to assess their 
behavior in originating brand loyalty through different social media marketing components and its impacts. 
On the other side, for industries in FMCG markets it creates a measurement rate that how much social media 
marketing components can help to build brand loyalty. In the academic field, findings of the current research 
offer scientific notations and aid in extending the context and subject of social media marketing on brand 
loyalty towards fast moving consumer good markets also set a path for future research within expansion of 
marketing debate. 

2. Theoretical Background 

Aaker (1991) suggested that brand loyalty related with consumer experience. The reason which stands is 
engagement of a brand with social media claiming that brand engagement can contribute to brand loyalty. 
Based on consumers’ experiences, we consider it as a part of that. The customer has marketing tent and today's 
digital environment brand ambassadors are online customers (Judson et al., 2012). Using digital or internet 
marketing to achieve audience target removes most of the barriers. It makes easier to create and nurture favor 
and increase buy behaviors which will build brand loyalty. That allows a more flexible, adaptive approach 
than the traditional marketing or communication channels. Today, the social media is the most necessary tool 
of marketing to brands and will reach audiences target fast, based on to the Whiting & Deshpande (2014).  
Marketing managers realized value and importance of social media marketing a vital tool, and they will 
recognize this importance within its connection with consumers (De Vries et al., 2012).  Li (2015) have 
suggested Twitter and stated the influence of it on the purchase intention of customers without considering 
other types of social media. Hutter, Hautz, Dennhardt and Fuller (2013) have shown Facebook and Instagram 
have significant influence on customers’ brand awareness and purchase intention. The rain of messaging by a 
brand via Facebook to potential users will lead to a positive manner on purchase intentions. Such findings are 
vital for brands to overtake how Facebook or social media marketing activities influenced by potential 
consumers and how consumers' perceptions for a brand affect loyalty (Hutter et al., 2013). Research about 
effects of social media marketing on brand loyalty by Erdoğmuş and Cicek (2012), has shown in the research 
that brand loyalty influenced positive. When a brand offers helpful campaigns, relevant content, and popular 
content, while content appears on various portals and explores applications on mass media. The cost-benefit 
analysis idea considered a primary study of perspective while collaborating with a brand on mass media. 
Balakrishnan, Dahnil and Yi (2014) investigated the consequences of mass media marketing on brand loyalty 
and purchasing behavior intentions of generation (Y). Authors shown how technology has created several 
new media and new media are useful for popularizing and promoting brand loyalty and product buying 
intention by social and brand-sponsored portals that presented the obvious information. The writer examines 
various connections with brand loyalty like; brand loyalty and electronic word of mouth (e-wom), online 
advertising, online communication, purchase buying behavior, intention, and electronic word of mouth. 
Writer surveyed the 200 bachelor students of Malaysian universities who represent the Y generation. Research 
results shows that these mentioned facts are effective for a brand via social media. Researches about brand 
loyalty on involvement with brands via mass media conducted by Muchardie, Yudiana and Gunawan (2016). 
They state that higher rate engagement caused higher brand loyalty. Their investigation was correlational and 
could not state with certainty that eliciting mass media involvement by customers affected brand loyalty; 
results have declared significant collaboration among mass media engagement and brand loyalty.  Paek, Jung, 
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and Cole (2013) had claimed that higher consumer involvement in mass media or greater campaigns that 
conjoint with user’s behavior leads to brand loyalty. These investigators have investigated another research 
mediating impacts of consumers' engagement in the brand via mass media; brand supportive behavior 
suggests that such involvement reflects and/or influences behaviors that show brand loyalty. Severi, Ling and 
Naser (2014) collected results from 300 people, questioning via social media. They show that the frequency of 
communication about a brand via social media platforms influenced multiple dimensions of brand equity. 
Although they discover the rate of e-WOM communication via social media that impacts brand loyalty. They 
discovered that brand association is taking among social media word-of-mouth interactions and brand loyalty. 
Their results conclude that collaborating with brands via online portals, specifically social media, made 
upward positive thoughts and feelings about the brand and leads to customer loyalty. And the brand loyalty 
supports the prize of brand customer’s communications and offers operational definition as opposed to the 
theory of conception and meaning definitions. The notion support by Jacoby and Kyner (1973) declare the 
loyal customers must have both behaviors of loyalty and attitudinal loyalty or a positive feeling of attachment 
to a brand. There have been several negotiations surrounding existence of brand loyalty in this old period of 
existence of brand-customer communication. Opinion of being substituted with brand loyalty has suggested 
by Schultz and Block. It shows no preference for the absolute lack of preference for the specific brand in a 
category. They have suggested more investigations on brand loyalty and reframing the concept. Therefore, 
the investigators will present discussion of brand loyalty communication with online brand communities.  

3. Theoretical Model and Hypotheses Formulation 

Review conducted in the relevant literature resulted in a conceptual framework given in Figure 1. This model 
depicts the impact of social media marketing factors on brand loyalty toward fast-moving consumer goods. 
Present research model includes five factors, brand loyalty as dependent and social media advertisement, 
electronic word of mouth, online brand communities, and community commitments as the independent 
factors. This research investigates the influence of these independent variables on the brand loyalty of 
consumers towards the fast-moving consumer goods markets in Turkey. 

 

Figure 1: Conceptual Framework of the Study 

Social Media Advertisements 

Nowadays, considering the competitive situation of markets, branding is one of the vital factors for firms. It 
demand a prestigious place to produce a unique product and service from other firms and make them superior 
for potential users. Firms build their brand and make a place of the brand in the minds of consumers. It will 
offer authentic value to the products and services and will recognize as business identity. This identity has 
built via relations among the consumers and the brand, and if the rate of this relation is high, it results 
enhancing the rate of loyalty and ability of preference for the brand.  Crucial point in branding is the 
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communication between consumers and the brand, and the influence of this relation causes loyalty. It plays a 
vital role in consumer choice, and firms are considering ways of how to attract consumers and how to receive 
their attention. It causes awareness and ingrains permanent positive image in the minds of consumers and 
enhance brand loyalty via these online communication channels that create and protect brand value. The only 
public channel that firms has used in recent for them in the marketing section is social media. As it is stated in 
pervious chapters, social media has unique activities that will operate in awareness of consumers, aim in 
distributing points of view and imaging. Attraction of firms to social media activities leads marketers to be 
conjoint with these channels. Firms seek more opportunities such as these channels to be accessible via online 
marketing by social media channels. Hence, the research is showing the significant impact of social media 
marketing activities on brand loyalty (Bilgin, 2018). Muk, Chung and Kim (2014) researched Korean consumer 
perspectives on social media advertising and intention to join brand pages. They declare that users have a 
positive point of view toward social media advertising via helpful and high interested values of social media 
advertising. Stated to the research that has done by Dipanwita roy (2014) about the influence of social media 
that is the easiest way to communicate and build Brand Loyalty through advertising. It concluded that social 
media is one of the new aspects after the industrial revolution, and it accomplishes the basic demands of 
individuals for communications. This additional form has created a unique chance for firms to set up loyalty 
for their brand through their potential consumers. These users will encourage their counterparts, and it 
happens while they become fully satisfied via brand advertisements with visual media and traditional 
advertisements (Roy, 2014). Another study has showed involvement of social media advertisements in 
enhancing brand equity. They measured the positive effects of social media advertising on brand loyalty in an 
industry food restaurant. Results have shown the significant positive impact of social media advertising on 
brand loyalty. It states that companies can lie on social media capabilities to set up relationships with their 
faithful consumers. They can have a space in their decision-making process for product and services and to 
get to know of their needs. This leads to enhancements in communication process and as a result customer 
loyalty increase step by step (Hanaysha, 2016). Originating social media based on Web 2.0 structure has made 
this aspect a particular way in a developed manner. This mass media have eased people's communication in 
the modern era. A study has conducted in Malaysia about the influence of social media marketing on brand 
loyalty and purchase intention in generation(Y). They measured the rate of influence of online advertisement 
through social media on brand loyalty. In the research, they show that advertisement is one of the vital facts 
in bringing loyalty. E-firms in help with the internet can enhance their sales by using other brand ads and 
invent connection with other loyalist eccentric websites. Hence, the research results show that online ads 
through social media has a prime influence on brand promotion and brand loyalty (Balakrishnan et al., 2014). 
According to the above mentioned findings, social media advertising is a vital driver of brand loyalty. Based 
on the discussions above the first hypothesis is formulated as:   

Hypothesis 1: Social media advertisements offered to consumers on social media, positively influence brand 
loyalty towards fast-moving consumer goods. 

Community Commitment 

Commitment can be defined as a mutual trust in business and the needs to try handling the relationships 
(Morgan & Hunt, 1994).  As mentioned by Jang et al., (2008) the commitment termed as a bunch of needs that 
cause and expand the valuable business for consumers. Commitment can express as a stable tendency for 
keeping worthy relationships and desire for change. It explores that commitment has played a vital role as 
interceding in the information section of consumer loyalty. This two side relations have branched out a 
positive tendency among members of the community and the director of the community. This Research 
measures the relationships among community commitment and its features like; quality of information, 
quality of system interaction, and reward for activities, and only two of these features affected. It examines 
the community commitment that is online-based internet relations; and declares that loyalty and commitments 
are different, but their relation accepted; which loyalty occur by commitment. Commitment occurs while the 
user is searching for a brand before choosing, but in contrast, loyalty arises after this. Based on this, 
commitment is the base of improving brand loyalty. Hence, it enhances the perceived value of the brand, 
because it encourages community commitment and resulting in a long term loyalty for the brand (Jang et al., 
2008). Brand community commitment influences brand loyalty; the term of repurchasing has explored 
widespread in social psychology and marketing. The repurchase termed in social psychology transaction 
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theory and investment model as an aspect that handles the relationships. In advance, it names the attempt for 
repurchase in marketing science relational commitments. In the research it stated that precursor behavioral 
part of loyalty is the precursor of conniving commitments. These commitments affect the desire of handling 
relationships, which leads to long-term relationships. It explores that those commitments that related to the 
emotion and moods evoked consumers to use and keep their current choice. These commitments prevents 
them from possessing desire toward the rival products and services. In contrast, those who are conjoint with 
these commitments are less evoked to the rival promotions (Hur et al., 2011). Based on the discussions above, 
the following hypothesis has been formulated:  

Hypothesis 2: Community commitment offered to consumers on social media positively influences brand 
loyalty towards fast-moving consumer goods. 

Electronic word of mouth 

The electronic word of mouth is similar to the common word of mouth in which people interrelate but with 
distinct features. Electronic word of mouth is speedy and without effort reaches people beyond borders. It is 
trustable in a great extent and the reason for huge trustworthy space is consumers because it comes from those 
who do not have any benefit in it. This will expand the relationship rate in the brand community and likewise, 
it enhances brand trust, so it has a positive effect on brand loyalty. E-WOM is allowing consumers to comment, 
share and receive other people's views. These views are a positive side effect, and leads to satisfaction toward 
the brand which leads to brand loyalty (Bong, 2017). Eelen, Özturan and Verlegh (2017) have done research 
about the influence of brand loyalty on traditional and online word of mouth. They branch out hypothesis 
about the relationship between brand loyalty and E-WOM. Results show that for loyal consumers’ it is easy to 
understand and think than non-loyal ones. In the common offline word-of-mouth people talk about things 
that come very well to their minds, so the rate of using word of mouth is high for loyal consumers. As it 
discussed, the demand for interacting with E-WOM is higher than WOM. The E-WOM needs more motivation 
before thinking about a brand to describe it, so consumers will share little positive mindset about the brand. 
Hence, the impact of loyalty on E-WOM is less than the impact of word of mouth, as loyalty is less positive 
than WOM. Research has found that tendency of consumers will enhance with E-WOM when the possibility 
of motivation via exact brand is available (Eelen et al., 2017). In another research, it was found that brand 
loyalty has an incremental influence on positive E-WOM intention, and the satisfaction is affecting brand 
loyalty (Balakrishnan et al., 2014). It has been stated in the study of Severi, Ling and Naser moadeli (2014); if 
more consumers are conjoint with the brand and have a positive mindset about the brand, it leads to loyalty. 
In contrast, if the situation is opposite, the relationship will be opposite. This study explores E-WOM as a fresh 
aspect that allows to gain a competitive advantage in the market and can be a pointer of customer brand 
loyalty. Based on the discussions above, the following hypothesis has been formulated:   

Hypothesis 3: Electronic word of mouth on social media positively influences brand loyalty towards fast-
moving consumer goods. 

Online brand community 

Over time online brand communities have been a lump in the online market, and it shows that online brand 
communities can build brand loyalty. The study declares a positive influence of the online brand community 
on brand loyalty, which leads to positive promotion (Balakrishnan et al., 2014). Whenever the builders set up 
a community, without considering that, they gathered in a unit or individual. Being online or non-online brand 
community, they have to know as participants to figure out their actions and reaction. The aspect of loyalty is 
a vital result of community, and commitment is the crucial stimulator. The research has done about online 
brand community commitment for generating the OBC unit relations. The research has concluded that 
through the brand commitment OBC can affect brand loyalty and shows a direct relationship between them 
(Hsieh & Wei, 2017). Yoshida, Gordon, Nakazawa, Shibuya and Fujiwara (2018) conducted research about 
declining the distance between social media and behavioral loyalty; the relationships between online brand 
community identification and behavioral, loyalty studied.  Results explored that OBC identification has a 
positive and significant impact on behavioral brand loyalty (Yoshida et al., 2018). Overtime, SNS or online 
social networks has been one of the knowable aspects for its users. Hence, firms try to establish their own 
online space; known as online brand communities for shaping a new relationship with their potential 
consumers. This study has measured facts of customer loyalty and online brand communities; the research 
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has concluded the facts which have shown consumers’ loyalty in online brand communities through Facebook. 
OBC can establish visions to build customer loyalty for various products, hence the study accepts the benefit 
of OBC for brand loyalties (Cheng et al., 2018). In another research that has been conducted about the role of 
generation in social media and brand loyalty to explore the influence of social media on brand loyalty; besides 
various factors, they measure the influence of OBC as one of social media aspects overlay on brand loyalty. 
They describe the OBC witch is a worldwide web portal as a known internet-based community. As social 
media gathers, companies; they concentrate on brand communities like Facebook. Sense of belonging, 
psychological demands with the emotions and commitments to favorite brands, lead consumers to involve 
and take part in online brand communities. It declares that it increases consumers’ attachment with the brand 
which leads to the customer's satisfaction and loyalty. Hence, if the rate of attachment is high same, the rate 
of loyalty and satisfaction toward the brand is high too (Bayram et al., 2018). Based on the discussions above, 
the following hypothesis has been formulated:  

Hypothesis 4: Online brand community offered to consumers on social media positively influences brand 
loyalty towards fast-moving consumer goods. 

4. Method 

Survey Instruments   

In this study an online survey was utilized. The online survey had two parts. The first part was about 
demographic details. In this part age, income, education of respondent, gender, and other information which 
conjoint with the profile of respondent discussed. The other part included survey items related to conceptual 
model factors (E-word of mouth, social media advertisement, online brand community, community 
commitment, and brand loyalty). Each variable has 5 questions which built upon 5-point scale type that starts 
from 1 (strongly disagree), 2 (disagree), 3 (neutral), 4 (agree) and 5 (strongly agree). The language of the survey 
was English.  

Data collection and sample size  

In this study, an online questionnaire was constructed and published in a Google form. Participants of the 
study were respondents in Turkey who knows English and use fast-moving consumer goods. The sampling 
based on one of the non-random (non-probability) sampling procedures, namely convenience sampling. A 
method that is cheap and can be proper for most of the studies (Saunders et al., 2009). In total, 201 usable 
responses were collected from study participants.   

Statistical techniques 

The methods and tools applied in this study are CFA (Conformity Factor Analysis) and SEM (Structural 
Equational Model). In CFA, the fundamental purpose is to assess the validity of the proposed model. 
Structural Equational Model is conjoint with CFA and both of them are among suitable tools and methods for 
measuring and analyzing various types of study models. There are some differentiating points between CFA 
and SEM; SEM concentrates on the structural way of latent variables, but in contrast, CFA focuses on both 
latent and observed variable relationships.  

5. Data Analysis 

In this study, the size of sample was 201 of which 71.6% were males and 29.4% were female. Respondents 
divided into four age groups. The sample included respondents whose age ranged from 18 to 45. The age 
category of 25-35 was the largest group in size with a percentage of 60.8. When it comes to the marital status 
of the respondents, single respondents stand for a majority with a percentage of 78.4%, in contrast, married 
respondents were in a minority category (21.6%). Most respondents had a master's degree (74%), bachelor’s 
degree percentage was 20.1 and other levels of education was 5.9 percent. In terms of employment status 
included, 46% of respondents were self-employed, 25% of them were employed in public sector and 27.9% in 
private sector. Most of the respondents (35.3%) had a monthly income less than or equal to 1000TL. All of the 
above mentioned demographic statistics are summarized in Table 1.  

 

Table 1. Demographic Profile of Respondents. 
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Demographics profile  Frequencies Percentage (%) 
Gender Male 144 70.6 

Female 60 29.4 
Age 18 to 24 74 36.3 

25 to 30 124 60.8 
36 to 45 6 2.9 

Marital Status Single 160 78.4 
Married 44 21.6 

Occupation  Public sector 51 25 
Private sector  57 27.9 
Self employed  91 44.6 
Other 5 2.5 

Monthly Income TL1000 72 35.3 
TL1001 to TL2000 43 21.1 
TL2001 to TL3000 38 18.6 
TL3001 to TL4000 21 10.3 
TL4001 to 5000 TL 10 4.9 

More than TL5000 20 9.8 
Operating system Android  113 55.4 

IOS 91 44.6 
Education  Bachelors  41 20.1 

Masters 151 74 
PhD 3 1.5 
Other 9 4.4 

How long have you 
been using the 
internet? 

16 years and above 23 11.3 
11-15 years  51 25 
6-10 years  74 36.3 
1-5 years 43 21.1 
Less than 1 year 13 6.4 

How often do you use 
social media? 

All the time 154 75.5 

4-5 times a week 42 20.6 
1-2 times a week 8 3.9 
Few times a month 6 2.9 
Never  0 0 

Note: Percentages may not sum up to 100% because of missing data. 

Reliability Test 
Cronbach alpha phenomenon or coefficient alpha was created by Cronbach in 1951. It is used to test the 
reliability and internal stability of the study data. It is shown by (α) sign. This study uses a coefficient alpha 
which was applied in SPSS to explore the internal reliability of each variable. Cronbach alpha showed that all 
factors have internal reliability as their alpha values are greater than 0.70. 

Table 2. Resume of Reliability Assessment 

Variables N Cronbach’s Alpha 
Α 

Social media advertisement 6 0.913 
Brand Loyalty  7 0.812 
Electronic word of mouth 6 0.707 
Community commitment  4 0.832 
Online brand community  7 0.937 
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Validity and Reliability assessment  
Table 2 shows the result of validity and composite reliability measurements. Convergent validity was 
established and shown via AVE which is above 0.5. And the composite reliability has been established and 
shown via CR which is above 0.7. Discriminant validity has also been satisfied as the square root of each factor 
AVE is higher than its correlations with other factors (Fornell & Larcker, 1981).  

Table 3. Resume of Validity and Reliability Assessment 

 CR AVE MaxR(H) SMA BL EWOM CC OBC 

SMA 0.898 0.688 0.899 0.830     
BL 0.861 0.608 0.862 -0.005 0.780    
EWOM 0.814 0.593 0.815 0.028 0.675 0.770   
CC 0.757 0.510 0.762 0.046 0.561 0.419 0.714  
OBC 0932 0.697 0.936 0.929 -0.010 0.002 0.001 0.835 

CFA and Path Analysis 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) and path analysis were conducted in AMOS software (Figure 2). Initially 
CFA was conducted. As a result of CFA, 20 items remained for 5 study variables. The Brand loyalty with 4 
items, E-WOM with 3 items, Community commitments with 3 items, and social media advertisement with 4 
items, and online brand community with 6 items. The following figure shows the statistics of the mentioned 
factors with their regression paths. The CFA model of the study was improved by taking into consideration 
modification indices and model fit statistics provided by AMOS. The CFA produced a Chi-square value of 
230.414 with the p value of 0.000. Other model fit statistics are given in Table 3. After CFA analysis, path 
analysis was conducted (Figure 3). Model fit statistics of path analysis is given in Table 4. 

 
Figure 2. Confirmatory Factor Analysis 
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Table 3. Model Fit Analysis for CFA 

To examine hypotheses global (model fit and R-Squared) and local (p-value) analysis were conducted through 
Structural Equation Modeling (Figure 3). Model fit assessment results for the structural equation is given in 
Table 4.  

Table 4. Model Fit Statistical for SEM 

Measure Model Result 
CMIN 230.414 

CMIN/DF 1.440 
P-value 0.000 

CFI 0.972 
GFI 0.900 

AGFI 0.869 
SRMR 0.042 

RMSEA 0.047 
PCLOSE 0.637 

 
Figure 3. Structural Equation Model 

Results of the hypotheses testing were summarized below. 

Measure Model Result 
Chi-square (CMIN) 1.440 

P-value 0.000 
CFI 0.972 
GFI 0.900 

AGFI 0.869 
SRMR 0.042 

RMSEA 0.047 
PCLOSE 0.637 
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• There is a positive relationship between electronic word of mouth (E-WOM) and brand loyalty (BL). 
E-WOM has a positive influence on brand loyalty toward fast moving consumer goods (H1: ß= 0.562, 
S.E= 0.92, p<0.001)  

H1: Electronic word of mouth on social media positively influences brand loyalty towards fast-moving 
consumer’s goods (Supported). 

• Online brand community (OBC) was not found to have statistically significant influence on brand 
loyalty (BL) toward fast moving consumer goods (H2: ß= 0.117, S.E= 0.173, p-value= 0.498)  

H2: Online brand community offered to consumers on social media positively influences brand loyalty 
towards fast-moving consumer’s goods (Not Supported).  

• There is a positive relationship between Community commitment (CC) and Brand loyalty (BL). 
Community commitment has a positive influence on brand loyalty toward fast moving consumer 
goods (H3: ß= 0.357, S.E= 0.089and p-value=0.001)  

H3: Community commitment offered to consumers on social media positively influences brand loyalty 
towards fast-moving consumer’s goods (Supported). 

• Social media advertisement (SMA) was not found to have statistically significant influence on brand 
loyalty (BL) toward fast moving consumer goods (H4: ß= -0.143, S.E= 0.186 and p=0.441)  

H4: Social media advertisements offered to consumers on social media positively influence brand loyalty 
towards fast-moving consumer goods (Not Supported). 

The summary of the hypothesis testing provided in Table 4. 

Table 4. Hypothesis Testing Results 

Hypothesis Relationships Status 

H1 BL ← E-WOM Supported 

H2 BL ← OBC Not Supported 

H3  BL← CC Supported 

H4 BL ← SMA Not Supported 

 

6. Discussion and Conclusion 

The study conducted to find out the impact of social media marketing on brand loyalty in fast- moving 
consumer good (FMCG) markets. The owners of FMCG brands have been struggling for their consumers over 
a lengthy period in different dimensions. These struggles sustain brand loyalty through involving brand 
element, classic components of marketing mix and various kinds of marketing types (Keller, 2008, Kotler and 
Keller, 2007). Findings of this paper will be useful to both parties, fast-moving consumer goods companies 
and academia. Companies can use findings of this research in creating brand loyalty through different social 
media marketing components. It will create a measurement rate for industries in fast-moving consumer goods 
to illustrate how much social media marketing components build brand loyalty in fast-moving consumer 
goods. In the academic field, findings of the current research offer scientific notations and help to extend the 
context of social media marketing on brand loyalty towards fast-moving consumer goods markets. This 
research sets a path for future research within expansion of social media marketing debate.  

The main purpose of this study was to scrutinize the relationship between four independent variables, social 
media advertisements, electronic word of mouth, community commitments, and online brand community, 
and the dependent variable brand loyalty. The conceptual model of the study was examined under the light 
of 201 participants’ data. Statistical analysis conducted on data has shown that two out of four proposed 
hypotheses have statistically significant influence on loyalty. These two factors are electronic word of mouth 
and community commitments (CC). But the other two factors online brand community (OBC) and social 
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media advertisement (SMA) have not found to have any statistically significant influence on brand loyalty 
toward fast-moving consumer goods. 

Limitations and Future Research Suggestions 

As with every research, this study has its own limitations. This research was done in English language, the 
respondents were limited to the English-speaking population in Istanbul, Turkey. This limitation results in 
participant discrimination and excluded those who might have a more adequate response to the current study 
survey and might increase the representativeness and the generalizability of results. Future studies are 
recommended to extend the diversity of study participants. Besides, there might be other critical factors that 
can influence consumers’ loyalty levels and these factors were not considered in this study. Future studies are 
recommended to improve the proposed conceptual model of this study by adding additional factors. In 
conclusion, time limitation was another constraint that researchers faced during the research period. Future 
researchers are recommended to allocate more time to data collection period. 
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Purpose – Organizational silence is described as employees’ remaining silent for various reasons in 
the institutions that they work. Organizational silence is one of the situations that affect the labour 
productivity in connection with employee productivity. The aim of this study is to specify the 
organizational silence perceptions of the employees in the General Directorate of Sports. 

Design/methodology/approach – The survey was carried out among a total number of 402 people, 
162 of which are women and 240 being men, who work in the General Directorate of Sports. The 
demographic features and organizational silence status of the employees were ascertained. The data 
obtained were analysed in the SPSS 22.0 for Windows statistics package software. 

Findings – According to the findings of the survey, it was observed that, among sex, marital status 
and the tenure of office and the silence levels for the benefit of the organization, there are statistically 
significant differences among the silence accepted with title, silence for the benefit of the 
organization, and general organizational silence levels.  

Discussion – In the results of the study, it was concluded that the organizational silence levels of 
the employees in the Department of Sports Services vary depending on personal factors. 

1. INTRODUCTION  

Despite being a commonly observed situation, organizational silence is a new concept in the literature. 
Organizational silence is described as a negative situation for organizations, yet it is employee’s preference to 
remain silent although they are knowledgeable about the matters and issues of the organization (Çakıcı, 2010). 
It can be described as a circumstance where the employees do not share their behaviourally, cognitively and 
emotionally true opinions although they can intervene in an ongoing occasion and are able to change the 
course of the situation. In other words, despite the fact that it is perceived as a passive behaviour regarding 
the situation that the person does not express their own ideas and thoughts, organizational silence is evaluated 
as an active behaviour since the behaviour of remaining silent is realized consciously (Pinder and Harlos, 
2001). In short, organizational silence is a situation in which all employees of the organization remain 
unresponsive to organizational issues (Henriksen and Dayton, 2006). 

Silence arises in different forms directly proportional with expectations of employees. These are acquiescent 
silence, defensive silence and silence for the benefit of organization. 

Acquiescent Silence: Acquiescent silence was first proposed by Pinder and Harlos (2001). Employees with 
acquiescent silence behaviour accept the existing conditions or problems and prefer remaining passive instead 
of sharing their knowledge, ideas and thoughts with others (Pinder and Harlos, 2001).   

Quiescent (defensive) Silence: Fear lies in the basics of this organizational silence type. In this respect, 
quiescent silence is defined as a person’s consciously remaining silent, which results from fearing the bad 
consequences that they might face when they speak up (Morrison and Milliken, 2000).  Employees who show 
the quiescent silence attitude do not attach importance to the problems of the organization even if they are 
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aware of them, do not reveal their own personal mistakes, and avoid presenting new opinions even for the 
benefit of the organization (Çakıcı, 2010).  

Prosocial (Protective) Silence: Prosocial silence developed by Van Dyne et.al., (2003) expresses that employees’ 
remaining silent aims at protecting other co-workers and benefits of the organization rather than protecting 
themselves. The behaviour that the work-related information, opinion and ideas are withheld is based on the 
will to protect and to benefit for others. Prosocial silence consists of withholding the ideas consciously 
considering the probable outcomes (Batmuhkh, 2011).  

Organizational silence is among the obstacles in good quality and efficient working of organizations and either 
one or some of the reasons behind organizational silence may lead employees into silence. However, silence 
is not a sudden decision, but employees prefer it since they consider silence as a behaviour that they have to 
show or as a circumstance that is a must (Özgen and Sürgevil, 2009). That employees prefer organizational 
silence negatively affects them as much as it affects the organization. Organizational silence reduces 
employees’ morale, trust and motivation, decreases the loyalty and contentment of employees and causes a 
decline in the performance of employees by damaging the skill development required for working (Milliken 
et al., 2003; Brinsfield, 2009). On the other hand, it affects the functions, improvement and decision-making 
mechanisms of the organization negatively; and it can also prevent the renovation of the organization 
(Milliken, et al., 2003). Moreover, it obstructs healthy operation of the feedback system and constitutes a 
problem in detecting the mistakes and deficiencies in the functioning and activities of the organization. Due 
to the reasons above, it is significant to know the causes of organizational silence and take the required 
precautions for sports organizations as well as for all organizations. 

When the literature is examined, there are not many studies on the concept of organizational silence in sports 
organizations.  This makes this study important. From this point of view, the aim of this study is to specify the 
organizational silence perceptions of the employees in the General Directorate of Sports. In accordance with 
this purpose, responses to sub-problems below are investigated: 

1. What is the level of organizational silence of the employees in the General Directorate of Sports? 

2. Do the organizational silence levels of the employees of the General Directorate of Sports change 
according to the gender variable?  

3. Do the organizational silence levels of the employees of the General Directorate of Sports change 
according to the marital status?  

4. Do the organizational silence levels of the employees of the General Directorate of Sports change 
according to the tenure of office? 

5. Do the organizational silence levels of the employees of the General Directorate of Sports change 
according to the position title? 
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2. RESEARCH METHODS 

2.1. Research sample 

The research was based on an availability sample from General Directorate of Sports (around 1000 people). 
After being informed about the research, the employees voluntarily participated in the survey. The 
participants were selected randomly. The sample consisted of 402 participants of which 59.7% were male and 
40.3% female, 51,1% are between 26-35 years of age, 70,9% are married, 65,4% have received Bachelor’s degree, 
46,8% have worked in the institution for 6-10 years, 56,8% are expert of sport and 66,2% have participated in 
the in-service training (Table 1). 

Table 1. Demographic Features of General Directorate of Sports Employees 

Variable Group f % 

Gender 
Woman 162 40.3 
Man 240 59.7 

Age Group 

25 years and below  27 6.7 
26-30 years 94 23.4 
31-35 years 111 27.6 
36-40 years 46 11.4 
41-45 years 76 18.9 
46 years and above  48 11.9 

Marital Status 
Single 94 23.4 
Married 285 70.9 
Other (Widow/Divorced) 23 5.7 

Educational Status 

Secondary Education 39 9.7 
Associate 53 13.2 
Bachelor’s 263 65.4 
Graduate 47 11.7 

Tenure of Office 

1-5 years 113 28.1 
6-10 years 188 46.8 
11-15 years 75 18.7 
16 years and above 26 6.5 

Position Title 

Administrator 39 9.7 
Expert of sport 108 26.9 
Officer 120 29.9 
Attendant 46 11.4 
Contracted 89 22.1 

Total  402 100 

2.2. Research model 

The research is designed in the survey model. Survey models are approaches that aim to describe events and 
facts as they were in the past and as they are now (Karasar, 2009). “Organizational Silence” perceptions of the 
employees in the General Directorate of Sports were measured in line with this view.   

2.3. Research instruments  

In the survey, “Organizational Silence Scale” was utilized which was developed by Van Dyne et. al., (2003) in 
order to determine the organizational silence perceptions of employees and which was adapted to Turkish by 
Taşkıran (2010). The scale consists of three sub-dimensions and a total of 15 questions. Questions 1-5 contain 
inquiries on “Acquiescent Silence”, questions 6-10 on “Quiescent Silence” and questions 11-15 on “Prosocial 
Silence”. “Organizational Silence Scale” is a 5-point Likert type scale which is graded with the expressions 
“strongly disagree”, “disagree”, “moderately agree”, “agree”, “strongly agree”.    

The reliability coefficients of the scale in the survey were determined as .870 for the “Acquiescent Silence” 
factor, as .813 for the “Quiescent Silence” factor, as .790 for the “Prosocial Silence” factor. The general 
organizational silence level of the scale was found to be .887. 
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2.4. Research procedures 

Ethical approval for the research was obtained from the Ethics Committee of the Erzincan Binali Yıldırım 
University (3\9, 27.04.2017). Permission for the use of employees was obtained from Ministry of Sport. The 
research questionnaires were distributed during contact sessions and were completed under the supervision 
of a lecturer versed in the aims of the study. 

2.5. Statistical analysis 

The data obtained in the survey were analysed in the statistics package software SPSS 22.0 for Windows. As a 
result of the analyses as to whether the data were distributed normally, the data set was proven not to be 
distributed normally. The frequency and the percentages of the data regarding the demographic features of 
the participants that took part in the survey were calculated. Mann-Whitney U test was applied for a 
comparison of two groups in order to discover if organizational silence levels vary depending on 
demographical variables; Kruskall-Wallis H test was used for a comparison of more than two groups and 
Mann-Whitney U test was applied to determine the odds in binary groups. 

3. RESULTS 

Results are reported in two phases. The first phase of the discussion focuses on the results regarding 
organizational silence based on selected demographic variables. The second phase includes discussions on the 
determination of level of organizational silence in the general directorate of sports. 

 
Table 2. Comparison of Organizational Silence Levels of The Employees in The General Directorate of 

Sports With Respect to Gender Variable 

Factor Gender N Min Max Median Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z P 

Acquiescent Silence 
Woman 162 5 25 14.5 203.10 32903 

-.228 .820 
Man 240 5 25 14 200.42 48100 

Quiescent Silence 
Woman 162 5 25 17 196.76 31875.5 

-.674 .500 
Man 240 5 25 17 204.70 49127.5 

Prosocial Silence 
Woman 162 5 25 17 215.09 34844 

-1.934 .053* 
Man 240 5 25 16 192.33 46159 

General Organizational 
Silence 

Woman 162 23 69 47 205.51 33292.5 
-.569 .569 

    Man 240 15 75 47 198.79 47710.5 
*p<.05 
When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
gender variable in Table 2 are analysed, it is observed that the prosocial silence levels of women (MR=215.09) 
are statistically significantly higher than the prosocial silence levels of men (MR=192.33), and that there are no 
major statistical differences between two genders of other factors. 
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Table 3. Comparison of Organizational Silence Levels of The Employees in The General Directorate of 
Sports with Respect to Marital Status Variable 

Factor Marital Status   N Min Max Median Mean 
Rank 

Chi-
Square 

P Groups that 
differ 

Acquiescent 
Silence 

Single (1) 94 5 22 13 189.79 

1.801 .406 - 
Married (2) 285 5 25 14 206.46 
Other 
(Widow/Divorced) (3) 

23 5 25 14 187.87 

Quiescent 
Silence 

Single (1) 94 5 24 17 189.48 

4.839 .089 - Married (2) 285 5 25 17 208.68 
Other 
(Widow/Divorced) (3) 23 

6 23 
15 161.65 

Prosocial 
Silence 

Single (1) 94 5 25 17 227.95 

6.862 .032* 1-3*(.014) 
Married (2) 285 5 25 16 194.68 
Other 
(Widow/Divorced) (3) 

23 10 25 15 177.89 

General Org. 
Silence 

Single (1) 94 23 69 47 201.69 

2.297 .317 - Married (2) 285 15 75 47 204.29 
Other 
(Widow/Divorced) (3) 23 

22 71 
42 166.15 

*p<.05 
When the organizational silence levels of General Directorate of Sports employees with respect to marital 
status variable in Table 4 are compared, it is seen that the prosocial silence factor values of single employees 
(MR=227.95) are statistically significantly higher than that of widow/divorced ones (MR=177.89), and that 
there are no statistically significant differences between groups in other factors.  
 

Table 4. Comparison of Organizational Silence Levels of The Employees in The General Directorate of 
Sports with Respect to Tenure of Office Variable 

Factor Tenure of Office       N      Min Max Median 
Mean 
Rank 

Chi-
Square P 

Groups that 
differ 

Acquiescent 
Silence 

1-5 years (1) 113 5 24 15 218.25 

6.727 .081 - 
6-10 years (2) 188 5 25 14 194.97 
11-15 years (3) 75 5 25 13 182.31 
16 years and 
above(4) 

26 5 25 16.5 231.27 

Quiescent Silence 

1-5 years (1) 113 5 24 17 202.62 

.702 .873 - 
6-10 years (2) 188 5 25 16 197.20 
11-15 years (3) 75 6 24 17 206.22 
16 years and 
above(4) 

26 5 25 17 214.10 

Prosocial Silence 

1-5 years (1) 113 9 25 17 219.58 

9.943 .019* 
1-2*(.018) 
2-4*(.019) 
3-4*(.044) 

6-10 years (2) 188 5 25 16 186.59 
11-15 years (3) 75 9 22 17 196.10 
16 years and 
above(4) 

26 5 25 19 246.31 

General 
Organizational 
Silence 

1-5 years (1) 113 25 69 48 216.18 

5.316 .150 - 
6-10 years (2) 188 22 75 46 192.28 
11-15 years (3) 75 22 69 46 191.87 
16 years and 
above(4) 

26 15 75 52 232.13 

*p<.05 
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When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
tenure of office variable in Table 6 are compared, it is seen that the factor levels of prosocial silence of 
employees whose tenure of office is 16 years or more (MR=246.31) is statistically significantly higher than that 
of employees whose tenure of office is 6-10 years (MR=186.59) and 11-15 years (196.10), and so is the factor 
level of prosocial silence of the ones whose tenure of office is 1-5 years (MR=219.58) compared to the factor 
levels of prosocial silence of employees whose tenure of office is 6-10 years (MR=186.59); and that there are no 
statistically significant differences between groups in other factors.  

Table 5. Comparison of Organizational Silence Levels of The Employees in The General Directorate of 
Sports with Respect to Position Title Variable 

Factor Position Title      
N 

Min Max Median Mean 
Rank 

Chi-
Square 

P Groups 
that differ 

Acquiescent 
Silence 

Administrator (1) 39 5 25 16 243.33 

21.457 .000* 

1-2*(.006) 
1-5*(.001) 
2-3*(.010) 
3-5*(.001) 
4-5*(.009) 

Expert of sport (2) 108 5 23 13 184.60 
Officer (3) 120 5 25 16 223.60 
Attendant (4) 46 8 21 17 218.37 
Contracted (5) 89 5 25 12 165.17 

Quiescent 
Silence 

Administrator (1) 39 6 25 17 226.36 

2.436 .656 - 
Expert of sport (2) 108 5 24 17 194.31 
Officer (3) 120 5 25 16 201.14 
Attendant (4) 46 10 21 17 206.68 
Contracted (5) 89 8 25 17 197.13 

Prosocial Silence 

Administrator (1) 39 10 25 18 230.33 

15.997 .003* 

1-2*(.017) 
1-5*(.040) 
2-3*(.001) 
3-5*(.005) 

Expert of sport (2) 108 5 24 16 178.67 
Officer (3) 120 5 25 18 229.38 
Attendant (4) 46 10 22 16 192.49 
Contracted (5) 89 7 25 16 183.63 

General 
Organizational 
Silence 

Administrator (1) 39 22 75 50 237.32 

17.341 .002* 

1-2*(.011) 
1-5*(.005) 
2-3*(.004) 
3-5*(.002) 

Expert of sport (2) 108 22 66 46 182.08 
Officer (3) 120 15 71 50 225.51 
Attendant (4) 46 30 61 49 208.85 
Contracted (5) 89 23 75 45 173.19 

*p<.05 

When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
position title variable in Table 7 are compared, it is observed that there are no statistically significant 
differences between groups in the factor levels of quiescent silence whereas acquiescent silence level factor is 
statistically significantly higher for administrators (MR=243.33) and for officers (MR=223.60) compared to 
expert of sport (MR=184.64) and contracted (MR=165.17) staff and for attendants (MR=218.37)  compared to 
contracted (MR=165.17) staff. It is also clear that prosocial silence and general organizational silence level 
factors are statistically significantly higher for administrators and for officers as opposed to expert of sport 
and contracted staff. 

4. DISCUSSION  

When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
gender are compared, it is observed that there are no major differences between female and male employees 
in terms of general organizational silence, quiescent silence and acquiescent silence dimensions; however, that 
women have statistically significantly higher levels than men in terms of prosocial (defensive) silence sub-
dimension (p<.05) is revealed (Table 2). Tulunay et al., (2019) meta-analysis study that investigates the effects 
of gender and marital status on organizational silence levels of educators shows that defensive (prosocial) 
silence female educators display a more prosocial silence behaviour than male educators. Baştuğ et. al., (2016) 
demonstrate in their study on the employees in the General Directorate of Sports that prosocial silence 
behaviour is observed more with female employees. Moreover, Morrison and Milliken (2000) state that gender 
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variable is a factor that affects silence behaviour in their study, as well as Pinder and Harlos (2001) who in 
their research specify that men prefer expressing their thoughts whereas women endeavour for a consensus 
and that women have less effects in groups where women and men are together. In their research called, Near 
and Miceli (1996) reveal that men are more liable to have organizational voice.  In another study on gender by 
Lepine and Van Dyne (1998) it is demonstrated that men behave more comfortably than women when 
expressing their ideas. In the light of these findings, women are in a more acquiescent attitude against events 
and situations, and being a woman creates an important hesitation on remaining silent instead of speaking up 
their thoughts.  

On the other hand, a significant relationship between employees’ general organizational silence perception 
and gender variable has not been observed in the research. In the related literature, there are also studies which 
state that gender does not have an impact on teachers’ organizational silence perceptions. In a study held by 
Bağ and Ekenci (2018) on instructors, an important connection with gender and remaining silent behaviour 
was not detected. Özdemir and Sarıoğlu Uğur (2013), Sarıkaya (2013), Nartgün and Demirer (2012), Yanık 
(2012), Balkan-Akan and Oran (2017), and Öztürk Çiftçi et. al., (2015) reached similar conclusions in their 
research. As is clear, there is no consistency among the results of studies that examine whether organizational 
silence behaviour differs depending on gender. The situation can be explained with the fact that the social 
roles of women and men have become similar within the time course from past to present, and that it arises 
as the organizational culture differs from one institution to another since each organization owns an 
idiosyncratic culture no matter their size, age and scope are and the behaviour of individuals in the 
organization is formed by this culture (Hall, 2005; Altın Gülova and Demirsoy, 2012). 

When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
marital status are compared, it is seen that single employees have statistically significantly higher prosocial 
silence values than widowed/divorced ones (p<.05), and there are no significant differences between groups 
in other factors (Table 3). In the study of Halbaw (2018) on teachers’ organizational silence perceptions, the 
organizational silence levels of single employees are found to be significantly higher than that of married ones. 
Besides, another finding of the research demonstrates that there are no significant connections between 
acquiescent silence, quiescent silence and general silence perceptions and marital status. There are other 
studies in the literature that support this finding (Kolay, 2012; Sarıkaya, 2013; Oruç, 2015; Salha et al., 2016; 
Gürdoğan and Atak, 2016; Dinçer, 2017; Olğun, 2017; Balkan-Akan and Oran, 2017). Although these studies 
conclude that marital status does not affect organizational silence, when average values are considered, in 
some of them, it can be seen that the organizational silence levels of married employees are higher than single 
ones. In the meta-analysis study that investigates the effects of gender and marital status on organizational 
silence of educators by Tulunay Ateş and Önder (2019), it is revealed that average impact size of marital status 
is weak on organizational silence, and organizational silence of married employees are higher than single ones. 

When the organizational silence levels in the survey of employees with respect to tenure of office are 
compared, it is found that prosocial silence factor values are statistically significantly higher for employees 
with 16 years or more tenure of office compared to the ones with 11-15 years and 6-10 years, and also the 
values are higher for 1-5 years compared to 6-10 years (p<.05), and that there are no differences between groups 
(Table 4) with other factors. This result displays that novice employees and employees working in the 
institution for a long time constitute more prosocial silence. Nevertheless, that there is no difference between 
other silence factors and general silence levels also gives rise to a conclusion that tenure of office does not have 
much effect on silence. When the literature is researched, revealing that tenure of office and organizational 
silence values are not different (Erenler, 2010; Özdemir and Sarıoğlu Uğur, 2013; Oruç, 2015; Öztürk and 
Cevher, 2016; Olğun, 2017). In the studies of Kolay (2012), Nartgün and Demirer (2012), they find that teachers’ 
organizational silence levels do not vary significantly depending on the amount of time they work in the same 
school.   

When the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports with respect to 
position title are compared, while any kind of a difference is not observed between groups in the quiescent 
silence factor, it is clear that the acquiescent, prosocial and general organizational silence factors for especially 
administrators and officers as opposed to others are statistically significantly higher (Table 5). Özdemir and 
Sarıoğlu Uğur (2013) research on organizational silence specifies that employees’ silence values are higher 
than administrators. Şehitoğlu (2010) research on employees denotes that the ones with the expert status have 
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a higher level of silence compared to other employees. Counter to these results, Sarıkaya (2013) and Oruç 
(2015) state that there are no significant differences between organizational silence levels with respect to the 
positions of employees. It is seen in the literature that there are different results in the silence levels of 
employees working in different institutions and organizations with respect to position titles. This situation is 
considered to arise from institutional differences. When the research is evaluated generally, it demonstrates 
that the organizational silence levels of the employees in the General Directorate of Sports differ depending 
on personal factors. 

Conclusion and Suggestions 

As a result of our survey, it is clear about the General Directorate of Sports employees that; there are significant 
differences between prosocial silence levels according to gender, between prosocial silence levels according to 
marital status and tenure of office, and between acquiescent, prosocial and general organizational silence 
levels according to position titles. 

When the research is evaluated generally, it demonstrates that the organizational silence levels of General 
Directorate of Sports employees differ depending on personal factors.  However, while evaluating the research 
findings, it is considered that there are some limitations of the study.  It is that the research data are derived 
from quantitative research. This is not situation literally means the causal effects of silence on the results 
achieved. These results may be inadequate in the explanation. Because silence depends on time, organization 
and culture is a complex phenomenon that can change. 

It is suggested that in order to improve the feelings and thoughts of General Directorate of Sports employees 
and ergo improve the quality of sports services, it is suggested that employees’ situations related to 
organizations should be studied in different dimensions and be compared to the results of this study.  Also by 
conducting qualitative studies (with long-term observations and interviews) factors affecting organizational 
silence can be reached. 
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Purpose – Organizational culture is a driving force that positively affects the performance of the 
organization by shaping employee behavior. The literature states that culture is influenced by 
various factors and it is difficult to create a monolithic organizational culture. In this context, it is 
important to discover the factors that affect organizational culture. The main purpose of this research 
is to reveal how demographic features affect the perception of organizational culture and to expand 
the literature on this culture. 

Design/methodology/approach – The data were obtained from 156 factory employees operating in 
Izmit. The data collected by the survey method were analyzed using IBM SPSS 23 statistical 
software.  

Findings – The results of the analysis show that employees' perceptions of organizational culture; It 
shows that it changes according to gender, age, marital status, work experience and working time 
with the same manager.  

Discussion – It is considered that the results of the research will guide the managers on diversity 
management. 

Introduction 

Today, organizations operate in an environment characterized by extraordinary global changes (Maslakçı & 
Şeşen, 2019). This puts organizations in a struggle to survive and gain competitive advantage in an economic 
market based on changing customer demands, rapid technical changes and global knowledge (Misigo et al., 
2019). 

Considering today's competitive environment, in order to achieve organizational success, organizations must 
have a strong organizational culture as well as efficient use of resources (Schein, 2011). Organizational culture 
is one of the most important factors affecting organizational performance, and in the literature, many 
researchers state that success-oriented organizational culture increases organizational performance (Bourdeau 
et al., 2018; Misigo et al., 2019). Due to its importance, organizational culture has attracted the attention of 
many researchers and researches on organizational culture providing organizational success have increased 
in the last 30 years (Sürücü & Yeşilada, 2017). 

Past empirical researchs show that organizational culture helps employees do their jobs efficiently and 
effectively (Taşdemir et al., 2019). However, creating an organizational culture that will serve the success of 
the organization is still a challenging process for many organizations because the organizational culture is 
affected by many internal and external factors. This difficulty arises from the diversity of the demographic 
characteristics of each employee who make up the organizational culture. Although organizations need this 
diversity to be more creative and open to change, this existing diversity is also difficult to manage (Ledimo, 
2015). Organizations that can manage diversity gain an important competitive advantage by creating a 
productive working environment for their employees (Mazur, 2010). In order to gain competitive advantage 
and achieve success, it will be useful to understand the factors that affect organizational culture. 

The current literature states that the demographic characteristics of the employees play a key role in the 
formation of organizational culture perceptions (Hofstede et al., 1990; Helms & Stern, 2001). Being aware of 
the effects of demographic features on the perception of organizational culture, organizing organizational 
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policy, determining competencies and planning manpower leads human resources managers (Sayli et al., 
2010). However, understanding the impact of individual differences between employees on cultural 
perceptions facilitates diversity management and forms the basis of organizational success (Ledimo, 2015). 
For this reason, the study examined how individual differences of employees affect their perceptions of 
organizational culture. 

Our research consists of 3 parts. The first section is the literature on organizational culture and demographic 
features, the second section is the discussion and conclusion section created in line with the analysis of the 
data and the last section is based on the findings obtained. 

Literature 

Organization Culture 

Organizational culture consists of values, beliefs and norms shared by employees. Organizational culture, 
which is the determining factor in the organization's success and failure, is seen as a potential resource and 
organizational capital in providing a sustainable competitive advantage (Crous & Scheel 2007). However, 
organizations frequently use organizational culture to motivate their employees in order to increase the 
efficiency and performance of the organization (Jackalas et al., 2016). Because of its importance, organizational 
culture is a frequently researched subject. Over the past 30 years, the theoretical network has expanded in 
relevant researches on organizational culture, but a conceptually accepted definition has not been established. 
Although different definitions are made, many researchers agree that organizational culture means the system 
of values, beliefs and behaviors shared among employees (Belias & Koustelios 2014a). Considering the facts 
that researchers agree on organizational culture, we can say that organizational culture is a compass that 
directs and shapes the institution. 

When the literature on organizational culture is examined, it is seen that many classifications are made. Each 
researcher examined the organizational culture from different perspectives and made different classifications. 
Cameron and Quinn (1999), one of the most important researchers on organizational culture, focuses on the 
subject by taking into account the strategies of the organization and the relations between the employees; 
While gathering in 4 classes as adhocracy culture, clan culture, market culture and hierarchy culture, Ogbonna 
and Harris (2000); He made it as competitive, innovative, bureaucratic and community culture. When the 
definitions of cultures in these classifications are examined; It is seen that innovative and adhocracy culture, 
competitive and market culture, community and clan culture are similar. For this reason, three dominant 
organizational culture having similar characteristics with the classification of Cameron and Quinn (1999) such 
as innovative, competitive, community culture, was taken in the classification made by Ogbonna and Harris, 
(2000). 

Innovative Culture: Today's organizations must face an environment characterized by changing customer 
demands and rapid technical changes. In this environment, the survival and competitive advantage of 
organizations depend on their ability and flexibility to respond quickly to changes. Innovative culture is a type 
of the organizational culture that enables the organization to adapt to this rapidly changing environment. In 
this context, innovative culture is about increasing organizational performance and maintaining competitive 
advantage (Lyon & Ferrier, 2002). The literature considers Innovative culture as a critical source of competitive 
advantage in a changing and diverse competitive environment and sees it as an existential resource for the 
success of organizations (Dess & Picken, 2000). 

Innovative culture emphasizing development of new products and services, growth, change and productivity 
is a developmental organizational culture (Tseng, 2010). The main purpose of such a culture is to harmonize 
the organization with the changing competitive environment and to ensure that the organization gains 
competitive advantage with new products, services and configurations. Therefore, innovative culture is 
considered as one of the main drivers of long-term success, especially in today's dynamic markets (Nonaka et 
al., 2014). 

Strategy of the innovative culture is; based on constant change, obtaining new information and resources, and 
providing different services. Thus, it enables the organization to improve its performance by producing 
unique and value-added products and services for organizations. Misigo et al. (2019) emphasizes the 
importance of innovative culture by stating that innovative culture increases the performance of the company 
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in its research on water companies in Kenya. Due to its importance, today's organizations are in an effort to 
adopt innovative culture and increase it within the organization. 

Competive Culture: Innovative culture facilitates the formation of acompetiveculture as it supports the creation 
of innovation that enables the organization to be successful in the market. From this perspective, organizations 
with innovative culture seem likely to have a competiveculture at the same time (Gansuwan & Siribunluechai, 
2011). 

The competiveculture is more task-oriented and offers its employees a specific work program in order to 
achieve high goals. It values productivity, competitor spirit, and perfect work. Organizations with this culture 
analyze the environmental conditions and create competitive strategies by placing their attention in a 
competitive spirit without losing their effectiveness. The main goal for organizations with competitive is to 
increase the market share and profitability by providing superiority in the competition in the market (Mwangi 
et al., 2018). Success is indispensable in this culture and the main factor that maintains the integrity of the 
organization is winning (Dastmalchian et al., 2000). 

The competiveculture, whose main feature is to achieve competitive power, is control-oriented and focuses on 
external factors. In contrast to the competiveculture, community culture, whose main characteristics are 
corporate loyalty and employee participation, focuses on internal organization (Zafar et al., 2016). Although 
externally oriented organizations seem to gain competitive advantage compared to internally oriented 
organizations (Baker & Sinkula, 2007), they can provide competitive advantage in organizations with 
community culture compared to the market where organizations are located. 

Community Culture: Community culture emphasizes the development of common values and goals within the 
organization and it is aimed to increase the performance by creating these values. Community culture 
provides collective decision and consensus within the organization, reduces strategic role conflict and the 
resistance of employees to change (Moorman, 1995). Thus, adaptation to the changing competitive 
environment becomes easier. Compared with the traditional bureaucratic management approach, its 
decentralized structure provides a more effective form of control in highly ambiguous or constantly changing 
environments (Chuang et al., 2012). However, the trainings offered to the employees and the coaching by their 
leaders affect the performance of the organization positively. The literature makes it clear that valuing and 
motivating employees will increase loyalty in employees so that organizational performance can be improved 
(Mwangi et al., 2018). 

In this culture, there is sharing, people-oriented development and a decision-making mechanism that includes 
everyone. Thus, shared values, traditions and beliefs provide consensus amongst employees against common 
goals. The main phenomenon that keeps employees together is the common vision that all employees have. 
Having a common vision means that the leader and the employee have the same goals and that the employees 
volunteer for the success of the organization. Joint organizational understanding and loyalty also increase as 
ideas and collaboration among employees create an environment of trust. In addition, community culture 
prevents possible discussions as it keeps organizational interests and employee interests at an equal distance. 
Cameron and Freeman (1991) state that the most appropriate culture for employees to reduce anxiety and 
increase morale is community culture. From this point of view, it can be said that working in organizations 
with community culture is a source of happiness for employees. 

People working in organizations with community culture see themselves as a big family. In this culture, the 
interdependence and feelings of unity among the employees improve considerably. Employees adopt the 
organization so much that they keep the organization with them and always support each other to achieve 
organizational goals (Sürücü & Yeşilada, 2017). 

The Relationship between Organizational Culture and Demographic Features 

Organizational culture expressing the different identity that each organization has consists of shared values, 
behaviors, expectations, beliefs and norms. It is a frequently researched subject because of its critical 
importance in ensuring organizational success. Surprisingly, most of the research on organizational culture 
was made on the basis that culture is universally shared within the organization and will be consistent over 
time (Helms & Stern, 2001). Although the organization strives to instill common values and beliefs in all its 
employees, it is unlikely that employees' perceptions of culture within the organization will be universal. 
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Because the perception of culture varies according to the way employees interpret the events and their 
reactions to these events. Indeed, recent research shows that there are both individual and institutional factors 
that will affect employees' perceptions of the culture of the organization (Belias & Koustelios, 2014b; Ledimo, 
2015).The first research that organizational culture is not monolithic and that employees' perceptions of 
organizational culture may be affected by demographic characteristics was made by Hofstede et al (1990). 
After the Hofstede et al (1990), the research on the effects of demographic variables on organizational culture 
has increased. 

Helms and Stern (2001) found that nurses' cultural perceptions changed according to work experience, 
department, gender, age and race while Chen et al. (2008) found that organizational culture perceptions were 
influenced by various demographic factors such as age, education and work experience, in the study 
conducted by bank employees. 

In another study conducted on bank employees, Belias and Koustelios (2014b) state that age and work 
experience differences among employees have an impact on cultural perceptions. There are studies in the 
literature that differences such as race, gender, age and education level are effective in the formation of cultural 
perceptions (Sayli et al., 2010; Ledimo, 2015). All these studies reveal that individual differences based on 
demographic characteristics affect perceptions of organizational culture and that there are differences between 
cultures perceived in the organization. In accordance with the accumulated empirical evidence and literature, 
the following hypothesis has been developed. 

Hypothesis: Demographic differences between employees affect culture perceptions. 

Methods 

Whether there are differences between the demographic characteristics of the employees and the 
organizational culture that they perceived, was investigated by quantitative methods. Observations and 
interviews used as qualitative methods, are a widely accepted and frequently used method of research in 
determining the effect of organizational culture (Sayli et al., 2010). However, in these methods, employees 
may respond as expected by the observer or it may be possible for the researcher to be biased in their 
observations. On the other hand, quantitative methods provide explanatory and descriptive benefits for 
institutional research and large-scale studies. Quantitative methods allow for comparative studies in cultural 
studies (Tepeci, 2001). For this reason, in the research, the determination of the perceptions of the employees 
towards the organizational culture was made using quantitative methods and the survey method was used as 
a data collection tool. 

Data collection and sample 

Research data in Izmit (Turkey) were obtained from operating in the factory workers. Firstly, the factory 
manager was contacted for the research and verbal permission was obtained from him. Factory employees 
work in three shifts. In order to reach all employees, the research was carried out for two days and an on-site 
survey was applied to the employees. In order not to cause any concern for the employees, their names were 
not asked and it was stated that the data obtained would not be shared with third parties and used only within 
the scope of the research. In the factory with 253 employees; with the follow-up of 25 employees and 53 
employees refusing to fill in the questionnaire, 175 personnel were surveyed. 175 questionnaires collected 
were examined by the researchers, 19 questionnaires, which were filled in incorrectly, were excluded from the 
scope of the study and the study was completed with 156 questionnaire data.The results regarding the 
demographic structure of the participants are presented in Table 1. 
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Table 1.Demographic Features of the Participants 

Participants Content Frequency Percentage 

Gender  Woman 50 32,1 
Man 106 67,9 

Age  
 
 
 

< 25  61 39,1 
26-30  58 37,2 
31-35  14 9 
36-40  14 9 
≥ 41  9 5,8 

Marital Status Unmarried 110 70,5 
Married 46 29,5 

Education Level 
 

Elementry School  11 7,1 
High School 31 19,9 
Undergraduate 101 64,7 
Postgraduate 13 8,3 

Work Experience < 1 Year 36 23,1 
1-5 Years 85 54,5 
6-10 Years  25 16 
≥ 10  10 6,4 

Working time with the same manager  < 1 Year 59 37,8 
1-5 Years  83 53,2 
6-10 Years 14 9 

 N=156 

When the demographic characteristics of the participants are examined; it is seen that most of the employees 
are male (67.9%) and single (70.5%). 

Measures 

In the research, a 19-question questionnaire consisting of 2 different scales was used. 

Demographic Structure: It consists of 6 questions to determine the demographic characteristics of the employees. 

Organizational Culture:Related articles measuring organizational culture were examined and three-
dimensional, 13-item scale, developed by Ogbonna and Harris (2000) and used by Bakan (2009) in his study 
conducted in Turkey, was used. Scale; It measures innovative culture, competitive culture and community 
culture.Sample questions about the scale prepared in the 5-point Likert system; “Those who work in this 
business are ready to take risks.”, “Managers who are productive and love hard work in this business are 
considered the best managers.” and “This business is like a large family.” Cronbach’s alpha coefficient of the 
sub-dimensions of the scale is .73 and above. 

Findings 

In the research, after the numerical and percentage distribution of demographic features, analyzes were made 
in terms of overall structure and part reliability. Factor analysis of the organizational culture scale developed 
by Ogbonna and Harris (2000) was conducted and the results of the analysis show that the values reached for 
each factor group are statistically acceptable and suitable for other analyzes. 

In reliability analysis, Cronbach’s alpha coefficients of each variable were calculated by taking into account 
the changes made in the scales as a result of factor analysis. Accordingly, from organizational cultures; 
Cronbach’s alpha coefficient of innovative culture was measured as .83, competitive culture .73, community 
culture .74. When Cronbach’s alpha coefficient are analyzed, it can be said that the research variables are 
measured reliably. In line with the survey, various propositions are presented to determine the organizational 
culture perceived by the employees and the arithmetic means of the responses to these propositions are shown 
in Table 2. 
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Table 2. Descriptive Data on Organizational Culture 

 Number of 
Questions 

Mean Std. Deviation 

Innovative  Culture 5 3.44 .96 
Competitive  Culture 4 3.53 .88 
Community  Culture 4 3.42 .94 

When the data in Table 2 are examined; the participants of the survey generally give positive answers to the 
propositions about innovative, competitive and community culture types. 

The Analysis shows that the data have a normal distribution (Skewness=0.214, Kurtois=0.834). Therefore; 
parametric tests were used in the analysis. T-test and One-Way Anova tests were conducted to determine 
whether the organizational culture differentiated by the participants according to their demographic 
characteristics differentiated. Participants; In the analysis made considering gender, marital status, age, 
education status, working time at the workplace and working time with the manager, it is seen that the 
perception of organizational culture differs according to certain situations. 

t-test was conducted to determine if the organizational culture perceived according to gender has 
differentiated and the results are presented in Table 3. 

Table 3. t-test: Gender 

 Gender n Mean Sd t p Results 

Innovative  Culture 
Man 50 3.55 .962 

1.119 .144  
Women 106 3.41 .926 

Competitive  Culture 
Man 50 3.68 .863 

2.387 .008** a-b 
Women 106 3.41 .825 

Community  Culture 
Man 50 3.52 .927 

1.182 .238  
Women 106 3.37 .940 

**p<0,05 ( a: Man b: Women) 

The results of the t-test analysis, whether the perceptions of innovative culture and community culture are 
different from men and women; shows that the variances are homogeneous and there is no significant 
difference between the mean values of women and men (t = 1.119, t = 1.182, p> .05). However, there is a 
significant difference between perceptions of competitive culture by gender (t = 2.387, p <.05). This shows that 
men are more competitive than women and competitive culture perceptions are higher than women. 

A t-test was conducted to determine whether the organizational culture perceived according to marital status 
differentiated and the results are presented in Table 4. 

Table 4. t-test: Marital Status 

 Marital 
Status 

n Mean Sd      t    p Results 

Innovative  Culture 
Married 46 3.32 .967 

-2.056 .041** a-b 
Single 110 3.58 .942 

Competitive  Culture 
Married 46 3.39 .903 

-2.541 .012** a-b 
Single 110 3.69 .835 

Community  Culture 
Married 46 3.45 .884 

-.315 .753  
Single 110 3.49 .949 

**p<0,05 ( a: Married, b: Single) 
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The results of the t-test analysis, whether the perceptions of innovative cultures differ according to the marital 
status of the participants; The innovative culture perceptions show that there is a significant difference (t = -
2.056, p <.05) compared to married and single participants and their variances are homogeneous. Accordingly, 
it can be said that the innovative culture perception of married participants is higher than that of single 
participants. Whether the competitive culture perceptions differ according to the marital status of the 
participants, the results of the t-test analysis; Competitive culture perceptions show that there is a significant 
difference (t = -2.541, p <.05) compared to married and single participants, and variances have homogeneous 
features. Accordingly, competitive culture perceptions of married participants are higher than single 
participants. The results of the t test analysis for the community culture show that the fact that the participants 
are married or single does not make any difference in their perception of community culture.One-Way 
Anovaanalysis results, which are conducted to determine whether there is a difference in cultural perceptions 
according to age groups, are presented in Table 5. 

Table 5. One-Way Anova analysis results regarding the comparison of organization culture by age 
groups of participants 

 
Age  

Groups 
n Mean Sd F p Results 

Innovative Culture 

≤ 25 61 3.61 .916 1.269 .282  

26-30 58 3.43 .971   

31-35 14 3.70 1.043   

36-40 14 3.36 1.021   

≥41 9 3.14 .760   

Competitive Culture 

≤ 25 61 3.70 .817 3.551 .004* a-e 

b-e 26-30 58 3.64 .851 

31-35 14 3.50 .825 

36-40 14 3.47 1.081 

≥41 9 2.70 .695 

Community Culture 

≤ 25 61 3.74 .844 6.652 .005** a-b 

a-e 

c-e 

26-30 58 3.23 .945 

31-35 14 3.78 .823 

36-40 14 3.25 1.124 

≥41 9 2.95 .562 

**p<0.05 ( a: 25 years and under, b: 26-30 years, c: 31-35 years, d: 36-40 years, e: 41 years and above) 

Hochberg's GT2, which is one of the Post Hoc tests, was used in the One-Way Anova analysis conducted to 
determine whether there was a difference in the competitive culture perceptions of the participants according 
to age groups. In line with the findings obtained according to the analysis results; In the comparison between 
the age group “25 and under” and the age group “41 and above” in favor of the age group “25 and under”, in 
the comparison between the age group “26-30” and the age group “26-30” there is a significant difference in 
favor of the group. From this point of view, it is understood that the employees in the young age group have 
a higher perception of competitive culture than those in the “41 and over” age group. In other words, it is seen 
that young employees have more competitive spirit and attach importance to success. 

In the One-Way Anova analysis conducted to determine whether there is a difference in the perception of the 
community culture according to the age groups of the participants, Games-Howel, one of the Post Hoc tests, 
was applied because the variances were not homogeneous. In line with the findings obtained according to the 
analysis results; There is a significant difference in favor of the “25 and under” age group compared to the 
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“26-30” age group and the “41 and above” group of the “25 and under” age group. In addition to these 
findings, there is a significant difference in favor of the “31-35” age group compared to the “31-35” age group 
and the “41 and above” age group. From this point of view, it is understood that the employees in the young 
age group have a high sense of community culture. 

As the results of One-Way Anova analysis regarding the comparison of organization culture according to the 
education levels of the participants were not significant, Post Hoc test was not performed. 

One-Way Anovatest was performed to determine whether there is a difference in cultural perceptions of the 
participants' working time at the workplace and the results are shown in Table 6. 

Table 6. Organization One-Way Anova analysis results regarding the comparison of culture 
according to the working time of the participants. 

 
Working 

Time 
n Mean   Sd    F    p Results 

Innovative Culture 

1 > 36 3.48 1.021 4.919 .002** b-e 

d-e 1-5  85 3.61 .948   

6-10  25 3.68 .755   

≥10 10 2.70 .741   

Competitive Culture 

1 > 36 3.66 .107 8.032 .000*** a-d 

b-c 

b-d 

1-5  85 3.74 .620 

6-10  25 3.34 .133 

≥10 10 2.66 .725 

Community Culture 

1 > 36 3.36 1.017 2.272 .547  

1-5 85 3.59 .911    

6-10 25 3.40 .813    

≥10 10 3.02 .882    

**p<0,05, ***p<0,001,  (a: 1 year and under, b: 1-5, c: 6-10, d: 10 years and above) 

In the One-Way Anova analysis conducted to determine whether there is a difference in innovative culture 
and competitive culture perceptions according to the working time of the participants in the research, 
Hochberg's GT2, which is one of the Post Hoc tests, was applied due to the homogeneous variances. In line 
with the findings obtained according to the analysis results; 

In the workplace, in the comparison between employees with “1-5 years” work experience and employees 
with “10 years and above” work experience; There is a significant difference in favor of employees with “1-5 
years” work experience. In addition, in the comparison between the employees with “6-10 years” work 
experience and those with “10 years and above” work experience, it has been found that there is a significant 
difference in favor of employees with “6-10” years work experience. In line with these findings, we can say 
that young employees are more open to change, are more willing to obtain new information and provide 
different services. 

According to the research findings, the competitive culture perception of employees with a work experience 
of less than 1 year is higher in the comparison between those who have a work experience of 1 year or less and 
those who have a work experience of "10 years or more". It seems that in comparasion with  employees with 
"6-10 years" and "10 years and over" work experience; Employees with 1-5 years of work experience have more 
“competitive culture” perceptions. There appears to be a difference. In line with these findings, it can be said 
that those working 5 years or less are more competitive and adopt a competitive culture. 
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One-Way Anovatest was carried out with the managers of the participants in order to determine whether there 
is a difference in their perceptions of culture and the results are shown in Table 7. 

Table 7. One-Way Anova analysis results regarding the comparison of organizational culture 
participants with their managers and working time 

 
Working 

Time 
n Mean Sd F p Results 

Innovative Culture 

1> 73 3.39 1.016 4.233 .015** c - a 

c - b 1-5 50 3.53 .924   

6-10 33 3.97 .694   

Competitive Culture 

1> 73 3.59 .880 .121 .886  

1-5 50 3.62 .847 

6-10 33 3.66 .887 

Community Culture 

1 > 73 3.41 .980 .490 .613  

1-5 50 3.53 .916    

6-10 33 3.51 .820    

**p<0,05, ( a: 1 years and under, b: 1-5 years, c: 6-10 years) 

Within the scope of the study, the participants were asked to work with their managers and the group “over 
10 years” was not included in the study since there was no participant working with the same manager for 
more than 10 years. Hochberg's GT2, one of the Post Hoc tests, was applied in the One-Way Anova analysis 
to determine whether the working time of the participants with the same manager would make a difference 
in the employees' innovative culture perceptions. 

In the comparison between the employees between “6-10 years” with the same manager and those under “1 
year” and “1-5 years”, it is seen that there is a difference in favor of the employees with the same manager 
between “6-10 years”. In line with these findings, we can say that the innovative culture perception of 
employees working with the same manager between “6-10 years” is high.In addition to these findings, it was 
determined that the perceptions of the competitive culture and community culture of the participants did not 
change depending on the working time with the same manager. 

Discussion 

In literature, organizational culture has been associated with various demographic factors such as age, gender, 
and work experience. In general, our results show that the culture they perceive has changed according to the 
demographic characteristics of the participants. These findings support Ledimo's (2015) suggesting that 
individual differences lead to the creation of subcultures in the organization. The main findings are as follows. 

Research results show that the perception of culture changes according to the gender of the employees. Past 
studies examining organizational culture in the context of gender indicate that men want to maintain their 
dominant power positions and are socialized to solve their problems (Holt & DeVore, 2005). On the other 
hand, women socialize to deal with other people and meet their needs (Belias & Koustelios, 2014a). In addition, 
women are encouraged by their parents to behave constantly and with respect (Bellou, 2010). This can be cited 
as a reason why male employees are more competitive than women. Another reason is that men welcome 
career development opportunities within the organization. Men are more ambitious and struggling to get 
these opportunities (Bellou, 2010). Women, on the other hand, are concerned with equal opportunities and do 
not want to behave differently from others. This finding obtained in the study is in parallel with Belias and 
Koustelios (2014a), and Bellou (2010) studies. 

Considering the demographic characteristics of the age, it is seen that young employees perceive the dominant 
organizational culture type in different ways than the elderly. The results of the research show that young 
employees prefer a more competitive working environment, while older employees prefer a mutually 
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relational and more intimate working environment. Especially the fact that employees aged 41 and above rely 
on their experience at the workplace and that they are in higher level job positions are effective in this result. 
Findings regarding age factor by Belias and Koustelios, (2014b), Chen et al. (2008) and Ledimo (2015) support 
their research. 

Besides age, employees' perceptions of organizational culture vary according to their marital status. The 
results of the research show that married participants have higher perceptions of competitive and innovative 
culture compared to single participants. This finding means that married participants are more competitive 
and more innovative for organizational success. 

When the effect of the work experience of the employees on the perception of culture is controlled, the result 
of the research shows that the newly recruited employees are more open to change and are more willing to 
offer different services. In addition to these results, employees with little work experience are more 
competitive than those who have been in this workplace for a long time and their perception of competitive 
culture is higher. This finding means that employees who spend more time in the same firm prefer a stable 
working environment within the organization. This finding obtained in the study is in line with the findings 
of Helms and Stern (2001). 

Another important finding of the research is that employees' perceptions of both current and preferred 
organizational culture are affected by working time with the same manager. Especially, it is seen that 
employees working with the same manager for 6-10 years have a more innovative culture. In fact, this result 
is very interesting. Because the research findings have shown that new recruits are more open to change, more 
willing to obtain new information and provide different services. From this perspective, it is unlikely that 
employees between 6-10 years will have an innovative culture. The main reason for this result is that the 
employees working for a long time with the same manager having a common background and experience 
with the manager, allowing the employee to communicate more easily with the manager and spend more 
time. Thus, in addition to benefiting from the knowledge and expertise of the employee manager, he gets more 
opportunities to discuss his innovative ideas (Sürücü & Sesen, 2019). These gains increase the motivation of 
the employee to be innovative and allow him to adopt an innovative culture. However, the strong relationship 
and interaction with the manager creates a sense of trust in the employees. Considering the uncertainty and 
risk of the nature of innovative behaviors, it is natural for employees who feel safe to adopt innovative culture 
(Sürücü & Sesen, 2019). This finding shows that the ease of communicating with the manager and the tolerance 
shown by the manager contribute to the formation of an innovative culture in the employees. 

Result 

These findings obtained as a result of the research provide a different model regarding the factors affecting 
the perceptions of employees about organizational culture. As a matter of fact, management theorists state 
that organizational culture is not monolithic and different perceptions of culture may occur within the 
organization. Therefore, it is not surprising that cultural perceptions differ according to demographic 
characteristics. The important thing is to admit that there may be different subcultures perceived within the 
organization due to the demographic diversity within the organization, even if superior effort are shown. In 
fact, this demographic diversity of the organization has several benefits, such as increasing the sensitivity of 
the organization to changes and facilitating the solution of internal problems. However, it is difficult to 
manage this intra-organizational diversity. HR managers need to manage this diversity in order to create the 
right organizational culture that will help the company achieve positive financial results. It is considered that 
these findings will guide HR managers in diversity management. 

Limitations 

Considering that the research is conducted on a single sector, it is not possible to generalize the research results 
to other sectors. It is likely that different results will be obtained in the researches especially for the service 
sector. Because the service sector is based on knowledge and skills and differs among its functions. For this 
reason, research on a large sample in several sectors including the service sector will be more general. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the relationship between the personality 
traits of digital entrepreneurs participating in the survey, their level of use of information 
technologies and their innovation skills. Digital entrepreneurship activities play an important role 
in bringing new products and services developed by businesses to large audiences. In this context, 
it is assumed that as the digital entrepreneurship usage levels of the enterprises increase, the 
profitability rates and innovation levels of the enterprises increase. 

Design/methodology/approach – The universe of the study is digital entrepreneurs operating in 
Ankara. The sample of the study is 146 digital entrepreneurs operating in Ankara in different sectors 
such as construction, real estate, accommodation and food service, culture-art and entertainment, 
manufacturing, information and communication, finance and insurance. The data of the study were 
collected by using personality traits and innovation skills scales in entrepreneurship. Entrepreneurs' 
innovation skills and entrepreneurship perceptions were analyzed with a comparative approach 
based on demographic variables, digital technologies usage levels, innovation skills. 

Findings – As a result of the parametric analyzes, the personal characteristics of digital 
entrepreneurs affect their innovation abilities, there is a relationship between the information 
technology usage levels of the entrepreneurs and their innovation capabilities, there is a relationship 
between the personal characteristics of the entrepreneurs and the information technology usage 
levels, and there is also a relationship between the personal characteristics and innovation 
capabilities of the entrepreneurs, has been determined. 

Discussion – Entrepreneurs who can identify digital technologies with their businesses have been 
thought to be more successful in developing new products and services, reach large audiences, and 
have higher profitability rates than traditional entrepreneurs, thereby creating more jobs and 
contributing to the economy. 

 

INTRODUCTION 

Digital entrepreneurship; It is a type of entrepreneurship that is realized by creating innovative products and 
services that can be reached by many segments of the society and selling these emerging products and services 
on many different platforms by taking advantage of the developments that occur thanks to the advances in 
technology. With the global spread of the internet, developments in the field of digital entrepreneurship has 
gained momentum. Newly developed software and applications, social networks, easier access to the internet 
and developments in information technologies have offered many new opportunities for entrepreneurs. 
Thanks to these developments, digital entrepreneurship has emerged as a new form of entrepreneurship in 
entrepreneurship. Digital entrepreneurship can be defined as the realization of entrepreneurship on digital 
platforms. These activities have brought flexibility, speed, cost, quality, responding to different demands and 
needs, as well as innovations that create the phenomenon that there are some new demands and needs in the 
consumer. It can be said that digital entrepreneurship is one of the most sought-after entrepreneurship types 
due to its many convenience and cost advantages. Digital entrepreneurship also provides manufacturers with 
a job opportunity where they can easily sell their products and services in the digital markets. 

Social networks, easy and cheap access to the internet, newly developed mobile software and applications and 
new generation information technologies have brought many new opportunities to entrepreneurs. Digital 
entrepreneurship, also referred to as electronic entrepreneurship, is an entrepreneurship activity carried out 
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by developing, marketing and selling products and services that individuals can obtain through the internet. 
Many services such as mobile software, social networks and platforms, sites developed for information and 
entertainment, computer software, education and consultancy can be shown as examples of digital 
entrepreneurship types (Vural and Cavuş, 2017: 51). New entrepreneurship types that use internet-based 
information technologies are expressed as entrepreneurship or digital entrepreneurship in the digital field. 
Digital entrepreneurship, which enables businesses to find new opportunities, has a significant share in 
introducing innovative business practices (Jelonek, 2015: 1014). 
Digital entrepreneurship is defined as digitalizing one or more of predefined business models in terms of 
products, distribution and workplace by the entrepreneur (Hair et al., 2012). According to Hull et al. (2007: 5), 
digital entrepreneurship is a sub-category of entrepreneurship that needs to be digitized physically in a 
traditional organization. In summary, digital entrepreneurship consists of selling digital products or services 
over electronic networks (Guthrie, 2014: 115). 
In a conscious consumer society where the transfer of information and technology accelerates thanks to the 
developments in information and communication technologies, and where geographical distances do not 
constitute an obstacle, the system, which emerged thanks to the current developments and expressed as a new 
economic order, has been named digital entrepreneurship by adding different and new perspectives to the 
entrepreneurship understanding. This situation allows the entrepreneurs to obtain a competitive strategy that 
offers new opportunities and enables them to turn the difficulties that exist in an uncertain environment in 
their favor and turn this into a profitable investment. 
The purpose of this study, give information about definition of digital entrepreneurship that offers many new 
opportunities for entrepreneurs, types, provide information about the characteristics and digital 
entrepreneurship ecosystem. In this study that carried out with 146 entrepreneurs, digital entrepreneurship 
approach in Turkey, explain to importance of digital entrepreneurship for Turkey and make suggestions for 
the development of this new type of entrepreneurship. In addition, when studies are examined , it is evaluated 
that the study will fill an important deficit due to the limited number of studies. 

LITERATURE REVIEW 

It is understood that there are few studies in the literature in terms of digital entrepreneurship. It is seen that 
some of the existing researches are case studies, some of them are qualitative studies within a certain sample 
and the rest are theoretical researches and studies. Hull et al. (2007) tried to express the differences between 
entrepreneurship typology and digital and traditional entrepreneurship in the typology studies of digital 
entrepreneurship. Davidson and Vaast (2010) have identified the existence of factors and relationships with 
social networks for digital entrepreneurship opportunities, entrepreneurs' success and motivation in relation 
to digital entrepreneurship. Hair et al. (2012), in their study entitled “Market orientation in digital 
entrepreneurship: Web 2.0 advantages and challenges in a networked world”, explained that what 
opportunities and threats the digital age and its requirements include for entrepreneurs. Liao et al. (2013), in 
their study entitled "Six aspects of technology management: on a study in the digital business sector", that 
made important inferences about how the digital business industry can be managed as well as process and 
product innovations. Guthrie (2014) stated in his project "Entrepreneurship education: within the scope of 
launching a specialist block in e-commerce at European business school", that students showed great interest 
due to the low costs of digital entrepreneurship. Dutot and Van Horne (2015), in their study entitled “The 
intention of digital entrepreneurship in a developed and developing country” that they concluded that the 
factors of affecting entrepreneurial intent in their quantitative studies about examples of France and UAE. 
Castro et al. (2016) reached the conclusion that digital music, digital games (multiple regions) and social 
networks have the potential to develop new products in their study on the potential new business 
opportunities resulting from the combination of digital music and game industries with network-based 
innovation. Hu et al. (2016), in their study on the role of corporate entrepreneurship in the construction of the 
digital ecosystem, have revealed that corporate entrepreneurship has an important role in a developing digital 
entrepreneurship ecosystem. Giones and Brem (2017) have demonstrated the characteristics of digital 
entrepreneurship by characterizing digital technology entrepreneurship. Nambisan (2017) has explained that 
how entrepreneurs can deal with the uncertainties in the market thanks to digital approaches in his study on 
the meeting of digital entrepreneurs with digital technologies. Troxler and Wolf (2017), in their study entitled 
"Which activities do digital producer-entrepreneurs create their own business models", have stated that 
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traditional entrepreneurship started to be replaced by digital entrepreneurship. Sussan and Acs (2017) have 
focused on the digital entrepreneurship ecosystem and its components in order to better express the concept 
of digital entrepreneurship. Srinivasan and Venkatraman (2018), in their study entitled “Entrepreneurship on 
digital platforms: a network view”, have revealed that what are the success factors related to entrepreneurs 
and platforms. 

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM 

Digital entrepreneurs are also defined as a sub-category of traditional entrepreneurs, which ensures that 
everything physically embodied in traditional organizations is done in a digital environment (Hull, 1980: 11-
18). Digital entrepreneurship is defined as the search for opportunities using digital media and other 
information and communication technologies (Efeoğlu, 2014: 103-118). Digital entrepreneurship is a concept 
that emerges from the developing and widespread information and communication technologies. Digital 
entrepreneurship is the attempt of the current entrepreneurship environment to adapt itself to the needs of 
the digital age in the face of developing and changing conditions (Le Dinh et al., 2018: 1). Digital 
entrepreneurship is defined as the search for opportunities using digital media and other information and 
communication technologies (Davidson and Vaast, 2010: 2). E-entrepreneurship, also called digital 
entrepreneurship, is also defined as tracking opportunities based on the use of digital media and other 
information and communication technologies (Dy et al., 2016: 287). According to Solak and Sarıdoğan (2011), 
digital entrepreneurship is defined as the process of transforming technological products produced in research 
and development centers into an economic value in technology-centered environments. According to Santana 
(2017: 18), digital entrepreneurship has included all new businesses and former companies that create 
economic and social value through digital technologies. According to Sussan and Acs (2017: 71), although 
digital entrepreneurship is an approach that predicts the use of information and communication technologies 
in new networks, systems and formats; according to Du et al. (2018: 2), digital entrepreneurship is the meeting 
of digital information and technologies with entrepreneurs. 
The digital entrepreneur is the person who uses the internet to create commercial opportunities, to spread 
information, to collaborate with customers or partners (Millman et al., 2009: 245). Digital entrepreneurs are 
expressed as patient, determined, honest, resilient, experienced, imaginative, meticulous, attentive, researcher, 
people with business intelligence who can lead a team, know the customer and the market well, take risks and 
work in uncertain environments. Increasing internet usage leads to an increase in digital entrepreneurship 
activities (Ünsal, 2013). 
In digital entrepreneurship, some or all of the traditional entrepreneurship activities take place digitally. In 
this context, there are three forms of digital entrepreneurship (Hull et al., 2007: 296): 
Light digital entrepreneurship: Digital entrepreneurship is seen and implemented as a complementary 
element. 
Medium digital entrepreneurship: Businesses digitally allocate more resources to products, distribution and 
some components in terms of creating added value. 
Extreme digital entrepreneurship: It requires digital monitoring of all processes starting from the supply chain, 
from the production of the product to the end user.  

Table 1. Differences Between Traditional and Digital Entrepreneurship 

 Traditional entrepreneurship      Digital entrepreneurship 

Enter the market Difficult Easy 
Production and storage Difficult Easy 
Distribution Slower Faster 
Workplace Physically to come together Digital workplace 
Organizational commitment Easier Harder 
Communication form Face to face With computer and digital 

technologies 
Organizational structure Hierarchical Flexible and collaborative 

Source: Hull et al., 2007: 296-298; Hafezieh et al., 2011: 269-270; Yaghoubi et al., 2012: 1048; Özdemir, 2016: 6. 
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Components within the digital entrepreneurship ecosystem have a large share in shaping digital 
entrepreneurship. Therefore, emerging new business practices are the social and technical aspects of this 
ecosystem. These ecosystems are also known as online capital. In this way, digital entrepreneurship 
ecosystems encourage entrepreneurs to generate ideas, identify and allocate resources, take advantage of 
digital market opportunities, gather information and create legitimacy for innovations (Davidson and Vaast, 
2010: 1-10). Smith et al. (2017) see the digital entrepreneurship ecosystem as an area of interaction in terms of 
achieving the desired outcomes of entrepreneurs.   

The digital entrepreneurship ecosystem consists of stakeholders such as government, users (industrial 
enterprises), technology suppliers, educational institutions (universities, research institutes), investors 
(including financial institutions) and other companies in the businesses' value chain. One of the key elements 
that trigger transformation is the fulfillment of these stakeholders' roles in cooperation and coordination. One 
of the most important factors in the development of digital entrepreneurship is the creation of favorable 
conditions for the formation of the digital entrepreneurship ecosystem. In order to contribute to the emergence 
and development of the digital entrepreneurship ecosystem, it is important to establish a technological 
infrastructure, collaborate between institutions, provide financial and technical support, accelerate research 
and development, and make legal arrangements to encourage the emergence of innovative products and 
services. 

Engel and del-Palacio (2015) have identified the following basic behaviors to support the development of high 
technology based entrepreneurship in the digital entrepreneurship ecosystem: 

An increase in human capital, financial capital and knowledge as a result of the emergence of the appropriate 
ecosystem 

Entrepreneurship process involving the search for brutal opportunities regardless of resource limitations 

Increased business development speed 

A strategic global perspective 

Incentives and targets that lead to closeness for cooperation 

It is the development of global entrepreneurship cooperation networks thanks to the rapid and easy transfer 
of information flow with the new generation technologies that are developing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Inputs and Outputs of the Digital Entrepreneurship Ecosystem 

Source: (Chaston, 2017: 18). 
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Digital entrepreneurship has enabled the emergence of new opportunities and markets globally, and also 
encouraged the intensive use of the existing market by establishing a technological infrastructure and by using 
the scientific and technological developments, as a result of the cooperation between institutions. 

3. METHOD 

In the study; 161 digital entrepreneurs in Teknokent, Elektrokent, OSTİM and Organized Industrial Zones 
operating in Ankara were interviewed face-to-face and data were collected through a questionnaire. However, 
15 digital entrepreneurs participating in the questionnaire were not included in the study because of their 
insufficient responses. The universe of the study is digital entrepreneurs operating in Ankara. The sample of 
the study is 146 digital entrepreneurs operating in Ankara in different sectors such as construction, real estate, 
accommodation and food service, culture-art and entertainment, manufacturing, information and 
communication, finance and insurance. The data of the study were collected by using personality 
characteristics and innovation skills scales in entrepreneurship. Entrepreneurs' innovation skills and 
entrepreneurship perceptions were analyzed with a comparative approach based on demographic variables, 
digital technologies usage levels, innovation skills. 

3.1. Research Hypotheses  

It is assumed that the personal characteristics of entrepreneurs affect the level of information technology usage 
and their ability to innovate. In this context, the following hypotheses were created to understand whether 
there is a relationship between the personal characteristics of entrepreneurs, innovation skills, information 
technology usage levels, the information technology usage levels of entrepreneurs and innovation skills, and 
whether the personal characteristics of entrepreneurs affect their innovation capabilities. 

H1: There is a relationship between the personal characteristics of the entrepreneurs and their innovation 
skills. 

H2: There is a relationship between the personal characteristics of entrepreneurs and the level of information 
technology usage. 

H3: There is a relationship between the level of information technology usage of entrepreneurs and their 
innovation skills. 

H4: The personal characteristics of entrepreneurs affect their innovation abilities. 

3.2 Data Collection Method and Measuring Tools 

Marvel and Lumpkin (2006) and (2007) studies were used in the research scales. The questionnaire developed 
for collecting the data needed was completed in 2018 by the entrepreneurs / managers who were managers in 
their own businesses for two months. In the study, firstly, it was tried to establish a direct relationship with 
the entrepreneur, who is also the owner of the business, and was informed about the nature, purpose and 
method of collecting information. In order to carry out the screening with healthier data, the questionnaires 
were filled with face to face interview technique. SPSS 25 package program was used in the analysis of the 
data collected in the research. In order to summarize the raw data and get a general idea about the distribution, 
Cronbach Alpha analysis was used because the frequency is an arithmetic mean in terms of expressing the 
average of the sample taken from the main mass and the reliability of the questionnaire form. Considering the 
complex relationship of the collected information with other information in the data, statistical techniques 
have been used to a great extent to facilitate the analysis and interpretation of the sufficient number of data 
collected. 

3.3. Data Collection Means and Reliability of Scales 

A questionnaire form consisting of 4 parts was used. In the first part of the data collection tool, information 
about entrepreneurship, in the second part, information about the information technology infrastructure of 
the entrepreneurs, in the third part, the questions that measure the personal characteristics of the 
entrepreneurs and in the last part the innovation capabilities of the entrepreneurs were asked. In the research, 
a questionnaire was created by using the Marvel and Lumpkin (2006) and (2007) studies. The questions 
addressed to the entrepreneurs were created as "strongly disagree" (coded as 1) and "strongly agree" (coded 
as 5) with a 5-point Likert scale). 
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Table 2. Content of Survey Form 

Section Content of the Sections Questions  
Rank of 

Questions  

1.  
Questions about Entrepreneurs, 
Business and Entrepreneurship   

1-21 
 

2.  
Questions about Information 
Technologies   

22-33 
 

3. Questions About the Entrepreneur's 
Personal Characteristics 

  34-54 

4.  
Questions to Determine the 
Innovation Capabilities of 
Entrepreneurs 

  55-64 

Total    64 

The concept of reliability means that the measured properties are measured correctly. The high degree of 
reliability assumes the prerequisite for the validity of a study. Cronbach Alpha coefficient is one of the most 
widely used methods to test reliability. The low value of the Cronbach Alpha coefficient (close to zero) 
indicates that the variables are not intrinsically related. For the newly developed scales, the acceptable 
Cronbach Alpha coefficient is between 0.50 and 0.60, while the Cronbach Alpha coefficient greater than 0.70 
indicates that the internal consistency is high (Büyüköztürk, 2007: 45). In this study, Cronbach Alpha 
coefficient was used to evaluate the reliability of the scales in the questionnaire. 

Table 3. Reliability Coefficients of Scales 

Scale Measuring Range    Number of İtems    Cronbach Alpha  Sample Size  

Personality 
Characteristics in 
Entrepreneurship (When 
the idea of starting a 
business arises) 

5-point Likert scale       20                                  ,918                        146 

Personality 
Characteristics in 
Entrepreneurship (When 
the business is 
established) 

5-point Likert scal        20                                  ,931                        146 

Innovation Capabilities of 
Entrepreneurs 5-point Likert scale     10                                    ,856                        146 

As can be seen from the table, it is understood that the reliability of the scales used in the research is 
between ,856 and ,931 and our scales are reliable. 

4. FINDINGS 

In this section, the socio-demographic characteristics of the entrepreneurs, the personality characteristics of 
the entrepreneurs and the level of using information technologies, the relationship between the personality 
characteristics and the innovation skills, the relationship between the technology usage levels and the 
innovation skills had been tried to be measured. 

4.1. Socio-Demographic Characteristics of Entrepreneurs 

Table 3. examines the socio-demographic characteristics of the entrepreneurs included in the research. In this 
context, the entrepreneurs' age ranges, gender, educational status, provinces in which they are registered to 
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the population, father's professions, , their level of achieving their goals and whether they receive consultancy 
services and they know a foreign language were questioned. 

Table 4. Socio-Demographic Characteristics of Entrepreneurs 

Demographic Characteristics     Number      %  
Age Range 
18-25 Age 

-- --   

26-30 Age 18 12.3   
31-35 Age 39 26.7   
36-40 Age                                           58 39.7   
41-45 Age 31 21.3   
45 Age and Over -- --   
Gender     
Female 14 9.6   
Male                                           132 90.4   
Marital Status     
Married 127 87   
Single                                           19 13   
Education Status     
Primary Education -- --   
High School 9 6.1   
University 113 77.4   
Master and Ph.D.                                           24 16.5   
Registered province     
Ankara 32 21.9   
Other                                           114 78.1   
Father's occupation     
Entrepreneur / businessman / 
Craftsman/Tradesman 94 64.4   

Worker / Officer / Retirement 23 15.7   
Farmer 19 13   
Other                                           10 6.9   
Well-Known Foreign Language     
English 56 38.3   
German 21 14.4   
Other 9 6.2   
Unknowing                                           60 41.1   
Level of Achievement     
Very Low -- --   
Low 14 9.6   
Middle 71 48.6   
High 50 34.2   
Very High                                           11 7.6   
Consultancy service     
Yes 18 12.3   
No                                        128 87.7   

As seen in Table 4, it is understood that 87% of the entrepreneurs participating in the research are between the 
ages of 31 and 45. This situation tells us that digital entrepreneurship is especially accepted among middle-
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aged individuals. It is understood that the rate of women entrepreneurs among the entrepreneurs 
participating in the research is low by 9%. This situation shows the presence of a more dominant male 
entrepreneur. The fact that entrepreneurs are mostly married shows that the traditional family structure 
continues. It is understood that approximately 94% of the entrepreneurs participating in the research have 
university and postgraduate education. This shows that the high level of education of individuals has 
increased the interest in digital entrepreneurship. It shows that approximately 80% of entrepreneurs continue 
their entrepreneurship activities in Ankara, although they are registered in the population of other provinces. 
This situation shows that entrepreneurs prefer here because Ankara is a capital and a big city and it is more 
convenient to find financial resources. It is seen that the entrepreneurship tendencies of the individuals whose 
father profession is entrepreneur, tradesman or businessman are quite high. It shows that individuals whose 
father's profession is an entrepreneur or tradesman are more willing about digital entrepreneurship. In 
addition, it is understood that most of the entrepreneurs know at least one foreign language at a good level 
and their success rate is medium and above average. This means that digital entrepreneurs are able to 
communicate with the outside world at a high level, thus achieving their goals. It is seen that approximately 
87% of the entrepreneurs did not receive any consultancy services. This situation causes the success data of 
entrepreneurs to remain at a medium level. With a good and accurate guidance, this level of success can be 
increased to very high levels. 

4.2. Characteristics of Businesses Participating in the Research 

In this section, the characteristics of enterprises such as export status, number of employees, in which area and 
how long they operate, whether they have a patented brand / product, and management styles will be 
examined. 

Table 5. Characteristics of Businesses 

Business Characteristics Number                         % 

Business Administration   
Entrepreneur 79 54.1   
Family members 24 16.4   
Partners                                           37 25.3   
Professional manager 6 4.2   
Business segment     
Construction 17 11.6   
Real estate                                           6 4.1   
Accommodation and food service 31 21.2   
Culture-art and 10 6.9   
Entertainment     
Manufacturing 49 33.6   
Information and communication 26 17.8   
Finance and insurance 7 4.8   
Activity period     
Less than 2 years 19 13   
2-5 years 51 34.9   
5-10 years 76 52.1   
10 years and over                                           -- --   
Number of employees     
Less than 9 -- --   
From 10 to 49 33 22.6   
Between 50-99 99 67.8   
Between 100-150                                           14 9.6   
Over 150 -- --   



A. Ballı 12/2 (2020) 1058-1071 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1066 

Registered trademark or patent     
Yes 59 40.4   
No                                           87 59.6   
Export status     
No exports 93 63.7   
Direct export 22 15   
Indirect exports 31 21.3   
Both of them -- --   

As seen in Table 5, 70% of businesses are managed by entrepreneurs or family members. This situation shows 
that entrepreneurs are in the tradesman/craftsman entrepreneur mentality. It is understood that the most 
intensive activities in terms of digital entrepreneurship are carried out by entrepreneurs operating in the field 
of manufacturing. This shows that entrepreneurs benefit from digital entrepreneurship activities more than 
other sectors in order to deliver their products to a wider consumer base. It is understood that 87% of the 
entrepreneurs operate between 2 and 10 years. This indicates that digital entrepreneurship' history is a short 
in terms of Turkey. When the number of personnel of the enterprises is analyzed, it is seen that the majority 
of the enterprises are composed of SMEs. In this way, it is once more seen that SMEs have an important place 
in terms of both traditional and digital entrepreneurship in Turkey. From Table 5, it is understood that 60% of 
the enterprises do not have their own patents or trademarks. This shows that digital entrepreneurs do not 
have enough information on certain topics and should receive consultancy services. Also, it is seen that 64% 
of the entrepreneurs do not export. Although digital entrepreneurship' main target is  to reach a wider 
consumer , exports in terms of digital entrepreneurs in Turkey are understood to be low and insufficient. 

4.3. The Relationship Between Entrepreneurs' Personal Characteristics and Novelty in Innovation 

The average values of the factors of the personal characteristics and innovation skills of the entrepreneurs are 
given in Table 6. 

Table 6. The Relationship Between Personal Characteristics and Invention 

Personal Characteristics- Invention Mean Standard Deviation  N 
Personal Characteristic: Product and 
Market 

4,4711 ,53025  146 

Personal Characteristic: Product and 
Customer 4,4113 ,51234  146 

Personal Characteristic: Technological 
Knowledge 4,2874 ,71545  146 

Production Innovation 3,9215 ,66319  146 
Process and Marketing Innovation 3,8645 ,73461  146 

It is understood that the scale applied for the personal characteristics of entrepreneurs consists of 3 factors and 
these factors constitute 71,796% of the total variance, respectively 28.419%, 23.633% and 19.744%. It is 
understood that the scale applied to measure the innovation skills of entrepreneurs consists of 2 factors and 
constitutes 57,898% of the total variance, 29,036% and 28,862% respectively. In Table 7, an evaluation is made 
regarding the relationship of these factor loads. 
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Table 7. Correlation Between Personal Characteristics and Innovation Capabilities 
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Personal Characteristics: Product and 
Market 

 
   1 

    

Personal Characteristics: Product and 
Customer 

 
,688** ,000 

 
    1 

   

Personal Characteristics: Technological 
Knowledge 

,736** ,000 ,544** ,000    1 
    

  

Product Innovation ,494** ,000 ,365* ,001 ,596** ,000 1  
Process and Marketing Innovation ,305* ,005 ,379* ,001 ,431** ,000 ,392** ,000 1 

Note: (i): n:146 

According to the Spearman correlation test, it is seen that there is a high level of positive and significant 
relationship between factors involving personal characteristics and factors related to innovation abilities. In 
this context, it is understood that entrepreneurs have a positive and strong relationship between their personal 
knowledge and innovation capabilities in areas such as product, market, customer and technology. As a result, 
it can be concluded that the innovation that entrepreneurs make in a field is supported by their personal 
characteristics. According to this result, H1: “There is a relationship between the personal characteristics of 
the entrepreneurs and their innovation skills” is accepted. 

Another correlation is the relationship between entrepreneurs' personality characteristics and information 
technology and innovation variables. This situation is explained in Table 8. 

Table 8. The Relationship Between Personal Characteristics and Information Technologies and Innovation 
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Personal Characteristics: 
Product and Customer 

 
,688** ,000 
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Personal Characteristics: 
Technological Knowledge 

,736** ,000 ,544** ,000 1 
    

   

Product Innovation ,494** ,000 ,365* ,001 ,596** ,000   1   
Process and Marketing 
Innovation 

,305* ,005 ,379* ,001 ,431** ,000 ,392** ,000 1  

Information Technology Usage 
Level 

,499** ,000 ,387** ,000 ,411** ,000 ,696** ,000 ,318* ,005 1 

Note: (i): n:146 
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The correlation test conducted to examine the relationship between the level of information technology usage, 
innovation capabilities and human capital characteristics is shown in Table 8. According to the Spearman 
correlation test, it is seen that there is a high level of positive and significant relationship between the level of 
use of information technologies and factors including personal characteristics and innovation abilities. In this 
context, it can be concluded that there is a relationship between entrepreneurs' information technology usage 
levels and their innovation skills and personal characteristics. In particular, it was observed that there was a 
high (,696) relationship between the level of use of information technologies and innovation factors. In this 
context, H2: " There is a relationship between the personal characteristics of entrepreneurs and the level of 
information technology usage " and H3: " There is a relationship between the level of information technology 
usage of entrepreneurs and their innovation skills " hypothesis are accepted. 

Anova test regarding the last hypothesis of the research is given below. As can be seen in Table 9, it is 
understood that the personal characteristics of entrepreneurs affect their innovation abilities. 

Table 9. Relationship Between Personal Characteristic and Innovation Ability Anova Test Results 

Source of Variance   Sum of Squares df            Mean Square              F Sig. 

Between Groups            14,877  2                  7,438                     25,385 ,000 

Within Groups               39,052 133                 ,293  

Total                               53,929 135  

Note: (i):f=25,385; (ii)p<0,05 

There is a significant difference between the level of use of the information systems of the entrepreneurs 
participating in the survey and their innovation skills. In this context, H:4 "The personal characteristics of 
entrepreneurs affect their innovation abilities" hypothesis is accepted. 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

According to the World Economic Forum (WEF), the value that digital transformation will create socially and 
economically is expected to total $ 100 trillion over a period of 10 years. The total net economic benefit of 
digitalization is estimated to be approximately $ 30 trillion, along with other sectors (WEF, 2016). Thanks to 
digital entrepreneurship and digital transformation in the next decade, it may be possible to have a big share 
in such an important market. Therefore, it is necessary to make legal arrangements for the emergence and 
development of the appropriate digital entrepreneurship ecosystem. 

It is understood that digital entrepreneurship will become widespread in many areas globally in the coming 
period. For this reason, the enterprises should evaluate the advances in digital technologies as opportunities 
and develop new forms of organization by using technologies that are compatible with their own business 
structures and future goals, and be able to meet the ever-changing demands and needs. In addition to a 
number of incentives and supports from legislative, it is important to implement practices and arrangements 
that will increase entrepreneurs' awareness of the importance and requirements of digital transformation. In 
addition, activities that will develop industry-university-entrepreneur-oriented collaborations on digital 
entrepreneurship should be put into practice. Centers that provide consultancy services and applied 
entrepreneurship training to entrepreneurs on issues they need or will need about digital entrepreneurship 
and digital transformation should be established. 

Starting from primary school, trainings with application weight for the development of digital skills in all 
levels of basic, vocational and higher education and business life are required to train the qualified workforce 
needed and to improve the competencies of the existing workforce. Creating a technology infrastructure with 
strong competencies in digital technology research and developed global and national collaborations should 
be among the primary targets. In order to achieve digital transformation, our country must have a strong 
communication infrastructure. This infrastructure; in addition to making physical investments, it also requires 
the development of data communication standards and data security. In terms of the sustainability of the 
digital transformation process, the quality and quantity of the companies that develop digital technology 
products and services should be increased. On the other hand, in order for the digital transformation process 
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to work correctly and effectively, the knowledge and awareness level of the companies about digital 
technologies and potential contributions to be provided with these technologies should be increased. With the 
increase of awareness levels of businesses, digital transformation processes can be realized with a certain 
strategy and an appropriate budget allocated under this strategy. It is necessary to increase the awareness 
levels of the enterprises, to introduce examples of good practices and to spread these practices, and to develop 
collaborations among stakeholders. In this context, the things to be done by the Ministry of Science, Industry 
and Technology and TUBITAK are given below. 

Ministry of Science, Industry and Technology; 

It should cooperate with market actors by implementing incentives to develop digital entrepreneurship 
models in line with country dynamics, 

Reviewing and developing the necessary incentives and support mechanisms for production infrastructures 
that will enable critical and leading technologies to be produced by domestic businesses, including pilot 
production and demonstration supports. 

If TÜBİTAK; 

To take measures to implement programs that encourage innovation in important areas such as artificial 
intelligence, smart sensor, disconnected robot technologies, internet of things, big data, cyber security, and 
cloud computing, 

To meet the legislative needs that will emerge with digitalization. In this context, to make necessary 
arrangements on issues such as facilitating electronic transactions (for example, inter-machine contracts, 
electronic payments etc.), protection of personal information and intellectual property rights, and ensuring 
that the ecosystem operates in a favorable regulatory framework, 

To ensure the development of standards in areas such as data communication by making projects and physical 
investments that will facilitate digital transformation. 
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Makale Kategorisi:  
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Amaç – Bu araştırma, çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler ile alışveriş yapmayanların ve internet 
kullanımı yüksek yoğunlukta olan tüketiciler ile internet kullanımı düşük yoğunlukta olanların 
çevrimiçi alışverişte algıladıkları faydalar ve algıladıkları riskler arasında farklılık olup olmadığına 
bakılması ve çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ile çevrimiçi alışverişin algılanan riski arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırma, yüz yüze anket yöntemi ile 448 kişiye yapılmıştır. Araştırmanın ilk bölümü 
tanımlayıcı sorulardan, ikinci bölümü ise Forsythe vd. (2006) tarafından hazırlanmış olan “Çevrimiçi 
Alışverişin Algılanan Fayda ve Riskleri” ölçeğinden adapte edilen sorulardan oluşmaktadır. 
Cronbach Alfa ve Faktör analizlerinin ardından internet kullanımına ve çevrimiçi alışveriş yapma 
durumuna ayrılan grupların algıladıkları fayda ve risklerinin ortalamaları arasındaki farklar için t-
testi, algılanan fayda ile algılanan risk arasındaki ilişkinin incelenmesi için de Pearson korelasyon 
testi uygulanmıştır. 

Bulgular – İnternetten alışveriş yapıyor olmanın çevrimiçi alışverişin algılanan faydasını yükselttiği, 
algılanan riskini ise düşürdüğü tespit edilmiştir. İnternet kullanımı ise algılanan faydaya pozitif 
yönde etki ederken, yüksek yoğunlukta internet kullananlar ile düşük yoğunlukta internet 
kullananların algılanan riskleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ve algılanan riski arasında da bir korelasyon tespit 
edilememiştir. 

Tartışma – Çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ve algılanan riski, internet üzerinden alışveriş 
yapma eğilimine etki etmektedir. İnternet kullanımının artması, çevrimiçi alışverişin algılanan 
faydasını arttırmasına rağmen algılanan riskinde anlamlı bir değişikliğe sebep olmaktadır. 
Çevrimiçi perakendeciler ve diğer satıcıların, güvenlik sertifikaları, ürün değişimi, ödeme güvenliği 
ve farklı ödeme alternatifleri gibi tüketicilere yönelik riski düşürecek hizmetler sunmaları hem 
tüketicilerin hem de satıcıların faydasına olacaktır. 
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Purpose – This study has been conducted to determine differences between the perceived benefits 
and risks of online shoppers and non-shoppers and the perceived benefits and risks of heavy internet 
users and light internet users. The study also examined the relationship between perceived benefit 
of online shopping and perceived risk of online shopping. 

Design/methodology/approach – The research was made with 448 people by face to face 
questionnaire method. The first part of the research consists of descriptive questions. The second 
part is based on “Perceived Benefits and Risks of Online Shopping” scale from Forsythe et al. (2006). 
After Cronbach's Alpha and Factor analyzes, t-test was used for the differences between the averages 
of perceived benefits and risks of groups allocated to internet use and online shopping, and Pearson 
correlation test was used to examine the relationship between perceived benefit and perceived risk. 

Findings – It was found that online shopping activity increases the perceived benefit and reduces 
the perceived risk of online shopping. While internet use positively affected perceived benefit, no 
statistically significant difference was found between perceived risks of heavy internet users and 
light internet users. There was no correlation between perceived benefit and perceived risk of online 
shopping. 

Discussion – The perceived benefit and perceived risk of online shopping affects the tendency to 
shop online. The increase in the use of the Internet increases the perceived benefit of online shopping 
but does not cause a significant change in the perceived risk. If online retailers and other vendors to 
provide services that reduce risk to consumers, such as security certificates, product exchanges, 
payment security, and different payment alternatives, both consumers and vendors will benefit. 
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Giriş 

İnternet kullanıcı sayısının ve kullanım oranlarının artması, elektronik ticaret pazarının da gün geçtikçe 
büyümesine sebep olmaktadır. Tüketiciler, evlerinin konforunda alışveriş yapabilmekte, efor harcamadan 
siparişlerini verebilmekte ve siparişleri de kısa bir zaman sonra adreslerine kadar iletilmektedir. Dünyanın 
herhangi bir noktasındaki çevrimiçi mağaza veya çevrimiçi hizmet, ağa bağlı olunduğu sürece bir uygulama 
veya tarayıcıdaki adres uzaklığında bulunmaktadır. Çevrimiçi alışveriş kolaylık, konfor, gizlilik gibi birtakım 
faydalar sağlarken gerek ürünle ilgili gerekse finansal birtakım riskleri de barındırmaktadır. Tüketiciler için 
faydaların daha yüksek olması alışveriş yapma eğilimini arttırırken, risk algısının daha yüksek olması da 
alışverişten kaçınmalarına sebep olabilmektedir. 

Tüketicilerin, özellikle mobil cihazlarla ağa bağlanma oranları artmaya başladıkça zaman kavramı daha 
önemli hale gelmektedir (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2017: 189). Mobil cihazlar gibi her an ve her yerden 
alışveriş yapma imkânı sağlayan araçların da tüketicilerin hayatında yer alması ile çevrimiçi alışverişin 
avantajları zaman içinde artıyor gözükmektedir. Bununla birlikte fiziksel alışveriş ortamında bulunulmuyor 
olması ürün ve zaman boyutlarında riskler barındırırken, dijital ortam finansal riskleri beraberinde 
getirebilmektedir. Dijital pazarlama çağı tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye başlaması ile 
markaların bu değişikliklere adaptasyon sağlaması için birtakım adımlar atmasını gerektirmektedir. Yeni 
alışveriş deneyimlerine uyum sağlamaya çalışan tüketicileri anlayarak fayda faktörlerini arttırmak ve risk 
faktörlerini de azaltmak için iyileştirmeler yapmak durumundadır. 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin hacmi ve sayısı gün geçtikçe artmaktadır. TÜBİSAD’ın 
(Bilişim Sanayicileri Derneği) Türkiye’de E-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu’na (2019: 11) göre e-ticaret 
pazarı bir önceki yıla göre %42 artışla 59,9 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı rapora göre çevrimiçi perakende 
alışverişin toplam perakende alışverişe oranı %4,1’den %5,3’e yükselmiştir (TÜBİSAD, 2019: 15). Tüketicilerin 
e-ticarete olan güveni arttıkça alışveriş oranları da yükselecektir. Geleneksel ticarete göre e-ticarete daha az 
güven duyulmasının ödemenin teslimattan önce gerçekleşmesi, satıcı ile yüz yüze gelinmemesi, satıcının 
yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği gibi kaygılardan kaynaklanması doğaldır (Kim vd., 2008: 544-545). 
İnternet teknolojisine adaptasyon, e-ticarette tüketicinin daha fazla güven duymasına sebep olabilecektir. 
İnternete daha fazla adapte olan tüketici, e-ticaretin faydalarının da daha çok farkına varabilecektir. Dijital 
pazarlama çağının gelmiş olmasıyla markaların büyüyen e-ticaret pazarında yer almaması, değişen müşteri 
tercihlerine ve satın alma davranışlarına uyum sağlamaması rekabette geride kalmalarına sebep olacaktır. 

Algılanan Fayda ve Algılanan Risk 

Çevrimiçi alışveriş yapma eğilimi internet üzerindeki mağaza/satıcı ve ürünlerden etkilenirken, tüketici 
güveni bu eğilimi arttırmakta ve algılanan riskler de eğilime negatif yönde etki etmektedir (Pappas, 2015: 92). 
E-Mağazalarda uzun dönemli başarı için tüketicilerin davranışlarını ve algılarını anlayabilmek önemlidir. Bu 
nedenle tüketicilerin alışveriş yapmasına etki eden faktörlerin, risk, güven ve fayda algılarının incelenmesi de 
araştırmacılar ve profesyoneller tarafından üzerinde durulması gereken bir konudur. Sosyal psikoloji, e-
ticaret, bankacılık gibi birçok alanda incelenmiş olan güven kavramı, bir kişinin çoğunlukla önceki 
etkileşimlerine dayanan gelecekteki davranışı hakkındaki beklentisi olarak ifade edilebilir (Roca vd., 2009: 98). 

E-ticarete olan güvenin artması için tüketicilerin algıladığı faydanın yükselmesi, algıladığı riskin azalması 
gerekmektedir. Çevrimiçi alışverişteki soyutluk, geleneksel alışverişe göre güvenin ve risk algısının önemini 
arttırmaktadır. E-ticarette tüketicinin, kontrolü tamamen çevrimiçi satıcıya bırakmış olması; alışverişin 
gerçekleştirilebilmesi için çevrimiçi alışverişin yanı sıra e-satıcıya olan güvenin yüksek olması gerekliliğini 
göstermektedir. Ayrıca algılanan faydayı arttıracak keyif ve eğlence unsurları da çevrimiçi alışveriş yapılan 
sitenin içeriğine, tasarımına vb. göre değişebilecektir. 

Bauer (1960), tüketici davranışları bağlamında riski, tüketicinin gördüğü belirsizlik olarak tanımlamıştır. Bu 
ilk tanımlamanın ardından algılanan risk ile ilgili uzunca süredir teorik açıklamalar yapılmaya çalışılmış ve 
bu açıklamalar nitel ve nicel çalışmalarla desteklenmiştir. Böylelikle, algılanan risk, tüketici davranışındaki en 
önemli itici güçlerden biri olarak kabul edilmiştir (Hong, 2015: 323). Tüketicinin algılanan riski sosyal risk, 
finansal risk, fiziksel risk, performans riski, zaman riski ve psikolojik risk olarak 6 tipte görülmektedir 
(Mitchell, 1992: 27). 
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Alışveriş rahatlığı (kolaylığı), tüm alışveriş sürecini kapsayan çok boyutlu bir yapı olarak tüketicinin 
zamandan ve emekten kaçınmasının algılanma derecesi olarak tanımlanmaktadır (Brown, 1990: 54-55). 
Kolaylık, çevrimiçi satın alma kararlarını etkileyen en önemli motivasyon kaynaklarından biri olmuştur. 
Tüketicilerin rahatlık arzusu artmış, alışverişe daha az zaman ayırmak istemeye başlamışlar ve böylelikle 
dikkatleri alternatif bir ortam olarak sanal alışverişe yönelmiştir (Jiang vd, 2013: 191-192). Bu çalışmada 
alışveriş rahatlığı faktörü ev içi mahremiyet, evden çıkmadan diğer bir ifadeyle bir mağazaya gitmeden 
alışveriş yapma, zaman sınırı olmadan alışveriş yapma ve mağazayı gezmeme kolaylığı maddeleri ile 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

Forsythe vd. (2006) göre ürün seçimi faydası, çevrimiçi alışveriş sayesinde herhangi bir yerdeki ürüne 
ulaşabilme, ürünler hakkında iyi bilgilere çevrimiçi ulaşabilme, çevrimiçi alışverişte geniş ürün yelpazesi 
bulunması ve çevrimiçi olarak çok fazla sayıda markaya ve perakendeciye erişilebilme şansı maddeleri ile 
ölçülerek çevrimiçi alışverişin faydasına etki etmektedir. Geniş ürün yelpazesine erişim imkânı bulunması ve 
ürünler hakkında açıklayıcı bilgilerin yer almasının, tüketicinin satın alma kararında önemli ölçüde etkili 
olduğu görülmektedir (Forsythe vd., 2006: 60-61). 

Çevrimiçi alışverişin konforu ise geleneksel alışverişte yer alan; hizmet almak için bekleme, bazı müşterilerin 
rahatsız hissetmesine sebep olan satış temsilcisi tarafından yardım edilmesi, satın alma gerçekleşmediğinde 
oluşan mahcubiyet ve sıra bekleme vb. meşguliyet durumlarının olmamasıdır. 

Çevrimiçi alışverişin keyif boyutu, yeni bir deneyim olması, ürünleri özelleştirebilme gibi seçeneklerin 
sunulması, ürün reklamlarının ekranda görüldükten sonra satın alma işleminin gerçekleştirilebilmesi, ürünün 
sipariş gerçekleştikten sonra müşteriye teslim edilmesi heyecanı unsurlarından oluşmaktadır. 

Finansal risk, temel olarak ürünün performansının yetersiz olması durumunda üründen tam verim almak için 
harcanan para veya paranın boşa gitmesi olarak tanımlanmaktadır (Mitchell ve Greatorex, 1993: 187-188). 
Çevrimiçi mağazanın güvenlik ipuçları kullanması (Van Noort vd., 2008) ve mağaza imajının uygun olması 
halinde algılanan finansal riskin düşmesi mümkün olacaktır (Aghekyan-Simonian vd., 2012: 326-327). Satın 
alınan ürünün ulaşmaması, yanlışlıkla başka bir ürünün satın alınması, yanlış ürün gelmesi ve fazladan ücret 
ödenebilmesi finansal risk faktörünün ürünle ilgili kısmını oluştururken; çevrimiçi firmaya güven 
duyulmaması, kişisel bilgilerin korunmaması ve kredi kartının güvende olmaması güvenlik ve gizlilik kısmını 
oluşturmaktadır. 

Ürün riski, fiziksel olarak temas kurulmayan bir ürünün, dijital ekran üzerinden görülerek satın alınması ile 
oluşabilecek problemleri ifade etmektedir. Gerçek ürünün test edilemiyor olması, kıyafetlerde oluşabilecek 
beden ve deneyememe problemi, ürüne dokunamama durumu ve ürünün teslimatında oluşabilecek 
gecikmeler faktörün maddelerini oluşturmaktadır. Ürün riski, ürün kalitesinin alışveriş yapanlar tarafından 
çevrimiçi olarak doğru bir şekilde değerlendirememesi nedeniyle istenmeyen bir ürün seçiminden doğacak 
sonucu göstermektedir (Forsythe ve Shi, 2003: 869). 

Algılanan zaman riski ise çevrimiçi alışverişte sipariş verme ve satın alma süreçlerinin karmaşasını, ürün 
görsellerinin geç yüklenmesini ve alışveriş yapılacak doğru siteyi bulmakta harcanacak zamanı 
kapsamaktadır. 

Algılanan Fayda ve Algılanan Risk Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çevrimiçi alışveriş ile ilgili son yıllarda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmalar tüketicilerin davranışları 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de de çevrimiçi alışveriş konusunda kayda değer sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Çevrimiçi alışverişteki risk algısı ve fayda algısı konusunun gelişmesine katkıda bulunan 
daha önceki çalışmalar üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. 

Teo ve Yeong (2003) tarafından yapılan çalışmada tüketicilerin çevrimiçi alışverişte karar verme süreçlerine 
odaklanılmıştır. Literatürdeki ilk çalışmalardan biri olan araştırmada algılanan riskin tüketici satın alma 
sürecine negatif etkisi olduğu görülmüştür. Bir diğer çalışmada ise tüketiciler algıladıkları risklere ve 
algıladıkları faydaya göre gruplandırılmışlardır (Bhatnagar ve Ghose, 2004). Gruplandırmanın sonucunda, 
her bir grubun ürün kategorisine göre internet alışverişi tercihlerine bakılmıştır. Chiu vd. (2004) tarafından 
yapılan çalışmada da hem hazsal hem de faydacı değerlerin çevrimiçi alışverişte tekrar satın alma davranışını 
pozitif etkilediği, algılanan riskin ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Doolin vd. tarafından (2005) 
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yapılan çalışmaya göre de hem algılanan fayda hem de algılanan risk, çevrimiçi alışverişin miktarı ve sıklığı 
ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Sosyal etkileşimdeki düşmenin de harcama miktarını azalttığı 
görülmüştür. Başka bir çalışmada ise internet üzerinden alışveriş tecrübesinin çevrimiçi alışveriş niyetine etki 
eden farklı risk algıları ile ilişkisini incelenmiştir ve teorik model risk algısının ve alışveriş tecrübesinin satın 
alma niyetine etkisi üzerine kurulmuştur (Dai vd., 2014). Al-Debei vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada 
güven, algılanan fayda, algılanan web sitesi kalitesi ve elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın çevrimiçi 
alışverişe karşı tüketici eğilimine olan etkisi incelenmiştir ve algılanan fayda ve güvenin daha önemli faktörler 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ulusal literatürde çevrimiçi alışverişin algılanan risk veya algılanan faydası ile ilgili çalışmalara sıklıkla 
rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan öne çıkanlarına kısaca göz atmak gerekirse ilk olarak Algür ve Cengiz 
(2011) tarafından yapılan çalışmada internet üzerinden alışveriş yapan ve internet üzerinden alışveriş 
yapmayan tüketicilerin risk ve fayda algılarını araştırılmak istenmiştir. Çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin 
çoğunlukla genç ve eğitimli oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre finansal risk 
grubunda yer alan kredi kartı güvenliği ve kimlik bilgilerinin gizliliği, en yüksek risk algısını oluşturmaktadır. 
Öğretim elemanları üzerinde yapılan bir diğer çalışmada tüketicilerin demografik özellikleri ile çevrimiçi 
alışveriş sıklığı ve harcama miktarı arasındaki ilişki incelenmiştir ve tüketicilerin demografik özelliklerine 
göre algıladıkları fayda ve riskler arasında farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Genç katılımcıların çevrimiçi 
alışverişin faydasına dair algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmış iken cinsiyet ve eğitim düzeyi 
açısından ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir (Özhan ve Altuğ, 2015). Cesur ve Tayfur (2015) tarafından 
internet alışverişinde algılanan risklerin belirlenmesi amacı ile üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma 
yapılmıştır ve internet kullanım süresi, çevrimiçi alışveriş sıklığı ve internet üzerinden yapılmış olan alışveriş 
miktarı ile risk arasında ters yönde ilişki tespit edilmiştir. Yakın tarihli bir araştırma olarak Şen (2019), 
algılanan risk faktörlerinin çevrimiçi alışverişe karşı tutumu olumsuz yönde etkilediğini dile getirmektedir. 

Araştırma Soruları 

Daha önceki araştırmalarda (Dai vd., 2014) desteklendiği üzere sık çevrimiçi alışveriş yapanlar ile nadir 
çevrimiçi alışveriş yapanlar ve çevrimiçi alışveriş yapmayanların fayda ve risk algıları arasında farklılık 
olması beklenmektedir. Çevrimiçi alışveriş yapan tüketicinin rahatlık, ürün seçimi, konfor ve keyif olarak alt 
faktörlere ayrılmış olan çevrimiçi alışverişin faydasını daha yüksek göreceği düşünülmektedir. Ayrıca 
çevrimiçi alışveriş yaparak belirsizlik algısının önüne geçmiş olan tüketicilerin risk algısının da düşeceği 
öngörülmektedir. Finansal risk, ürün performansı riski, psikolojik risk ve zaman riski riskinin çevrimiçi 
alışveriş yapanlarda anlamlı derecede düştüğü görülmüştür (Forsythe ve Shi, 2003). Buna göre hipotez 
aşağıdaki şekilde kurulmuştur. 

H1: Çevrimiçi alışveriş yapanlar ile çevrimiçi alışveriş yapmayanların algıladıkları fayda ve algıladıkları 
riskler arasında farklılık vardır. 

İnternette geçirilen süre ve internet teknolojilerine adaptasyon, tüketicilerin çevrimiçi alışverişteki risk algısını 
düşürerek çevrimiçi alışverişteki fayda algısını yükselteceği öngörülmektedir. Sanal ortamın belirsizliği, satıcı 
ile yüz yüze olmamak gibi unsurlar; yoğun internet kullanımı, sosyal medyadaki iletişim vb. etkileşimler 
sebebi ile nispeten azalacaktır. Örneğin, Cesur ve Tayfur (2015) tarafından yapılan çalışmada internet kullanım 
süresinin algılanan riski düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan önceki araştırmalarda çevrimiçi 
tecrübenin artması risk algısının azalmasına sebep olmaktadır (Forsythe ve Shi, 2003: 872; Bhatnagar ve Ghose, 
2004). Tecrübenin yanı sıra internetle ve dijital dünya ile daha fazla temas halinde olan tüketici için risk algısı 
azalabilecektir. Buna göre; 

H2: İnternette geçirilen süre ile algılanan fayda ve algılanan risk arasında ilişki vardır. 

Çevrimiçi alışveriş yapsın veya yapmasın, tüketicilerin çevrimiçi alışverişte algıladıkları fayda arttıkça risk 
algısının düşeceği, algılanan risk arttıkça da fayda algısının düşeceği düşünülmektedir. 

H3: Çevrimiçi alışverişte algılanan fayda ile algılanan risk arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
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Yöntem 

Araştırmanın evrenini Ankara’da yaşayan 18 yaşından büyük internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Evrenin 
büyüklüğü sebebi olasılıklı örnekleme yöntemleri tercih edilmemiş, bunun yerine kolayda örnekleme yöntemi 
uygun görülmüş ve bunun için 2019 yılının ilk yarısında Ankara ilinde yüz yüze anketler yapılmıştır. 

Anket formu 2 bölümden oluşmakta olup birinci bölüm demografik bilgiler ile internet kullanımı ve internet 
alışverişine yönelik sorular barındırmaktadır. Anket formunun ikinci bölümü ise Forsythe vd. (2006) 
tarafından hazırlanmış olan “Çevrimiçi Alışverişin Algılanan Fayda ve Riskleri” ölçeğinden adapte edilmiştir. 
Ölçekte algılanan fayda ve algılanan risk ana faktörleri; çevrimiçi alışverişin rahatlığı, çevrimi alışverişte ürün 
seçimi, çevrimiçi alışverişin konforu, çevrimiçi alışverişin keyfi, çevrimiçi alışverişte finansal risk, çevrimiçi 
alışverişte ürün riski, çevrimiçi alışverişte zaman riski olmak üzere 7 alt faktöre ayrılmıştır. Bu faktörlerden 
ilk 4’ü algılanan fayda ana faktörünün altında yer alırken, son 3’ü algılanan risk ana faktörünün altında yer 
almaktadır. 

Geçerlilik ve güvenilirlik için Cronbach Alfa ve Faktör analizleri kullanılmıştır. İnternet kullanımına ve 
çevrimiçi alışveriş yapma durumuna ayrılan grupların algıladıkları fayda ve risklerinin ortalamaları 
arasındaki farklar için t-testi, algılanan fayda ile algılanan risk arasındaki ilişkinin incelenmesi için de Pearson 
korelasyon testi uygulanmıştır.  

Bulgular 

Araştırmaya toplam 448 kişi katılmış olup katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Bilgiler (n=448) 

Cinsiyet Kadın Erkek 
222 (%49,6) 226 (%50,4) 

Yaş 18-29 30-39 40-49 50 ve üstü 
312 (%69,6) 55 (%12,3) 45 (%10,0) 36 (%8,0) 

Eğitim İlköğretim Lise Ön lisans Lisans ve üstü 
42 (%9,4) 95 (%21,2) 47 (%10,5) 264 (%58,9) 

Gelir Seviyesi 2000 ve altı 2001-4000 4001-6000 6001 ve üstü 
287 (%64,1) 112 (%25,0) 42 (%9,4) 7 (%1,5) 

 

Tablodan da görülebileceği üzere araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımı birbirine yakındır. Katılanların 
222’si kadın iken 226’sı erkektir. Ancak yaş gruplarına, eğitim ve gelir seviyelerine göz atıldığında çoğunlukla 
lisans ve üstü mezunu, yüksek gelir seviyesine sahip olmayan gençlerden oluştuğu görülecektir. 
Katılımcıların %58,9’u lisans ve lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır. %89,1 oranındaki yanıtlayıcı ise orta-
alt gelir grubuna dahildir. Çevrimiçi alışveriş ile ilgili yapılan bir ankette böylesine bir demografik profilin 
oluşması normal görülebilecektir. 

Katılımcıların internet kullanımları ve internet alışverişleri ile ilgili sorulan sorulara verdikleri yanıtlara göre 
oluşturulan Tablo ve şekil aşağıda görülebilmektedir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların İnternet Kullanım ve İnternetten Alışveriş Eğilimleri (n=448) 

İnt. Kullanımı Hiç 1 saatten az 1-3 saat 3-5 saat 5 saat üstü 
10 (%2,2) 53 (%11,8) 148 (%33,0) 134 (%29,9) 103 (%23,0) 

İnt. Alış. Sıklığı (aylık) Hiç 1-2 kere 3-4 kere 5-6 kere 7 ve üstü 
128 (%28,6) 228 (%50,9) 56 (%12,5) 21 (%4,7) 15 (%3,3) 

İnt. Alış. Harcama (aylık TL) Hiç 100 ve altı 101-200 201-300 301 ve üstü 
128 (%28,6) 129 (%28,8) 109 (%24,3) 45 (%10,0) 37 (%8,3) 

Tablo 2’de katılımcıların internet kullanımları, internette alışveriş sıklıkları ve internet alışverişlerindeki aylık 
harcama miktarları görülmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasının günde 3 saat ve daha fazla internet 
kullandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte katılımcıların yaklaşık ¼’ü çevrimiçi alışveriş yapmamaktadır. 
Araştırmaya katılan 448 kişiden 128’i hiç çevrimiçi alışveriş yapmadıklarını, kalan 320 katılımcı ise çevrimiçi 
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alışveriş yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık yarısı ayda 1-2 kere ve 200 TL’den az alışveriş 
yapmaktadırlar. Hiç internet alışverişi yapmayanların alışveriş yapanlara ve sık alışveriş yapanlara göre risk 
ve fayda algılarını ölçebilmek adına bu katılımcılar çalışma için önemli veri kaynaklarıdır. Analizler yapılırken 
anketi yanıtlayan ve hiç internet kullanmadığını söyleyen 10 katılımcı, araştırmanın evreninde yer almamaları 
sebebiyle hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

 
Şekil 1. Katılımcıların İnterneti Genel Kullanma Amaçları 

Şekil 1’de çalışmaya katılanların interneti genel olarak hangi amaçla kullandıkları çoklu yanıt alınabilecek 
şekilde sorulmuştur. Elde edilen verilere göre sosyal medya kullanımı ilk sırada yer almaktadır. Katılımcıların 
%74,7’si interneti genel kullanma amaçları içinde sosyal medyayı göstermektedir. Ardından ise sırasıyla ve 
yakın oranlarla haberleşme, öğrenme ve eğlence/oyun gelmektedir. İnterneti genel kullanma amaçları 
arasında alışveriş olan katılımcıların oranı ise %41,6 olarak görülmüştür. İş ve okuma ise sırasıyla %22,6 ve 
%24,9 ile en düşük oranlarda kullanım amacı olarak görülmüştür. Araştırmaya katılanların çoğunlukla genç 
ve yüksek eğitim seviyesine sahip gruplardan oluştuğu görüldüğü için bu bulgu düşündürücüdür. 

Çevrimiçi Alışverişin Algılanan Fayda ve Riskleri bölümü, 16’sı algılanan faydayı, 16’sı ise algılanan riski 
ölçmek üzere tasarlanmış 32 sorudan oluşmaktadır. Algılanan fayda bölümünde 4 soru çevrimiçi alışverişin 
rahatlığını, 4 soru çevrimi alışverişte ürün seçimini, 4 soru çevrimiçi alışverişin konforunu ve 4 soru da 
çevrimiçi alışverişin keyfini ölçmeyi amaçlamaktadır. Algılanan risk bölümünde ise 7 soru finansal riski, 6 
soru ürün riskini ve 3 soru da zaman riskini ölçmektedir. 

32 sorudan oluşan ve 5’li likert ile ölçülen bu bölüme öncelikle faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda “Kargo ücreti” maddesinin faktör yükü, ürün riski faktörü için 0,377; zaman riski faktörü için ise 
0,384 olarak hesaplanmıştır. Farkın 0,1’den düşük olması ve de faktör yüklerinin düşüklüğü sebebi ile madde 
ölçekten çıkarılmıştır. “Ürün gelmesi için bekleme” maddesinde ise faktör analizi sonucunda 0,441 ile düşük 
bir değer elde edilmiştir ve devamında yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçekten çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Kalan 30 madde tekrar analiz edildiğinde 7 faktöre ayrılmıştır. Analize göre KMO (Keiser-Meyer-
Olkin Yeterliliği) değeri 0,877 bulunmuştur ve bu değer bize faktör analizinin yapılabilirliğini ve örneklem 
sayımızın yeterli olduğunu göstermektedir. Açıklanan varyans 7 faktör sonucunda %63,662 olarak elde 
edilmiştir. 

Ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Alfa değeri, ölçekte kalan 30 
madde için 0,827; algılanan fayda bölümünde yer alan 16 madde için 0,869 ve algılanan risk bölümünde yer 
alan 15 madde için ise 0,878 olarak elde edilmiştir. 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri ve her bir faktörün Cronbach Alfa değeri Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 3. Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Fayda ve Riskler Faktör Yükleri Cronbach Alfa 
A-Rahatlık  0,810 
   A1 0,730  
   A2 0,764  
   A3 0,708  
   A4 0,657  
B-Ürün Seçimi  0,845 
   B1 0,759  
   B2 0,749  
   B3 0,749  
   B4 0,729  
C-Konfor  0,803 
   C1 0,727  
   C2 0,779  
   C3 0,675  
   C4 0,727  
D-Keyif  0,658 
   D1 0,685  
   D2 0,771  
   D3 0,648  
   D4 0,618  
E-Finansal Risk  0,861 
   E1 0,683  
   E2 0,774  
   E3 0,536  
   E4 0,795  
   E5 0,738  
   E6 0,754  
   E7 0,554  
F-Ürün Riski  0,866 
   F1 0,743  
   F2 0,839  
   F3 0,861  
   F4 0,746  
G-Zaman Riski  0,747 
   G1 0,761  
   G2 0,732  
   G3 0,706  

Faktör analizinin yapılması ve cronbach alfa değerlerinin hesaplanmasının ardından araştırma hipotezlerinin 
test edilmesi aşamasına geçilmiştir. Öncelikle çevrimiçi alışveriş yapan ve çevrimiçi alışveriş yapmayan 
internet kullanıcılarının, çevrimiçi alışverişe dair risk algıları ve fayda algıları arasında farklılık olup 
olmadığına bakılmıştır. Buna göre internet kullanan ancak internet alışverişi yapmayan 118 yanıtlayıcı ile 
internetten alışveriş yaptığını belirten 320 yanıtlayıcının algılanan risk ve algılanan fayda skorlarının 
ortalamaları karşılaştırılmak istenmiştir ve t-testi uygulanmıştır. Alışveriş yapanlar ve alışveriş yapmayanlar 
olmak üzere ayrılmış olan iki grubun her iki faktör için ortalamaları, standart sapmaları, standart hata 
ortalamaları, t-testi anlamlılık değerleri ile birlikte aşağıda yer alan Tablo 4’te verilmektedir. 
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Tablo 4. İnternetten Alışveriş Yapan ve Yapmayanların Algılanan Fayda ve Algılanan Riskleri 

Faktör Grup (n=438) Ortalama Std. Sapma Std Hata Ort Sig. 

Algılanan Fayda 
Alışveriş Yapanlar 320 3,8244 0,53253 0,02977 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,2500 0,68942 0,06347 

Algılanan Risk 
Alışveriş Yapanlar 320 3,5757 0,63266 0,03537 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,8977 0,74134 0,06825 

Yapılan t-testi sonucunda her iki ana faktör için de anlamlılık değerleri 0,000 çıkmıştır. Ortalamalar 
incelendiğinde internetten alışveriş yaptığını söyleyen grubun internetten alışveriş yapmayan gruba göre 
çevrimiçi alışverişe dair fayda algılarının yüksek olduğu, risk algılarının da düşük olduğu söylenebilecektir. 
Bu durumda H1 hipotezi kabul edilmiştir. 7 alt faktör karşılaştırıldığında Tablo 5’teki veriler elde edilmektedir. 

Tablo 5. İnternetten Alışveriş Yapan ve Yapmayanların Faktörlere Ait İstatistikleri 

Faktör Grup (n=438) Ortalama Std. Sapma Std Hata Ort Sig. 

Rahatlık 
Alışveriş Yapanlar 320 4,1422 0,77864 0,04353 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,3689 0,90918 0,08370 

Ürün Seçimi 
Alışveriş Yapanlar 320 4,0023 0,75676 0,04230 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,4216 0,94773 0,08725 

Konfor 
Alışveriş Yapanlar 320 4,0734 0,78838 0,04407 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,5487 0,95534 0,08795 

Keyif 
Alışveriş Yapanlar 320 3,0797 0,76353 0,04268 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 2,6610 0,75992 0,06996 

Finansal Risk 
Alışveriş Yapanlar 320 3,3643 0,80611 0,04506 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,7906 0,86397 0,07953 

Ürün Riski 
Alışveriş Yapanlar 320 4,2727 0,74283 0,04153 

0,986 
Alışveriş Yapmayanlar 118 4,2712 0,90143 0,08298 

Zaman Riski 
Alışveriş Yapanlar 320 2,9063 0,93029 0,05200 

0,000 
Alışveriş Yapmayanlar 118 3,6497 0,88444 0,08142 

Tablo 5’ten de görülebileceği üzere çevrimiçi alışverişin algılanan faydasını oluşturan rahatlık, ürün seçimi, 
konfor ve keyif faktörlerinin hepsinde çevrimiçi alışveriş yapanlar ile çevrimiçi alışveriş yapmayanların 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde ise bu 
anlamlı farklılığın fayda yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Buradan da tüketicilerin çevrimiçi alışveriş 
yaptıkça, konu hakkındaki fayda algılarının olumlu yönde arttığı çıkarımında bulunulabilecektir. Çevrimiçi 
alışverişin algılanan risk bölümünü oluşturan faktörlerden finansal risk ve zaman riskinde de internet 
üzerinden alışveriş yapanlar ve yapmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 
Bu faktörlerdeki ortalamalar incelendiğinde de çevrimiçi alışveriş yapanların, çevrimiçi alışveriş 
yapmayanlara göre risk algısının daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak algılanan ürün riski faktöründe 
çalışmaya katılan çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler ile yapmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmamıştır. Gerçek ürünü test edememe, kıyafetlerde beden problemi olabilmesi, kıyafetleri 
çevrimiçi olarak denenememesi, ürüne dokunma ve hissetme ihtimalinin olmaması maddelerinden oluşan 
ürün riski faktörü tüketici grupları için farklılık içermemektedir. Ortalamalar incelendiğinde bu risk 
faktörünün diğer risk faktörlerine göre katılımcılar için daha yüksek olduğu da görülmektedir. 

İnternet kullanımının daha yüksek çevrimiçi entegrasyon olduğu düşünüldüğünde internette harcanan 
zamanın çevrimiçi alışverişin algılanan fayda ve algılanan riski için farklılık doğuracağı düşünülmektedir. Bu 
hipotezi test etmek için yapılan analiz Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. İnternette Geçirilen Süreye Göre Algılanan Fayda ve Algılanan Risk Ortalamaları 

Faktör Grup (n=438) Ortalama Std. Sapma Std Hata Ort Sig. 

Algılanan Fayda 
İnternet kullanımı ≥ 1 sa. 385 3,7125 0,59389 0,03027 

0,000 
İnternet kullanımı < 1 sa. 53 3,3585 0,79956 0,10983 

Algılanan Risk 
İnternet kullanımı ≥ 1 sa. 385 3,6102 0,67385 0,03434 

0,195 
İnternet kullanımı < 1 sa. 53 3,7399 0,74377 0,10217 
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Yapılan t-testi sonucunda algılanan fayda faktöründe internet kullanım süresinin istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark meydana getirmesine karşılık çevrimiçi alışverişin algılanan riskinde anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Bu durumda, internet kullanımı arttıkça ve tüketici internet dünyasında derinleştikçe, 
dijital çağın kolaylıkları, rahatlığı gibi fayda faktörleri konusunda algısı artmakta, risk faktörleri konusunda 
ise herhangi bir değişiklik olmadığı şeklinde yorumlamak mümkündür. H2 hipotezi kısmi olarak kabul 
edilmiştir. 

Son hipotezi test etmek amacıyla çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ile çevrimiçi alışverişin algılanan riski 
arasındaki korelasyonu ifade eden korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Algılan Fayda ve Algılanan Risk Arasındaki Korelasyon 

 Algılanan Fayda Algılanan Risk 
Algılanan Fayda 1 -0,077 
Algılanan Risk -0,077 1 
Sig.= 0,115   

Yapılan pearson korelasyon testi sonucunda anlamlılık 0,107 olarak bulunmuştur ve bu değer çevrimiçi 
alışverişin algılanan faydası ile çevrimiçi alışverişin algılanan riski arasında bir ilişki olmadığını 
göstermektedir. Bu sonuca göre, algılanan fayda arttıkça, algılanan risk düşmemektedir. Dolayısıyla H3 
hipotezi reddedilmiştir. 

Sonuç 

Bu çalışmada çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ve algılanan riski hakkında birtakım bilgiler elde edilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre daha önceden çevrimiçi alışveriş yapmanın, sanal belirsizliği ortadan 
kaldırdığını ve çevrimiçi alışverişin faydalarının daha fazla hissedilmesine sebep olduğu düşünebilecektir. 
Ayrıca algılanan faydanın alt faktörlerini oluşturan rahatlık, ürün seçimi, konfor ve keyif faktörlerinin 
tamamında daha önceden çevrimiçi alışveriş yapanları algısı, çevrimiçi alışveriş yapmayanlara göre yüksek 
çıkmıştır. Algılanan riski oluşturan finansal risk ve zaman riski faktörleri de daha önceden çevrimiçi alışveriş 
yapanlarda anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Çevrimiçi alışveriş yaptıkça, çoğunlukla belirsizliğe bağlı risk 
faktörü olarak görülen sorunların belirsizlikten çıkması ve tüketicilerin güvenlerinin artması şeklinde 
sonuçlandığı görülmektedir. Ancak ürün riski faktöründe çevrimiçi alışveriş yapanlar ve yapmayanlar 
arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Forsythe ve Shi (2003) tarafından yapılan çalışmada da 3 gruba 
ayrılan tüketicilerden yoğun alışveriş yapanların tüm gruplarda risk algısı ortalama alışveriş yapan ve 
alışveriş yapmayanlara göre daha düşüktür. Ortalama alışveriş yapan grubun ürün riski algısı alışveriş 
yapmayanlara göre bile yüksek çıkarak çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu da ürünlerde 
oluşabilecek beden ve stok problemi ile kalite algısının tüketici grupları için benzer olduğunu çıkarımında 
bulunulmasını sağlayabilecektir. Bir diğer çalışmada elde edilen finansal risk algısının çevrimiçi alışveriş 
tecrübesi ile azaldığı sonucu bu araştırma ile benzerlik gösterirken, çevrimiçi alışveriş tecrübesi arttıkça ürün 
riski algısının düşmesi sonucu ise farklılık içermektedir (Dai vd., 2014). 

Çalışmanın bulgularına göre, internette geçirilen zaman çevrimiçi alışverişin algılanan faydasının 
yükselmesine sebep olmaktadır. Dijital dünyanın günlük yaşamı kolaylaştırıcı, iş yaşamına katkıda bulunan, 
eğlenmeye, öğrenmeye, iletişime yarayan faydaları vardır.  Bu kadar faydalı bir teknoloji ile daha fazla zaman 
geçiren kişilerin, internet alışverişi faydalarının da yüksek olması beklendiği gibidir. Bununla birlikte, 
çalışmada internette geçirilen sürenin çevrimiçi alışverişin risk algısı ile ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu 
sonuç, fayda algısının internet kullanımı ve daha önceden alışveriş yapma ile ilişkili olduğunu ancak risk 
algısının sadece çevrimiçi alışveriş deneyimi sonrası düşeceğini göstermektedir. Bhatnagar ve Ghose (2004) 
tarafından yapılan araştırmada algılanan ürün riskinin internet tecrübesine göre düştüğü bulgusu bu çalışma 
ile farklılık içermektedir ancak aynı çalışmada algılanan güvenlik riski faktörü ile internet tecrübesi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Başka bir çalışmada internet tecrübesinin artması ile finansal risk faktörü 
için ters yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuşken, diğer risk faktörleri için ilişki bulunmamaktadır sonucu elde 
edilmiştir (Forsythe ve Shi, 2003). 

Çalışmadaki bir diğer bulgu da çevrimiçi alışverişin algılanan faydası ve algılanan riski arasında bir 
korelasyon olmaması durumudur. Beklenti, algılanan fayda arttıkça algılanan riskin artacağı yönünde 
olmasına rağmen bulgular beklenenin dışında gerçekleştiğini göstermektedir. Yine de araştırmadaki diğer 
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sonuçlarla karşılaştırıldığında, bu sonucu açıklayabilmek mümkündür. Ürün riski faktöründe çevrimiçi 
alışveriş yapanlar ile çevrimiçi alışveriş yapmayanlar arasında anlamlı farklılık bulunmaması, algılanan risk 
faktöründe de yoğun internet kullanıcıları ile seyrek internet kullanıcıları arasında anlamlı farklılık 
bulunmaması bu sonucu meydana getirmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre birtakım öneriler getirmek gerekirse; çevrimiçi alışveriş yapanların alışveriş 
yapmayanlara göre fayda algısının daha yüksek olması, risk algısının da daha düşük olması sebebiyle, 
çevrimiçi alışverişin faydalarının ve risklerinin internet kullanıcılarına doğru şekilde aktarılması, alışveriş 
etkinliğini arttırabilecektir. Risk algısının alışverişe etki ettiği düşünüldüğünde, çevrimiçi perakendeciler ve 
diğer satıcıların, güvenlik sertifikaları, ürün değişimi, ödeme güvenliği gibi konularda tüketicilere riski 
düşürecek hizmetler sunmaları da çevrimiçi alışverişe eğilimi arttıracak unsurlardandır. İşletmeler, 
müşterilerin yaşadığı olası olumsuzluklara karşı gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda etkili 
çözümler bularak, müşteri memnuniyetine pozitif etkide bulunmaları, çevrimiçi alışverişten kaçınanların 
entegrasyonu adına olumlu bir adım olacağı düşünülmektedir. 

Katılımcılarının çoğunlukla gençlerden ve internet kullanıcılarından oluşması ve kolayda örneklem yoluyla 
yapılmış olması araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir öneri 
sunulacak olursa; sadece internet alışverişi yapanlar üzerinde geniş kapsamlı bir araştırma, fayda ve risk 
algısının; alt faktörleriyle beraber önem derecelerinin görülmesi adına açıklayıcı sonuçlar verebilecektir. Bir 
diğer öneri ise internet alışverişi yapanlar ile internet alışverişi yapmayanların homojen dağıldığı bir veri seti 
ile bu çalışmadaki hipotezler test edilip farklılıkları görmek mümkün olabilecektir. Meslek gruplarına göre 
çevrimiçi alışveriş derinliği ve algılanan fayda ve riskler arasındaki farklılıklara bakılarak farklı sonuçlar elde 
edilebilir. 
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Purpose – This study intends to empirically determine the effect of Industry 4.0 (digital technology) on 
the companies adopted lean manufacturing in their production system. This study also gave importance 
to the factors that were not discussed in previous studies, such as Cause of Problems and Equipment 
Maintenance. 

Design/methodology/approach – The universe of this study was the businesses adopting lean 
manufacturing system in Turkish city of Bursa. In order to achieve this goal, a survey was used as a data 
collection method. In this context, 250 questionnaires were sent to the related companies by Simple 
Random Sampling Method and received 169 usable responses. Then, frequency, reliability, correlation, 
and factor (ANOVA) analyses have been used to analyze the data obtained. 

Findings – According to the research results, there are 7 dimensions of the lean production system. These 
dimensions are called Pull System, Production Equipment, Statistical Methods, Equipment Maintenance, 
Product Similarities, Communication with Suppliers and Cause of Problems. Also, there have been 
differences between industry 4.0 (digital technology) usage and lean manufacturing systems. In addition, 
the authors found that there are significant and positive relationship between factors; Pull System, 
Production Equipment, Statistical Methods, Equipment Maintenance, Product Similarities, 
Communication with Suppliers. However, there was no significant relationship between the problems 
causes factor and Industry 4.0 (digital technology). 

Discussion – Considering the results obtained, the authors suggest that companies that use lean 
manufacturing systems should adapt to changing technology early by integrating with Industry 4.0 and 
meeting customers' changing requirements. In addition, a quantitative approach will be presented in 
future studies, where it is believed that companies using Industry 4.0 will make an additional contribution 
to the literature by identifying the competencies and departments changed. 

1. Introduction 

In today’s fast competitive economy, it is very important to run efficient procedures and practices to control the 
cost of manufactured products and move across the realization of lean manufacturing (Chauhan and Singh, 2013).  
Lean Manufacturing (LM) requires improvements of the quantity and quality of outputs with less exhaustion of 
resources (Tortorella at al., 2019). It emphasizes the accomplishment of value-added performances and continuous 
reduction in the non-value-added businesses (Chauhan and Singh, 2013). Furthermore, LM endeavors to minimize 
and control overproduction in industries, and determine value from a consumer perspective (Fettermann and 
Tortorella, 2018). Thus, there must be too few production processes, when there is no immediate demand for the 
products or when consumers do not need the products (Lai et al., 2019).  

Industry 4.0 plants are expected to be able to acquire production equipment that combines real-time data and 
operates independently, based on information from the remainder of the manufacturing facility, client references 
and supply chain (Lai et al., 2019). At the Industry 4.0 facility, demand and information management are better 
linked to the workshop floor directly. Consequently, orders can be managed, and decisions can be made 
immediately (Mahapatra and Mohanty, 2007). Industry 4.0 applications improve efficiency in lean production 
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systems, which lead to a real-time integration system. Furthermore, big data, CPS and the internet of things can 
boost the level of data exchange and performance in the automated production (Pagliosa et al., 2019). For instance, 
cyber-physical system (CPS) can supply a superior chance for precise monitoring of activities inside and outside 
the manufacturing work floor (Kamble et al., 2019). Industry 4.0 gives individual, client-specific criteria to be 
added in the layout, arrangement, ordering, delineation, industry and process phases, and enable last-minute 
revision to be integrated (Kagermann et al., 2013). 

In light of recent studies, the growing interest of lean manufacturing enterprises in industry 4.0 technologies has 
given researchers an incentive to investigate whether there is an interrelationship between these two approaches. 
In accordance with Fettermann and Tortorella (2018) study, there is a positive relationship between industry 4.0 
applications and LM practices, and high-performing company in emerging economies are very likely to promote 
Industry 4.0 technologies. In contrast, Rosin et al. (2019), argue that Industry 4.0 technologies affect lean principles, 
excluding the Internet of Things and simulation, which can be good methods for enhancing performance in lean 
manufacturing. However, Kolberg et al. (2016) and Wagner et al. (2017) suggest industry 4.0 technologies such as 
Information and Communications Technology (ICT) as a solution to meet the demands of highly customized 
products. 

Therefore, in this study, the purpose was to examine whether there is a relationship between Industry 4.0 related 
technologies and LM, by developing a questionnaire targeting manufacturers in Bursa, Turkey. The study consists 
from five main sections. In the second section, a wide review of the subject is presented. Then in the third section, 
the analyzes and related results are explained. In the fourth section, the results of the study are reviewed, and 
suggestions were given. In the last section, the references are given. 

2. Background and Basic Concepts 
2.1. Industry 4.0 

The term of Industry 4.0 was first used in 2011 as a tender to come up with a new principle of German economic 
policy based on Germany's high technological strategies (Mosconi, 2015), which stands for the 4th industrial 
revolution, end-to-end digital formation of physical objects, integrating economy with artificial intelligence (PWC, 
2016; Rozkwitalska and Slavik, 2017). As it is shown in Fig. 1, the impact of industry 4.0 shifted from a situation 
seen by some as mere enthusiasm and propaganda, to tangible investments. According to PWC (2016) report, 
there are many companies in the Middle East have reported that they are investing significant money in this area 
through levels of digital transformation and integration. Industry 4.0 technologies also forced traditional 
production companies to adopt automation systems, due to increased production costs and competition between 
companies. Today, industry 4.0 technologies offer large-scale improvements in the entire industrial economy (Lai 
et al., 2019). 

Industry 4.0 has changed into reality and produced new technology concepts, such as artificial intelligence (AI), 
digital production, mechanisms, IoT, three-dimensional (3D) printing, biotechnology and quantum computing 
(Mosconi, 2015). Furthermore, industry 4.0 has left unprecedented influences in the economic and social sectors 
and performs progress in the entire industry on three points (Roblek et al., 2016); 1-Digitize information systems 
in production and management planning.  2- Automation  Systems.  3- Associating manufacturing sites with Supply 
Chain and Automated Data sensors. 
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Figure 1: Industry 4.0 Applications 

Source: prepared by authors 

2.1.1 Mobile Devices Can Be Used in Automated Production 

With mobile devices, it is possible to control production processes, such as completing checklists, getting and 
meeting orders, observing workstations and visualizing the right optimization in the production environment 
(Morkos et al., 2012). The manufacturing systems will be powered by mobile devices. This new approach will 
force manufacturers to think again and more efficiently. Furthermore, smart factories are taking advantage of an 
integrated set of new technologies to enhance productivity and increase their revenues (Gibson, 2019) . 

2.1.2 Internet of Things and Machine Integration 

IoT refers to any device used to collect information from the surrounding environment and then shares them over 
the Internet, from which the data is processed in a smart way to provide the required information and services 
(Cheruvu et al., 2019). So, Internet of things provides combined services, which enable machines to make diverse 
operations and services without the need for human intervention (Choi et al., 2016). IoT features views of sensors, 
networks, devices, applications, APIs, and data, which industrial companies are looking to leverage this maturity 
environment to improve operational efficiency and performance in manufacturing (Accenture, 2019). 

2.1.3 H2M Interactions 

H2M is a platform for the implementation of intelligent manufacturing, which concentrates primarily on 
procedures of interaction, intelligent communication and transactions between humans and machines (Ma et al., 
2019). In the human-machine system, people receive information from the device through the visual and auditory 
system; then, with conversion and resolution in the brain, the motor organ interacts to achieve the transfer of 
information between human and machine (Deng et al, 2015). 

2.1.4 GPS provides adequate information 

GPS has a wide range of applications, including package tracking delivery, mobile device trading, emergency 
response, exploration, inspection, enforcements, entertainment, wildlife discovery, satellite data conversion, and 
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resource control (Bajaj et al., 2015). Tracking methods generally depend on the distance and direction of the 
moving objects. This calculation is a method of estimating a primitive location that involves calculating the 
direction of the object and the distance from a particular position (Brown et al., 2007). 

2.1.5 Authentication & fraudulence detection 

One of the miserable facts in call centers is fraudulent calls. Therefore, the need to authenticate legal customers is 
increasing day by day (Pindrop Report, 2017). Some technologies have been detected to handle the authentication 
request that includes the current user ID and user data. For instance, the new technique involves receiving an 
authentication request in an adaptive system which includes a previous database. This Database includes the 
identifier and previous user’s data coming from the previous authentication (Villa et al, 2015). 

2.1.6 3D Printing 

3D printing is a complex process of engaging materials, which use to create and build objects from a 3D imaging 
dataset, using layer-by-layer manner instead of subtractive processing methodology (Han and Jia, 2016). 3D 
printing is also called "additive manufacturing", where a piece is an added material (Crease, 2018), which can 
change geometrical representation into physical objects by sequential extensions of materials (Han and Jia, 2016). 
It is adopted for faster and inexpensive core manufacturing processes, such as modeling, digitization, converting 
file data to G-code files, and printing materials using a layer-by-layer technique (Guo et al., 2019). 

2.1.7 Smart Sensors 

Compared to Industry 4.0, the improvement of sensors has seen different phases culminating in sensor 4.0. Smart 
sensors can be used to improve and develop manufacturing systems, thanks to their ability to monitor, diagnose 
and control data (Kamarthi et al., 2004). As production automation continues to expand in the industrial 
companies, traditional sensors are no longer suitable in manufacturing systems (Kusiak, 2018). Industrial 
automation has a strong demand for high-quality sensor products, especially viscosity sensor, hardness, surface 
finish, configuration, and color. And this has strict quality requirements (Schütze et al., 2018). Combined with 
factory systems and supported by accelerated intelligent sensor technology, smart technologies have a profound 
influence on the performance of the industrial system and ultimately lead to high quality, flexibility and 
productivity in manufacturing systems (LMI Technologies, 2018). 

2.1.8 Big Data Analysis in Manufacturing 

To confirm the best view of what happens in industrial infrastructure at any time, big data analysis has included 
the search for compact and predictable methods. However, the attributes of the data to be analyzed usually require 
some types of human intuition (Rehman et al., 2019).  The database contains start and end dates for several weekly 
sales and profit promotion campaigns. Critical data may not be the same dates, but the periods between them and 
may not be gross profit but average profit over those periods. Big data analytics levels are machine learning, deep 
learning and supervised learning (Gibson, 2019). 

2.1.9 Augmented Reality/Wearables 

This technology provides a wide range of advantages in manufacturing, education, entertainment, medicine, and 
engineering (Silva et al., 2003). The augmented reality system consists of real scene data, scene location 
information and analysis, realistic scene, and the integration of display (He et al., 2017), which assigned to the 
digital supporting systems. AR allows digital interference with the physical world, which the user sees, unlike 
virtual reality, which requires wearing a special helmet and other computer-related accessories that allow the 
virtual world to interact with the user (Sorko and Brunnhofer, 2019). 

2.1.10 Cloud Computing enables manufacturers to have IT resources 

Cloud computing (CC) is a collection of computing that is grouped and interlocked somewhere to perform many 
functions that serve a large segment of users at the same time and in different places (Nwobodo, 2016), allowing 
businesses to sell computing resources efficiently (Puttonen et al., 2016). CC  enables the manufacturing a new and 
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efficient mechanism to reduce production costs through the transmission of monitoring data in manufacturing by 
centralized analytical servers (Wang et al., 2015), and thanks to their hardware independence, maintenance, high 
performance, productivity, reliability, and security (Nwobodo, 2016). It can increase the efficiency in LM that 
requires considerable effort, such as modeling design processes (Wang et al., 2017).  

2.2. Lean Production and 8 Waste  

Table 1: The 8 waste in lean manufacturing system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Prepared by authors 

Lean is used as a set of management essentials and methods provided towards waste disposal in the 
manufacturing procedures, to increase the efficiency of production and add value to the products from the 
customer's perspective (Kamble et al, 2019). Lean manufacturing is a systematic way to minimize production costs 
by identifying 8 problems within the manufacturing system and eliminating unnecessary waste without 
sacrificing productive capacity (Mahapatra and Mohanty, 2007). LM is derived from Toyota's production system 
theory. In 1990s, Prof. D. Jones from Massachusetts Institute of Technology used the term Lean Production instead 
of the term “JIT” in his book “The Machine That Changed the World” (Guan et al., 2017). 

Lean manufacturing is a multidimensional approach that covers a wide range of management applications such 
as JIT in the integrated manufacturing system, quality system, industrial cellular manufacturing (to organize the 
production equipment into machine), and supply chain management (SCM) (Badurdeen and Stump, 2008). As it 
is shown in Figure-2, LM can provide a wide range of advantages, including production efficiency, reworking 
overall performance, quality, and staff efficiency and their enthusiasm (Baecker, 2012). Another advantage of lean 
manufacturing is the capability of this system to minimize the waste in the over-processing, overproduction, 
transmission, inventory, and defects, as well as reducing unnecessary motions of equipment or personnel and 
waiting for the next production procedures and steps (Lai et al., 2019). 

 

 

 

Defects: 
- Reports without complete information. 
- Incorrect reports or data 
- Clients’ calls are not answered. 

Underutilizing People’s Abilities: 
- Not using employees’ knowledge, skills, and 
abilities efficiently. 
- Using high skills in non-value-added 

 

Overproduction (Over-Processing): 
- Production exceeds consumer demand. 
- Failure to design products from a customer 
perspective. 
- Poor understanding of what client really needs. 

Motion Waste: 
- Excessive staff movements. 
- Ineffective layouts /search for misleading 
elements. 

Transportation: 
- Lots of effort to get services. 
- Too many mice click on website to get information 

Inventory Excess /Backlog: 
- Poor balance of workloads 
- Processing work is in huge batches. 
- Accumulation of files that are no longer used. 
 

Non value-added processing: 
- Distribution of unread information. 
- Reports are too long and elaborate. 
- Creating services not required. 

Waiting (Long Standby Time): 
- Customers waiting for goods/services. 
- Waiting for call/email response. 
- Staff waiting for invoices and information 
from co-workers 
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Figure 2. The Elements of Lean Manufacturing Source: Prepared by authors 

3. Method 

In this descriptive research, a questionnaire was used as a method of data collection. In order to test the validity 
of the metrics in the pre-test conducted in the questionnaire, the opinions of academics and some managers who 
are subject matter experts were taken, and a draft questionnaire was created with the necessary changes in relation 
to the issues they noticed. Then, a pilot study was carried out with 26 people from related fields in the units where 
they work, so that the questionnaire was tested before the actual application and the questions that were not 
understood / perceived by everyone were determined. In accordance with the opinion and suggestions from the 
people surveyed within the scope of the pilot study, the corrects/additions were considered necessary were made 
and the final version of the survey form was given. 

The research questionnaire consists of 3 sections and 41 questions. In the first section, questions about the 
demographic characteristics were presented. In the second section, 21 questions have been developed to determine 
the level of implementation of lean production, taking advantages from Rossini et al. (2019) studies. As well as in 
third section which includes 16 questions about digital technology. Expressions about lean production and the 
use of digital technology on the scale are measured with the 5-lirt measurement method; "absolutely disagree", " 
disagree", " not sure", "agree" and "absolutely agree". 

The universe of this research consists of companies that continue to operate in Turkey - Bursa province. 
Accordingly, the level of significance is set to Z0.05=1.96 for α=0.05, standard deviation s=1, and sample error d=0.1 
and the minimum sample size is calculated as 120.  Most statisticians agree that the lowest sample size to get a 
meaningful result is 100 (Bryman and Bell, 2003). In the study, 250 questionnaires were sent to related companies 
through a simple random sampling method. 169 of them were answered. After receiving the questionnaires, 4 of 
them were excluded, as they are not subject to analysis due to lack of information. SPSS 23 software for the 
Windows was used to evaluate the remaining 169 questionnaires. In this study, frequency and percentage 
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distributions were used for the characteristics of companies. On the other hand, arithmetic mean and standard 
deviation values  for the scale and subscales (sub-dimensions) were calculated. The relationships between the 
scale and its sub-dimensions were determined by Pearson correlation analysis. However, analysis of variance 
(since parametric test assumptions are provided) that measure lean manufacturing sub-factors, pull system, 
production equipment, statistical methods, equipment maintenance, product similarities, communication with 
suppliers, and causes of problem factors with Industry 4.0 technologies have been applied. On the other hand, 
explanatory factor analysis was applied for the construct validity of the scales and the internal consistency related 
to the reliability analysis was calculated with Cronbach’s Alpha coefficients. 

4. Results 
4.1. Demographic Characteristics 

 

Table 2. Demographic Characteristics 
 

Demographic 
Characteristics 

 
n %   n % 

Number of Employees 

< 500 
≥ 500 
 
Total 

110 
59 
 
169 

65,1 
34,9 
 
100 

Ownership 
 

Single 
Property 
 
 
Multiple 
Property 

57 
 
112 
 
169 

33,8 
 
66,2 
 
100 

Business Model 
B2B 
B2C 
Total 

107 
62 
169 

63,3 
36,7 
100 

Lean Time 
5 < 
5 ≥ 

81 
88 
169 

47,9 
52,1 
100 

The demographic findings of the research are shown in table 2. When the distribution of employees is examined, 
there are 110 businesses (65.1%) have less than 500 employees, and 59 (34.9%) businesses have number of 
employees more than 500.  When analyzed in terms of the model of enterprises, it is shown that 107 (63.3%) 
enterprises have B2B and 62 (36.7%) enterprises have B2C business models. When examined according to their 
property status, most businesses (112 (66.2%)), have multiple properties, while 57 (33.8%) are found to be single 
property. When examined according to lean production application times, it has been seen that enterprises that 
apply lean production for 5 years are 88 (52.1%), and the number of businesses that have implemented lean 
production for less than 5 years is 81 (47.9%).  

4.2. Factor Analysis 

Table 3. Factor Analysis Results 
Expressions Load 

Values of 
Factors 

Eigenvalues Total Variance 
Explained 

Kaiser-
Meyer-
Olkin 

(KMO) 

Cronbach’s Alpha 
(α) 

1.Factor (Pull System)      
M17 
M18 
M7 
M10 

0,836 
0,770 
0,618 
0,612 

    

  8,404 40,020 0,744 0,845 
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2. Factor (Production 
Equipment) 

     

M5 
M3 
M20 

0,902 
0,691 
0,624 

    

  2,236 10,650 0,612 0,819 
3. Factor (Statistical 
Methods) 

     

M14 
M12 
M13 

0,860 
0,815 
0,604 

    

  1,713 8,156 0,712 0,832 
4. Factor (Equipment 
Maintenance) 

     

M21 
M11 
M16 
M4 
M19 

0,682 
0,649 
0,649 
0,589 
0,538 

    

  1,493 7,109 0,811 0,869 
5. Factor (Product 

Similarities) 
     

M9 
M8 

0,895 
0,675 

    

  1,317 6,274 0,500 0,756 
6. Factor 
(Communication with 
Suppliers) 

     

M2 
M1 

0,771 
0,702 

    

  1,123 5,345 0,500 0,684 
7. Factor (Causes of 
Problems) 

     

M15 
M6 

0,895 
0,675 

    

  1,047 4,988 0,500 0,738 
Total Variance   82,542   
Kaiser-Meyer-Olkin Sample Sufficiency 
Bartlett’s Sphericity Test (Approx. Chi Square) 
P-Value 
Cronbach’s Alpha (α) 

 0,628 
3407,374 

0,000 
0,917 

In order to demonstrate the construct validity of the scales used in the research: firstly, explanatory factor analysis 
was performed. In this context, the suitability of the scales for factor analysis was evaluated according to the 
results of Kaiser Meyer- Olkin (greater than 0.60) and Barlett's sphericity test (to be 0,000). In addition, Cronbach's 
Alpha coefficients were calculated to measure the reliability of the scale dimensions resulting from factor analysis. 
Cronbach's Alpha coefficient of the scale is 0.845, indicating that the scale is reliable. Based on the descriptive 
factor analysis for the Production Equipment scale, 3 expressions on the scale (M5, M3, M20) have been collected 
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under a single factor with 10,650% of the total variant of these expressions (KMO=0.612 p=0.000). Also, the 
reliability coefficient of the Production Equipment Scale has been found as 0.819.  

When the explanatory factor analysis for Statistical Methods scale has been analyzed, 3 expressions (M14, M12, 
M13) in the scale have been gathered under a single factor and these statements express 8,156% of the total 
variance (KMO = 0,702 p = 0,000). The reliability coefficient of the Statistical Methods Scale is 0.832. Based on the 
explanatory factor analysis for the Equipment Maintenance scale, it is explained that 5 expressions (M21, M11, 
M16, M4, M19) have been aggregated under a single factor with 7,109% of the total variance of these expressions 
(KMO = 0,811 p = 0,000). The reliability coefficient of the Equipment Maintenance Scale is 0.869. Based on the 
explanatory factor analysis for the scale of Product Similarities, the two expressions on the scale (M9, M8) have 
been collected as a single factor, describing 6,274% of the total variant of these expressions (KMO=0.500 p=0.000). 
The reliability coefficient of the Product Similarities Scale is 0.756. Based on explanatory factor analysis for the 
scale of Communication with Suppliers, 2 expressions (M2, M1) on scale are collected under a single factor and 
describe 5,345% of the total variant of these expressions (KMO=0.500 p=0.000).  It is seen that the reliability 
coefficient of the Communication with the Suppliers Scale is 0,684. Finally, when looking at the explanatory factor 
analysis for the Causes of Problem scale, it indicates that the two expressions (M15, M6) in the scale are gathered 
under a single factor, and these expressions explain 4.98% of the total variance (KMO = 0.500 p = 0.000). Reliability 
coefficient of the Problem Causes Scale is 0.738. In total, Kaiser-Meyer-Olkin Sample Sufficiency 0.628, Bartlett’s 
Sphericity Test Approx. Chi Square 3407,374 and Cronbach's Alpha (α) value 0.917, and that means highly reliable. 

4.3. Difference Tests 

As shown in table 4, we have applied for Tamhane's T2 test to see the differences between groups, since variance 
homogeneity (Sig.0.05) could not be achieved in the results obtained to the pull system, production equipment, 
statistical methods, equipment maintenance, product similarities, communication with suppliers and Cause of 
Problems scale.  

               Table 4. Difference Tests 

 Levene Statistic Df1 Df2 Sig. 

Pull System 3,498 13 156 ,000 

Production Equipment 2,657 13 156 ,002 

Statistical Methods 1,896 13 156 ,034 

Equipment Maintenance 1,801 13 156 ,047 

Product Similarities 3,593 13 156 ,000 

Communication with Suppliers 2,564 13 156 003 

Problem Causes 3,753 13 156 ,000 
 

4.4. ANOVA Analysis 

One of the limitations of ANOVA analysis is that it indicates whether the means of the data are different from 
each other. Moreover, the ANOVA analysis diffuses the variance between the various patterns tested (Buckless 
and Ravenscroft, 1990). 

               

 

 

 



İ. Demirkol – A. A. Al-Futaih 12/2 (2020) 1083-1097 

1092 
 

 

 

Table 4. ANOVA Analysis 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

F1 Between Groups 19,712 13 1,516 3,873 ,000 
Within Groups 61,076 156 ,392   
Total 80,788 169    

F2 Between Groups 19,785 13 1,522 2,939 ,001 
Within Groups 80,782 156 ,518   
Total 100,567 169    

F3 Between Groups 11,585 13 ,891 2,079 ,018 
Within Groups 66,856 156 ,429   
Total 78,440 169    

F4 Between Groups 43,434 13 3,341 6,346 ,000 
Within Groups 82,132 156 ,526   
Total 125,566 169    

F5 Between Groups 35,809 13 2,755 5,935 ,000 
Within Groups 72,402 156 ,464   
Total 108,212 169    

F6 Between Groups 25,887 13 1,991 3,312 ,000 
Within Groups 93,789 156 ,601   
Total 119,676 169    

F7 Between Groups 54,402 13 4,185 5,903 ,000 
Within Groups 110,600 156 ,709   
Total 165,001 169    

ANOVA analysis is given in table 5 it has been tested whether there is a difference between the hypotheses created 
based on different independent variables. If the Sig. value given in the ANOVA table is less than 0.05, it indicates 
that there is a difference between the groups. We can create the following hypothesis: 

H1: There will be a significant difference between Digital Technology and Pull System. 

In the independent sample t test (F = 3,873; p = 0,000 <0.05), the H1 hypothesis was accepted and there is a 
significant difference between the use of digital technologies and the pull system.  

H2: There will be a significant difference between Digital Technology and Production Equipment. 

In the independent sample t test (F = 2.939; p = 0.000 <0.05), the H2 hypothesis was accepted, which means that 
there is a significant difference between the use of digital technologies and the use of production equipment.  

H3: There will be a significant difference between Digital Technology and Statistical Methods. 

In the independent sample t test (F = 2.079; p = 0.000 <0.05), the H3 hypothesis was accepted, giving that there is a 
significant difference between the use of digital technologies and the use of Statistical methods. 

H4: There will a significant difference between Digital Technology and Equipment Maintenance.  
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In the independent sample t test (F = 6,346; p = 0,000 <0.05), the H4 hypothesis was accepted. So, there is a 
significant difference between the use of digital technologies and Equipment maintenance methods.  

H5: There will be a significant difference between Digital Technology and Product Similarities. 

In the independent sample t test (F = 5,935; p = 0,000 <0.05) H5 hypothesis was accepted; there is a significant 
difference between the use of digital technologies and product similarities. 

H6: There will be significant difference between Digital Technology and Communication with Suppliers. 

In the independent sample t test (F = 3,312; p = 0,000 <0.05), the H6 hypothesis was accepted and there is a 
significant difference between the use of digital technologies and the processes of communication with the 
Suppliers. 

H7: There will be a significant difference between Digital Technology and determination of the causes of the 
Problem. 

In the independent sample t test (F = 5,903; p = 0,000 <0.05), the H7 hypothesis was accepted and shows a significant 
difference between the use of digital technologies and determining the causes of problems. 

4.5. Correlation Tests 

Table 6. The Relationship Between Digital Technology and Factors 
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0,133 0,078 0,160 0,276 0,337 0,196 0,061 

p 0,034 0,010 0,003 0,000 0,000 0,000 0,431 

N 169 169 169 169 169 169 169 

Also, when we look at the relationship between the use of digital technology and lean production factors, it is seen 
that there is a positive and significant relationship with the pull system, production equipment, statistical 
methods, equipment maintenance, product similarities, communication factors with the suppliers. However, it is 
seen that there is no significant relationship between the cause  of problems factor and digital technology (Industry 
4.0). 

5. Conclusion and Discussion 

It is a well-known fact that the presence of companies in the developing and changing world depends on their 
continuity, competitiveness and sustainability. Although there are many effective environmental factors that 
ensure the competitive advantage of these companies, the added value thanks to the lean manufacturing system 
and industry 4.0 remains the most relevant factor in the continuity and competitiveness today. 

The purpose of of this paper is to identify and measure the relationship and differences between industry 4.0 and 
lean manufacturing system. Accordingly, the hypotheses have been created and the theoretical framework have 
been tested. The following findings have been reached to measure the relationships and differences between the 
variables. 



İ. Demirkol – A. A. Al-Futaih 12/2 (2020) 1083-1097 

1094 
 

The majority of enterprises have been using lean production system for more than 5 years. In addition, they have 
Multi-ownership, and run a B2B business model. Each company has fewer than 500 employees. Looking at results, 
it has been determined that there are significant differences between industry 4.0 and all variables such as pull 
system, lean manufacturing factors, production equipment, statistical methods, equipment maintenance, product 
similarities, communication with suppliers and determining the causes of problems. Then, in correlation analysis, 
it was determined that there is a significant and positive relationship between industry 4.0 and pull system, 
production equipment, statistical methods, equipment maintenance, product similarities, and communication 
with suppliers. However, it has been determined that there is no significant relationship between determining the 
causes of problems and Industry 4.0. The reason for this can be said that there are uncertainties in the quality 
problems that make up the factor. In this regard, companies that use lean manufacturing systems should adapt to 
changing technology by integrating with Industry 4.0 technologies that will enable them to quickly meet 
customers' changing requirements earlier. In this respect, the research shows a similarity with (Rossini et al., 2019) 
study, which examines the relationship between LM and industry 4.0 applications. However, the relationship 
between the causes of problem, which is the 7th factor, and industry 4.0, differs from the results section of the 
(Rossini et al., 2019) research. In the results of factor analysis, the causes of problem have similar results to a study 
of (Kafuku, 2019), which also overlaps with the results. There are also similarities between the results of this study 
and the results of many previous studies on this topic, such as (De Oliveira et al., 2019; Tortorella et al., 2015). In 
the current study, a quantitative approach has been demonstrated, and the scale between lean manufacturing and 
industry 4.0 developed by (Rossini et al., 2019) has been tested. In future studies, the focus will be on introducing 
a quantitative approach, and the efficiency of firms using industry 4.0 will be determined on these limits. Emphasis 
will also be placed on departments affected by Industry 4.0, in order to be able to make various contributions to 
the literature. 
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Purpose – The study aims to develop a framework model to measure performance and report 
improvements and deficiencies as multidimensional with timely information in lean manufacturing 
environment accordance with philosophy of lean thinking. 

Design/methodology/approach – The paper examines research conducted in the area of lean 
thinking, lean manufacturing, lean accounting, lean accounting box score, balanced scorecard and 
proposes a performance measurement and reporting model. 

Findings – It was developed a multidimensional performance measurement and reporting 
framework model that, takes into account requirements of lean manufacturing and supports lean 
manufacturing. 

Discussion – In lean companies, performance measurement methods and reports should reveal 
gains and deficiencies of lean applications. Proposed model provides to measure performance and 
reports results based on value streams similtanously with manufacturing processes. Therefore, the 
study one of the few studies that contribute to expanding the limited existent body of knowledge of 
performance measurement and reporting in lean manufacturing environment. Also, model can be 
used by companies from different industries and as well as non-lean companies or organizations by 
modifying according to aims and strategies or requirements.   

1. INTRODUCTION 

Lean manufacturing practices were initially embodied in the automotive industry, different companies 
discovered advantages of lean practices. And lean manufacturing has gained importance and become a 
dominant strategy to arrange production systems (Karlsson, and Ahlstrom,1996: 25).  The ultimate goal of lean 
manufacturing is to create more value for customers and minimize waste by focusing continuous 
improvement  (Onofrei and Prester, 2017: 1). 

Lean is a long journey. Revealing improvements or deficiencies is an obligation to attain ultimate goal of lean 
manufacturing. Lean accounting uses box score to make lean manufacturing operational and financial results 
visible with timely information. But lean is a philosophy sources and consequences include more element than 
operational or financial. Thus, supporting innovation, taking into account customer expectations and needs, 
enhancing employee’s quality, capability and satisfaction are important factors for sustainable succes on lean 
manufacturing as well as operational and financial performance. 

 Balanced scorecard (BSC) which is management accounting tool developed by Kaplan and Norton (1992) 
supplements traditional financial measures with operational measures oriented toward customer, internal 
process, learning and growth activities (Banker at all., 2004:3) and reveal business performance as 
multidimensional. Otherwise, lean manufacturing needs timely information and monitoring the performance 
based on value streams is important to define improvements or root causes of deficiencies to support 
continuous improvement.  

Moving from this considerations, This paper aims to bring a proposal to measure and report performance as 
multidimensional with timely informantion in lean organizations. On this framework “How can performance 
be measured as multidimensional and how results can be reported with timely information based on value 
streams in lean manufacturing environment?” The answers were searched.   
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Researches focus on lean accounting box score, a few suggest to use BSC as performance measurement tool in 
lean manufacturing. Bhasin (2006) suggested dynamic multi-dimensional performance model for lean.   
Baroma at al.. (2013)  suggested adaptation of BSC to lean thinking. 

The study integrates balanced scorecard and lean accounting box score. Furthermore, provides to report lean 
manucaturing results based on value streams similtanously with manufacturing process. Proposed framework 
model can be used by companies implementing lean manufacturing system. Furthermore, model can be 
modified according to strategies, objectives by companies from different industries. Therefore, the study one 
of the few studies that contribute to expanding the limited existent body of knowledge of performance 
measurement, reporting and management in lean manufacturing environment and will help lean companies 
as well as academics. 

The study examines researches in the field of lean thinking, lean manufacturing, lean accounting, balanced 
scorecard and proposes a framework model to measure and report performance. Paper starts with an overview 
of literature regarding lean thinking, lean manufacturing, lean accounting and BSC. Secondly, it was 
highlighted deficiencies and advantages of lean accounting box score and BSC than developed a framework 
model to reveal performance results as timely and multidimensional in lean manufacturing environment. 
Finally, it was highlihted the importance of the model and contribution of study. 

2. LITERATUR REVIEW   

2.1. Lean Thinking and Lean Manufacturing 

Toyota invented the lean thinking principles and applied this principles on production processes (Kennedy & 
Brewer, 2006:63).  Womack, Jones and Roos (1990)  compared Toyota production system with mass production 
systems in the US and Europe automotive industry (Melton, 2005:662). Womack, Jones ands Roos (1990)  
brought the term of lean production to the literature. In 1990’s challenging economic conditions and increasing 
competition environment corporations have tried to learn and implement the Toyota Production System 
(Womack and Jones, 2007:8). Womack and Johns (1996)  published “Lean Thinking: Banish Waste and Create 
Wealth in Your Organization”  which is repsonded this requirement and introduced lean thinking term and 
principles.  

Lean thinking, way to specify value, line up value creating actions in the best squence, conduct these activities 
without interruption whenever someone request and perform them more and more effectively (Womack & 
Jones, 2003; 15). Lean thinking focuses on continuous imrovement of processes by eliminating waste which 
aligns with the principle of economics, a company must continuously identify and eliminate the non-value 
adding activities within organization (Tahangarajoo, 2015:1). In this framework, lean philosoply supports 
improving operational performance and attaining customer satisfaction (Tahangarajoo, 2015:1). Lean thinking 
offers a way to do more and more with less and less: less equipment, less time, less human effort and less 
space (Womack & Jones, 2007:23). 

Lean manufacturing aims to achieve manufacturing in the most economical ways (Dahlgaard & Dahlgaard-
Park, 2006:264).  Origin of lean manufacturing is Toyota Manufacturing System, called, just in time production. 
(Lopez, Santos and Arbos, 2013:647). The most important factor of lean manufacturing is concept of “muda”. 
Muda, which is japanese word means waste and refers that transactions which just consume sources and non-
value adding the product. The elimination of muda carries a huge potential in terms of improvements on 
manufacturing processes (Melton, 2005:665). For examle, inventory is muda. Lean manufacturing system 
provides to decrease on inventory level around 50%-90% (Maskel et al., 2007: 122).   

Lean can be expressed as a continuous improvement business strategy (Mcvay, Kennedy and Fullerton, 
2013:4). It is expected to do two contributions of lean manufacturing: directing to create more value for 
customers and providing continuously improvement on productivity. Creating more value for customers  
improves productivity,  increases sales revenue, profitability and provides effective cost management as the 
lean mature  (Katko, 2014:19-20).  

The focus point of every business should be creating value for custormers (Kennedy & Brewer, 2006:5).  Thus, 
starting point of lean and first principle  is value. Value is created in business processes, but defined by the 
customer with the effect of some factors such as needs, time, price (Womack & Jones, 2007:24). Value is more 
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than service or product. Eliminating waste and offering new features or services to customer like as purchase 
order, payment, support after sales, customer’s easeness of contact to company are essential sources of value.  

Tratidional manufacturing systems organized around departments and aim to increase efficiency of each 
department (Kennedy & Brewer, 2006:13).  Lean businesesses organized according to value streams.  Value 
stream is second principle of lean. Value stream is the sequence of concrete actions necessary to obtain the 
product. These conctrete actions sequence include three critical funtions. These are, problem solving function, in 
the process, concept, design, and by supply the product to market, knowledge management function, starting by 
order untill delivery and physical conversion function, in the process from raw material to product (Womack 
& Jones, 2007:29). Value created in the value stream steps but this steps may include muda (Özçelik & Ertürk, 
2010:57). Value streams are profit centers. The way of the increase profitability is to increase performance of 
value streams (Katko, 2014:31) by eliminating muda. 

Third principle of lean thinking is flow. Katko (2014) states that operational implementation of lean can be 
summarized in a single word which is flow. Flow refers all value-added transactions, from order receipt to 
delivery of the product, continue at the right time in sequence, without encountering barriers and interruption 
(Katko, 2014:38). Support activities such as quality, maintenance, engineering, planning, procurement and 
material management are part of flow (Katko, 2014:38). Creation of value and improvement of the stream will 
unlock the financial potential of the corporation. Providing the flow is the first step for achieving efficiency 
gains, by improving the flow and creating capacity for additional orders without increasing costs (Katko, 
2014:42). 

Fourth principle of lean thinking is pull. Pull refers that manufacturing starts with customer order. Thus, pull 
is important concept for lean to eliminate waste. Last principle of lean thinking is perfection. Perfection 
expresses the continuing efforts to reach the ideal in lean. In the other words, perfection principle means that 
lean is a never-ending journey. 

2.2. Lean Accounting and Lean Accounting Box Score 

2.2.1. Lean Accounting 

Traditional accounting systems are complex and include non-value adding prcocesses (Maskel and 
Baggaley,2006:35). Inventory is important item on balance sheet. But, less inventory level means less asset on 
traditional accounting system. Otherwise invertory is a source of waste and cost item in lean.  Thus, traditional 
accounting reports is far away to reflect gains of lean. Lean is a multidimensional concept and strategy. In a 
lean corporation accounting system should report financial results and vizualize the operational performance 
and support continuous improvement and other lean applications according to lean philosophy. In this 
framework, lean accounting, emerged from requirement for change in accounting in firms adopted lean 
management system, is accounting system revealing financial results of lean applications (Maraşlı, Çoban and 
Topbaş, 2014:30), supporting lean and applying lean thinking it’s own processes. The most important features 
of lean accounting are to simplify accounting processes by eliminating waste and to produce all kinds of 
reports such as graphs, figures etc. (Balcı, 2011:42) to support lean applications by ensuring that the current 
situation is assessed in a healthy way with the reliable and timely data.  

Lean accounting system is lean, fast and produces timely information that everyone can understand. Lean 
accounting focuses on value streams and processes, produces information not only for accounting personel 
but also value stream team and management. Lean accounting reports are clear, simple easy to understand 
and reports can be prepared as daily, weekly, monthly. With this features lean accounting motivates all 
employee from managers to shop floor, supports continues improvement, rigorous financial & operational 
control and contribute growth, provides to maximize revenue and profit (Maskell, 2015). 

Lean accounting is crucial importance for success of lean manufacturing and other lean apllications. 
Measuring and monitoring performance according to reqierements of lean is one of the main objectives of lean 
accounting. Lean accounting uses box score to measure and report operational and financial performance 
(Cesoroni ve Sentuti, 2014). 
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2.2.2. Lean Accounting Box Score 

Transition to lean manufacturing system and observing desired results quickly is not possible for innovative 
nature of lean (Cesoroni ve Sentuti, 2014:3). Effects of lean tranformation emerge medium and long term (Uzun 
Kocamış, 2015:8). When the company has improved financial situation, the idea that operarational processes 
are already efficient may be an illusion (Melton, 2005:663). Because, financial improvement is not only 
indicator for success of lean manufacturing. Main indicator of lean improvements and driver of sustainable 
financial success is operational improvemets.  Operational improvements are measured with cycle time, 
prodictivitiy, quality, flow (Stenzel, 2007:157). Also, employees performing operational activities observe 
improvements directly in their units, managers can not view operational improvements on the financial 
statements. The gap between operational an financial outlook can cause disappoitment (Woehrle & Abou-
Shady, 2010:68).Thus, measuring financial and operational performance in lean corporation and reporting the 
results is a vital requirement for lean’s success. Box score responds this requirement in lean corpanies.  

Table I: Operational And Financial Results With Box score 

                      Lean Accounting Box Score Goal 
 5-Jan. 12-Jan. 19-Jan. 26-Jan.  5-Feb. …. 31-Mar. 

OPERATIONAL        
Unit Per Person 32 32,3 32,9 33,6 33,71  35,2 
On-Time Shipment(%) 95,6% 96,2% 96,5% 97,2% 97,3%  98% 
First Time True(%) 40% 43% 45% 48% 52%  62% 
Dock-to-Dock Days 15 14,5 12,94 11,33 10,90  9 
Avarage Cost (USD) 120,78 120,78 118,62 116,66 115,74  107,01 
AP days-AR days 7 7 7 7 7  7 
CAPACITY        
Productive(%) 20% 20% 20% 18% 18%  %20 
Non-Productive(%) 60% 60% 60% 45% 45%  %38 
Available Capacity(%) 20% 20% 20% 37% 37%  %42 
FINANCIAL        
Revenue(USD) 395.806 369.349 358.070 351.520 352.339  351.000 
Material Cost(USD) 117.806 115.303 118.905 116.731 117.003  116.557 
Conversation Cost (USD) 97.192 100.530 99.995 104.436 103.104  98.740 
Inventory(USD) 326.153 310.498 285.450 243.440 232.221  208.737 
Value Stream Profit(USD) 169.813 121.741 129.224 120.588 122.446  125.950.7 
Value Stream ROS(%) 42,90% 32,96% 36,09% 34,30% 34,75%  35,88% 

Adapted from Maskell, B.H. (2006). 

Box score provides a perspective as operational, capacity and financial, including financial and non-financial 
measures  (Woehrle ve Abou-Shady, 2010:72; Mcvay, Kennedy and Fullerton, 2013:72). Box score gives idea 
about improvements or root causes of problems (Katko, 2014). With this features, box score is a simple and 
useful lean accounting tool that allows to analyze lean application results both financially and operationally, 
by presenting results as summary in a single report.    

2.3.  Balanced Scorecard  

Performance management is a natural process of managemenet function (Armstrong and Baron, 2005:13)  and 
key role to achive organizatinal succsess. First step of effective performance management is to measure 
organizational performance and reveal current situation with all dimension and compare with targets. In this 
framework, performance measurement and monitoring method is an important management tool due to 
reveal whether a company's operations are achieved as targeted and services are realized efficiently, 
effectively and profitably (Elitaş and Ağca, 2006:346). Ultimate object of measuring performance is to increase 
quality of products and services visualize operational performance services and to simplfy reaching mision 
and vision (Yenice, 2007:58). In management accounting, traditional approaches and tools focus on financial 
results to measure performance. But, measuring and evaluating performance with only financial measures can 
be likened to diriving car by just looking to rearview mirror. Financial measures just reveals the past 
performance (Sanger,1998:197). Thus, companies should not to focus on just only financial measures (Kaplan 
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and Norton, 1992:77).  Performance measurement methods must take into account not only financial 
performance but also intellectual capital, operational performance and customer dimension performance, 
which are main driver of financial improvements.  

Kaplan and Norton (1992)  introduced BSC with an article, “The Balanced Scorecard – Measures That Drive 
Performance” published on Harvard Corporation Review (Niven, 2002:11). BSC find solutions to problems 
and deficiencies (Sanger,1998:117) on performance measurement and management area, by transforming 
mission and strategy into financial and non-financial performance criterias. Balanced Scorecard turns 
corporation objectives into strategic targets. Thus, BSC aims to ensure that all parties, from owners to 
employees, be aware of the strategy and goals. BSC covers the deficiencies of traditional performance 
measurement methods by measuring the performance as multidimensional.  

BSC focuses on strategic goals and provides integration of all corporation parties from managers to employees. 
(Coşkun, 2007:82; Özbirecikli & Ölçer, 2002:46). BCS contributes spreading strategy within corporation, taking 
precautions in line with the strategic goals, and linking the management processes at different stages of the 
business (Sağmanlı & Ersen, 2001:128). 

BSC is not only performance measurement method but also a management system, that can direct the energy, 
talent and knowledge of employees. The most important diference of BSC from other performance 
measurement systems is that financial performance measures as well as non-financial measures are used as 
balanced (Kaplan and Norton, 2007:27; Sanger, 1998:198). Intellectual capital elements, human capital (skills, 
training, knowledge), information capital (symtems, database, network), organizational capital (culture, 
leadership, alignment, teamwork) together with tangible assets are taken into consideration and the 
performance management system are established on strategic goals (Kaplan and Norton, 2004a:53)  

Kaplan and Norton (1992) likened to BSC an airplane cockpit. Pilots views detailed information like as altitude, 
fuel level, speed, destination etc. from different devices, summarized the current and predicted environment. 
Similirlay managers need to view business performance from different perspectives. In the orther words, BSC 
provides to reveal organization’s performance from wider perspective (Armstrong and Baron, 2005:116). 

Kaplan and Norton (1992) introduced BCS as four dimensions. These are; 

• Financial  
• Customer  
• Internal Process 
• Innovation and Learning  

BSC uses financial perspective such as tradidional performence measurement systems. Financial perspective 
summarizes consequences of actions already taken (Kaplan and Norton, 1992:71). In the other word, 
improvements on other dimensions are main driver of future financial performance.  

Customer perspective aims to spread mission and strategy, transformed the objectives interested in customers 
and market, to all business (Kaplan & Norton, 2007:82). Customer perspective provides excellent customer 
performance and addresses how a business creates value for its customers.  

Businesses can’t manage to survive or growth, if not manage to leave behind competitor on time, productivity, 
quality and cost. Thus, internal process perspective focus on using prodictively of sourches, minimize the costs 
and increasing quality (Kaplan & Norton, 2007:117).  

Learning and growth perspective consists intangible assets that are human capital, information capital and 
organisational capital. It addresses if companies can continue to improve and create value. In other words, 
learning and growth perspective is starting point to success sustainable value creation (Kaplan and Norton, 
2004b:10).  

Four perspectives should be considered a framework model, not a ready product (Kaplan & Norton, 2007:44). 
Some businesses or organizations may use more or less perspective as based on sector, sector conditions or 
strategy.  

BSC not only expresses corporation strategy, it also activates all dynamics that can be used to realize of the 
strategy. This is called “cause and effect” relationship. A professional BSC should reveal corporation strategy 
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via cause and effect relationship. All financial measures must be linked to financial targets on BSC (Kaplan 
and Norton, 2007:183).  To achieve financial targets, corporation must have successful and qualified customer 
service and quality products or services. Businesses must employ qualified employee for successful and 
qualified customer service and qualilty products or sevices. To have qualified employees and quality products 
and services require to have intellectual capital, organizational knowledge, and information systems and be 
supported continuous improvement. Consequently, dynamic relation based on cause and effect relationship 
between BSC dimensions motivates all componets of corporation to achive targets.  

3.  DEVELOPING A FRAMEWORK MODEL FOR PERFORMANCE MEASUREMENT AND 
REPORTING IN LEAN MANUFACTURING ENVIRONMENT 

Performance measurement has a crucial role in determining whether operations are realized according to 
strategies or not and to assess the acchivement level of corporation objectives (Ittner and Larcker, 1998:205). 
According to Lebas (1995) performance is about the future, however measure is about the past.  According to 
Ghalayini an Noble (1996) performance measurement provides to ensure that companies are achieving 
continuous improvement or not. Effective performance measurement method should reveal past and current 
situation, strategies,  objectives (Lebas 1995:31). 

Lean accounting box score summarizes lean manufacturing operational and financial results.  But, lean is a 
philosophy sources and consequences can not be expressed as just operational or financial. Box score neglects 
intellectual capital components performance or customer perspective performance. Thus, It can’t explain 
exactly whether improvement in any area may have been achieved expense of another (Kaplan and Norton, 
1992:73).  

BSC, which is management accounting tool, reveals performance as multidimensional. BSC introduced by 
Kaplan and Norton (1992) includes, learning and growth perspective, customer perspective in addition to 
financial and operational (internal process) perspectives located box score. 

Lean manufacturing main idea is eliminating waste and creating value for customers by improving procesess. 
If we liken financial results a snowball, all improvements on operational, organizational, customer and 
intellectual capital components will get bigger the snowball. In this framework financial perspective both of 
BSC and box score serve to reveal lean manufacturing financial results.  

Lean manufacturing starts with the customer and the definition of value. Manufacturing process is a vehicle 
to deliver value to customer. Value is linked to customer requirements (Hines at al.. 2004:995). Without 
understanding of what the customer requirements, it is not possible to move forwards (Melton, 2005:665). 
Thus, defining, customer expectations, demand, satisfaction level or whether expectations met or not are very 
important to create desireble value or to reveal deficiencies and root causes of problems. While box score 
doesn’t take into consider customer dimension, BSC customer perspective can contribute to success of lean 
manufacturing with this characteristic. 

Lean thinking aims to maximize value and minimize waste. Operational activities, employee capabilities and 
quality are main factors for continuous improvement and to carry out corporation targets. Box score 
operational and capacity measures make lean’s operational results visible also BSC internal process 
perspective gives information on operational results with defined measures.  

Undoubtedly, the main source and driver force for succes and sustainability of lean manufacturing is human 
dimension and respect for people (Hines at all, 2004:1000). But lean manufacturing generally considered 
mechanics toll-focused and human dimension  neglected (Hines at al.. 2004:995).  BSC learning and growth 
perspective provides answer  “can we continue improve and create value?” (Kaplan and Norton, 1992:75) by 
revealing intellectual capital factors performance. Thus learning and growth perspective objects overlaps lean 
thinking main idea that creating more value for customers and covers up box score deficiency. 
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Figure 1: Balanced Scorecard and Balanced Scorecard-Integrated Box Score 

BSC and lean accounting box score are important management accounting tools. Lean accounting box score 
presents timely information with short time periods on financial and operational dimensions but it neglects 
customer and intellectual capital perspectives. BSC translates short term targets into long term strategies and 
evaluates performance as multidimensional. On this framework, reporting lean aplications results from 
different perspectives as timely by integrating BSC and lean accounting box score can be effective management 
accounting tool for performance measurement and reporting in lean manufacturing environment. On the 
other hand, value streams are both source of improvements and waste. Thus, measurement and reporting 
performance on the value stream level are considered crucial to tedermine gains and problems where they 
occur.  This approach provides to measure and report performance and analyse results on the basis of value 
streams and reveals root causes of improvements or deficiencies. Thus, it contributes to achieving continuous 
improvement that is crucial for success of lean manufacturing. In this framework, ıt was developed a 
framework model taking into consider all these features. With all these spesifications framework model 
provides to find answers that how can performance be measured as multidimensional and how results can be 
report with timely information based on value streams in lean manufacturing environment? and supports lean 
manufacturing,  provides to monitor step by step whether strategic targets are arrived or not.   

Table II shows proposed framework model to measure and report performance in lean manufacturing 
environment. Model contains four dimensions, strategies and performance indicators, including lean 
accounting box score indicators. According to requirements or strategies can be added new dimensions and 
performance indicators. Model aims to measure and report performance simultaneously with manufacturing 
process as much as possible, according to timely information requirement of lean manufacturing. Thus, 
designed as weekly. But, it should be taken into consider that some performance indicators may not be 
reported as weekly or effect of some applications may reflect to performance in longer time period such as 
improvements on intellectual capital components. As stated before value streams are value creating and profit 
centers. Thus, model measures and reports results based on value streams. Thus, improvements such as cost 
reduction, time reduction and other waste eliminations and deficiencies on especially on operational 
dimension can be defined on value streams level and timely. This provides to take precaution to prevent 
deficiencies or find a way for improvements on value stream level. If it is not possible to measure and report 
performance on value stream level for any performance criteria, it can be measured and reported on product 
or department level. In a single report can be monitored succsess of lean applications’ or problems results can 
be compared with targets. Also, model contributes to integrate lean concept to all processes and units of 
corperation. 
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Table II: A Framework Model: Balanced Scorecard-Integrated Box Score 
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4. CONCLUSION 

“If you can not measure,  you can not manage” is a meaningfull adage for lean companies. Lean accounting 
box score makes lean applications results visible by summarizing operational and financial performance as 
timely based on value streams. Lean thinking’s first princible is value, which is defined by customer based on 
some factors such as expectations, time, location, features, after sale service etc. One other principle is 
perfection, which states operational perfection and continuous improvement. Intellectual capital components 
such as skilled, motivated, qualified human resource, are main drivers of operational perfection, and 
continuous improvement.  But, lean accounting box score neglects customer dimension and intellectual capital 
components. 

BSC, which is management accounting tool, aims to reveal performance from financial, internal process, 
customer, learning and growth perspectives,  focuses on strategies as far as measures. BSC briefly expresses 
strategy of organization. BSC contains customer dimension and learning and growth perspective which 
contains intellectual capital components such as human capital, information capital and organizational capital 
different from lean accounting box score.   

Lean thinking last principle is perfection. Perfection principle means that lean is a never-ending journey. In 
other words, perfection refers continuous improvement. Otherwise, in BSC learning and growth perspective 
is source and driving force of continuous improvement. In this framework, integration of BCS and lean 
accounting box score reveals financial, operational, customer and intellectual capital performance results as 
timely accordance with lean concept. In addition, measuring performance and reporting results on value 
stream level is important to support continuous improvement.  

Study proposes a framework model in the field of performance measurement, reporting and management in 
the lean manufacturing environment. Proposed model measures and reveals performance not only financial 
and operational, but also from customer and intellectual capital perspectives with timely information based 
on value streams by integrating lean accounting box score and BSC. Thus,  improvements or root causes of 
deficiencies can be defined timely and on value streams level. Results of lean practices can be assessed as 
detailed and multidimensional simultaneously with manufacturing process in accordance with the logic of 
lean.  With this spesifications proposed model contributes to performance measurement, reporting and 
management in lean manufacturing environment,  and supports lean manufacturing as an accounting tool.  
Model can be adopted to service sector firms, public sector, non-manufacturing firms or organizations. 
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Amaç – Tedarik işletmelerin kalite, performans, maliyet gibi çok fazla değişkeni barındıran ve 
stratejik rekabet üstünlüğü sağlayan bir unsurdur. Hem üretim hem de hizmet sektörü için doğru 
karar verilmesinin süreçsel etkinlik anlamındaki katkısı büyüktür. Çünkü tedarik zinciri ilk 
basamağı tedarikçilerin doğru seçilmesi ve sürdürülebilir ilişkiler çerçevesinde işletmenin 
hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunZmasıdır. İşletmeler kendi yetenekleri üzerinde 
yoğunlaşırken geri kalan desteği almak istedikleri konuda uzman kişilerle çalışmak 
durumundadırlar. Dolayısıyla bunu sağlamak için dış kaynak kullanımını tercih etmektedirler. Bu 
noktada tedarikçi seçimi problemi çok kriterli zor bir karar verme süreci olduğundan etkin bir 
yöntem seçilmelidir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin bazı ürün veya hizmetleri kendileri üretmek 
yerine dışarıdan satın almalarına sebep olan çeşitli faktörler üzerinden hareketle, tedarikçi seçimi 
noktasında hangi kriterleri göz önünde bulundurduklarını belirlemek ve tedarikçi seçimi hakkında 
karar vericilere yardımcı olacak çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak alternatifler 
arasında sağlıklı kararın verilmesine destek olmaktır.. 

Yöntem – Çalışma kapsamında bir işletmenin tedarikçi seçme problemi Entropi ve Topsis (İdeal 
Çözüme Dayalı Sıralama Yöntemi) yöntemleri ile ele alınmış ve alternatif olan tedarikçilerin öncelik 
sıraları bu yöntemler ile hesaplanmıştır. Literatür araştırması ve uzman görüşlerinden yola çıkılarak 
tedarikçi seçiminde kullanılan 8 kriter ve 6 tedarikçi firma belirlenmiştir. 

Bulgular – Çalışmanın sonucunda alternatif tedarikçiler için öncelikleri belirlenmiş, böylelikle karar 
verme süreci ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre uygulama yapılan 
işletmede tedarikçi önceliği kliniğin implant hizmeti gereksinimleri içindir. Sonrasında mutfak 
tedarikçisi, üçüncü sıralamada ise bu hizmetlerin tamamlayıcısı olan sarf malzeme tedarikçisi tercih 
edilmelidir. 

Tartışma – Çalışma sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir diş polikliniğinde uygulanmış olup, 
başka sektörlerde farklı kriterler üzerinden de değerlendirme yapılabilir. Kriterlerin belirlenmesi 
noktasında farklı değişkenler eklenebilir ve farklı yöntemlerle çalışma tekrar edilebilir. 
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Purpose – Procurement is a factor that accommodates many variables such as quality, performance 
and cost of enterprises and provides strategic competitive advantage. Making the right decision for 
both production and service sectors has a significant contribution in terms of process efficiency. 
Because the first step of the supply chain is the correct selection of suppliers and contributing to the 
achievement of the objectives of the enterprise within the framework of sustainable relations. 
Businesses must concentrate on their capabilities and work with experts who are willing to receive 
the remaining support. Therefore, they prefer outsourcing to achieve this. At this point, the problem 
of supplier selection is a difficult multi-criteria decision making process and an effective method 
should be chosen. The aim of this study is to determine which criteria are taken into consideration 
in the selection of suppliers based on various factors that cause enterprises to purchase some 
products or services from outside instead of producing them and To support the decision-making 
process among alternatives by using multi-criteria decision making methods to help decision makers 
about supplier selection. 

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, the supplier selection problem of 
an enterprise is handled with Entropy and Topsis (Ideal Solution Sorting Method) methods and the 
priority orders of alternative suppliers are calculated with these methods. Based on the literature 
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survey and expert opinions, 8 criteria and 6 supplier companies used in the selection of suppliers 
were determined.. 

Findings – As a result of this study, priorities were determined for alternative suppliers and thus 
the decision making process was analyzed in detail. According to the findings of the study, the 
priority of the supplier is for the implant service requirements of the clinic. The kitchen supplier 
should be preferred and the supplier of consumables, which are complementary to these services, 
should be preferred in the third rank. 

Discussion – The study has been applied in a dental clinic in the health sector and evaluation can 
be made on different criteria in other sectors. Different variables can be added at the point of 
determining the criteria and the study can be repeated with different methods. 

Giriş 

İşletmelerde yönetilen tedarik zinciri uygulamalarının doğru konumlandırılması son derece önemlidir. Önem 
sırasının belirlenmesi noktasında önceliklerin belirlenmesi ve doğru bir yönetim sağlanması bu değişkenlerin 
doğru sıralanması ile gerçekleştirilebilir.  Tedarik zinciri yönetimindeki en kritik adım ise satın alma işlemidir. 
İşletmeler satın alma maliyetleri doğrultusunda tedarikçilerini belirlemekte ve uzun vadeli tedarikçi ilişkileri 
kurmaktadırlar. Bununla birlikte küresel rekabet ortamının etkisiyle müşteri beklentilerinin değişmesi satın 
alma sürecini de değiştirmiştir. Artık satın alma süreci daha karmaşık ve daha belirlenmesi zor bir faaliyet 
olarak görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla tedarikçi seçimi noktasında karar vericilerin çoklu kriterler 
çerçevesinde değerlendirildiği ve dış kaynak kullanımına daha fazla yöneldikleri görülmektedir. Bu kararları 
alırken bilimsel ölçütlere ve güvenilir tahminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü işletmenin hedeflerine 
ulaşabilmesi, rekabet düzeyini koruyabilmesi, sürdürülebilir başarı ve güçlü kararlar alıyor olmanın 
göstergesi olabilmesi için stratejik bir karar niteliğindedir. Bu yüzden işletmeler için tedarikçi seçimi kararı 
tecrübe, deneyim veya sezgisel kararlar niteliğinde değil, sistematik ve bilimsel ölçütlere dayanan kararlar 
olmalıdır. 

Temel olarak tedarikçi seçimi probleminin çözümünde önemli iki husus vardır. Birincisi tedarikçilerin 
değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin belirlenmesi, ikincisi ise bu tedarikçileri önceliklerine göre 
sıralamak için kullanılacak uygun yöntemin belirlenmesidir. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri, 
bu ve benzeri problemlerin çözüme ulaştırılması noktasında veriler üzerinden daha bilimsel ölçütler 
çerçevesinde sonuçlar almayı kolaylaştırarak, karar almayı sağlamaktadır. Bu çalışmada, outsourcing (dış 
kaynak kullanımı) kapsamında sağlık hizmeti üreten bir işletmenin tedarikçi seçme probleminin 
çözümlenmesi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropi ve Topsis yaklaşımlarını entegre bir 
biçimde uygulayarak problemi çözümüne ulaştırmak amaçlanmıştır. Mevcut değerlendirme kriterleri, 
literatür araştırması ve çalışma grubunun oluşturduğu kriterler çerçevesinde Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV) yaklaşımlarında her bir kritere ait uygun ağırlıkları bulmak için uygun bir yöntem olan Entropi 
yöntemi ile belirlenmiştir. Tedarikçilerin kriterler kapsamında değerlendirilmesi aşamasında ise yine (ÇKKV) 
Yöntemlerinden Topsis uygulanmış ve tedarikçiler sıralanmıştır.  

1. Kavramsal Çerçeve 

Dış Kaynak Kullanımı (DKK), işletmelerin kendi öz yetenekleri üzerinde yoğunlaşarak faaliyetlerini uzman 
oldukları konular ile sınırlandırıp, bunun dışında kalan faaliyetleri dışarıdan satın almaya yöneldikleri bir 
strateji olarak tanımlanmaktadır (Okumuş ve İsfendiyaroğlu, 2002; Çatı, Çömlekçi ve Zengin, 2015; Tutar, İnaç 
ve Güner, 2006; Uçkun ve Yüksel, 2007). Dış Kaynak Kullanımı (DKK);  faaliyet ya da hizmeti satın alan işletme 
ile tedarikçisi arasında iş birliği olarak adlandırılabilecek stratejik ilişkiyi açıklamaktadır. Bu ilişki 
çerçevesinde maksimum performans ya da minimum maliyet hedefine odaklanan bağımsız iki işletmenin 
ortak gayreti söz konusudur (Şahin ve Berberoğlu, 2011: 35). Dış kaynak kullanmak kavramı özellikle bilgi 
teknolojisi bazlı endüstride uygulanmakla birlikte, eğitim ve bakım hizmetleri, depolama, büro temizliği, 
taşıma hizmetleri, finansal hizmetler, donanım sağlama, sağlık ve güvenlik hizmetleri, gibi farklı alanlarda da 
kullanılmakta, hatta son dönemde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta bankalar, oteller ve 
hastaneler olmak üzere birçok kamu ile özel sektör kuruluşları güvenlik, kalifiye eleman, taşıma, temizlik, 
depolama, yeme ve  içme gibi hizmetleri dış kaynaklardan yararlanarak sağlanmaktadırlar (Okumuş ve 
İsfendiyaroğlu, 2002: 230). Dış kaynağın kullanımı, ilk adımda geleneksel iş yapma usullerinin değişmesini 
gerektirmektedir (Gülen, 2005: 29). Bakan, Fettahlıoğlu ve Eyitmiş (2012) dış kaynakların kullanım nedenlerini 
maliyetleri düşürmek, esnekliği artırmak, teknolojik yenilikleri takip etmek, temel yetenekleri geliştirmek, 
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riski azaltmak, kaliteyi artırmak şeklinde sınıflandırmışlardır. Bu nedenlerin de işletmenin performansının 
artırılmasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir (Aydın, 2016: 61). Çünkü işletmeler geleceğe dair 
stratejilerine temel yetenekleri ile odaklanabileceklerdir (Sevim, Akdemir ve Vatansever, 2008: 3). 

Dış kaynak kullanımı kapsamında dünyada yapılan uygulamalara bakıldığında ilk olarak 19.yy’da 
İngiltere’de metal üretim şirketlerinde kullanıldığı görülmektedir (Özçelik ve Atmaca, 2014). Yapılan 
çalışmalara bakıldığında, Yıldız ve Turan (2015) Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 14 çelik boru üretim 
firmasında  uygulanan çalışmaların sonucunda en fazla dış kaynaklardan yararlanan lojistik fonksiyonların 
tedarik ve dağıtım olduğunu, ayrıca, lojistik hizmet sağlama noktasında seçimi etkileyen faktörlerin başında 
güvenilirlik, hizmet kalitesi ve fiyat gelmektedir. Firmaların kurulduğundan bu yana lojistikte dış 
kaynaklardan yararlandıkları görülmüştür. Halim ve Che-ha (2011) DKK uygulamaları üzerinde yapmış 
oldukları çalışmada, Malezya’daki firmaların istatistiksel verilere dayanarak dış kaynaklı fonksiyonlarını 
yaygın bir şekilde tercih ettiklerini göstermişlerdir. Özdemir (2010) Kırgızistan’da yapmış olduğu çalışma ile 
dış kaynak kullanımı uygulamalarının işleyişini takip ederek kamu kuruluşlarının özellikle de Kafkas 
Üniversitesinin yemek, temizlik ve güvenlik hizmetlerini dış kaynak kullanımı ile tedarik ederek elde ettiği 
kazanımların yüksek olduğunu göstermektedir. Karahan (2009) çalışmasında, hastanelerde dış kaynak 
kullanmanın, maliyetleri azaltmaya yardımcı olduğu, dış kaynak kullanımıyla verimlilik arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğu, böylece dış kaynak kullanımının hastanelerde verimliliği artırmada etkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Çevirgen (2009) dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamaları üzerine bir değerlendirme 
yaptığı çalışmasında konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılmasının nedenleri ve sonuçları üzerinde 
durmuştur. İngiltere, Amerika ve Avrupa kıtasındaki sigortacılık, lojistik, bilgi teknolojileri, bankacılık, 
telekomünikasyon, eczacılık ve kimya sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üst 
düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen bir araştırmada; “en iyi uygulamalara ulaşabilme amacı”, “maliyetleri 
kontrol altında tutabilme”, “hizmet kalitesini geliştirebilme” ve “temel yeteneklere odaklanabilme” nin 
DKK’nın önemli nedenlerden biri olduğu belirtilmektedir. Gelecek dönemlerde ise yeni teknolojilere ulaşma 
ve yeni ürün geliştirme kapasitelerini artırmak amacıyla, en iyi uygulamalara sahip olma eğiliminin DKK’ nda 
tercih nedeni olarak ilk sırada olacağı; bununla birlikte, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, maliyet disiplini ve 
temel becerilere odaklanmanın önemini devam ettireceği ifade edilmektedir (Kakabadse ve Kakabadse, 
2005:193). Çalışmanın kapsamına göre dış kaynak kullanımı türlerinden Tedarikçi İşletmeler ile birlikte Stratejik 
İşbirliği Sağlanması Şeklindeki DKK; dış kaynak tedarikçisi işletme ile amaç birliğinin sağlanması için yapılan 
dış kaynaklamanın verimliliğini yükselten bir unsuru olarak tanımlanmakta, bu yapı çerçevesinde işletme 
tedarikçi ile fayda ve zararları paylaşarak sorunlara beraber çözümler geliştirmektedirler (Özcan, 2015: 61). 
Dolayısıyla dış kaynak kullanımının tedarikçi seçimi noktasında doğru bir tamamlayıcı olduğu 
görülmektedir.  

Tedarikçi seçimi işletmelerin üzerinde uzun zaman harcadıkları bir karar verme sürecidir. Bu yüzden  
işletmeler kaynakların uygun dağılımı, karlılığın artırılması, maliyetlerin azaltılması, teslim sürelerinin 
düşürülmesi, müşteri ihtiyaçlarına doğru cevap verilmesi ve kaliteyi artırarak devamlılığın sağlanması gibi 
konuları bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmek durumundadırlar. Tedarikçi seçim sürecinde, 
tedarikçilerden belirli niteliklere sahip ürünlerin temin edilebilmesine ve işletmenin hedeflerine uygun 
koşullarda teknolojik alt yapı imkanına sahip olunmasına göre alternatifler değerlendirilmektedir. Çünkü 
tedarikçi seçimi yaparken çok sayıda değerlendirilmesi gereken kriter durumu daha karmaşık hale 
getirmektedir.  

Tedarikçi seçimi ile ilgili olan ilk çalışmalardan biri 1966 ‘da Dickson tarafından gerçekleştirilmiştir  (Dickson, 
1966’dan aktaran Özdemir, 2010; Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019: 298). Dickson, 170 satın alma müdüründen 
edindiği veriler sayesinde kalite, maliyet ve teslimat performanslarını en önemli üç kriter olarak belirlemiştir 
(Aksoy ve Oğuz, 2011: 7). Dickson yapmış olduğu çalışmada belirlediği kriterler ile günümüzde birçok 
işletmenin kullandığı çok önemli bir kaynak haline gelmiştir. Dickson tedarikçi seçimleri ile ilgili olarak 23 
kriteri derecelendirmiş ve kriterleri Tablo 1’de sıralamıştır (Dickson, 1966’dan aktaran Özdemir, 2010; Yılızatı 
ve Yazıcıoğlu, 2019: 298; Bakan Fettahlıoğlu ve Eyitmiş, 2012: 150): 
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Tablo 1. Dickson Tarafından Tanımlanan Tedarikçi Seçim Kriterleri 

Sıra Kriterler Sıra puanı Değerlendirilmesi 
1 Kalite 3,508 

Çok Önemli 
2 Teslimat tarihine uyum 3,147 
3 Geçmiş dönem performansı 2,998 
4 Tazminat ve garanti politikası 2,849 
5 Üretim olanakları ve kapasite 2,775 

Önemli 

6 Fiyat - Maliyet 2,758 
7 Teknik yeterlilik (kapasite) 2,545 
8 Finansal durumu 2,514 
9 Prosedüre uyumluluğu 2,488 

10 Kontrata uyumu 2,426 
11 İletişim sistemleri 2,412 
12 Endüstrideki yeri (itibarı ve konumu) 2,256 
13 Yönetim ve organizasyonu  2,216 
14 İş yapma isteği (işlem kontrolü) 2,211 
15 Tamir ve bakım hizmeti 2,187 

Orta Derece Önemli 

16 Tutum 2,120 
17 Görüşme sonrası etki (bırakılan etki) 2,054 
18 Paketleme yetenekleri 2,009 
19 İşçi ilişkileri kayıtları 2,003 
20 Coğrafi konumu 1,872 
21 Geçmiş dönem içinde yapılan iş 1,597 
22 Eğitim araçları 1,537 
23 Karşılıklı düzenlemeler 0,61 Az Önemli 

Kaynak: Dickson, 1966’dan aktaran Özdemir, 2010; Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019: 298; Bakan Fettahlıoğlu ve 
Eyitmiş, 2012: 150. 
Tablo 1’de Dickson’ın belirlemiş olduğu kriterlerin büyük çoğunluğu, işletmeler tarafından tedarikçi seçim 
sürecinde kullanılmaktadır. Tedarikçilerin seçimi noktasında bu kriterlerin günümüzde müşteri beklentileri, 
rekabet koşulları ve üretim sistemlerinin değişmesi ile birlikte farklılaştığı, istenilen sürede üretim güvenliği 
ile teslimat güvenirliği ve üretim kalitesi gibi kriterlerin tedarikçi seçiminde fiyat kriterine gösterilen değer 
kadar önemli olduğunu göstermiştir (Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019: 298-299). 
Tedarikçi seçimi birçok kriteri içeren kritik bir karar problemidir. Dolayısıyla Dağdeviren ve Eraslan (2008)’a 
göre sistematik bir satıcı, seçme sürecini gerçekleştirmek üzere tasarruf ve performans ile ilgili kriterleri 
değerlendirip öncelik sırasına koymaya ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç hem seçim süresini kısaltacak hem de 
daha sağlıklı kararların alınmasına imkan sağlayacaktır. Seçim süreci genel anlamda, problemin 
tanımlanması, karar kriterlerinin tanımı, potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi ve son seçim aşaması olarak 
dört adımdan oluşmaktadır (De Boer, Luitzen ve Morlacchi, 2001: 75). 
Literatürde yer alan tedarikçi seçimi problemini ele alan çalışmalara bakıldığında çeşitli kriterlerin belirlendiği 
görülmektedir. Maliyet (Dağdeviren ve Eren, 2001; Supçiller ve Çapraz, 2011; Koç, 2019), Kalite (Dağdeviren 
ve Eren, 2001; Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019; Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Çakın ve Özdemir, 2013; Supçiller ve 
Çapraz, 2011; Ada, Kazançoğlu ve Aracıoğlu, 2005; Akyüz, 2012), Performans (Ada, Kazançoğlu ve Aracıoğlu, 
2005), Tedarik Performansı (Dağdeviren ve Eren, 2001; Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Koç, 2019), Ürün 
Performansı (Koç, 2019), Geçmiş Dönem Performansı (Akyüz, 2012), Fiyat (Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019; 
Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Çakın ve Özdemir, 2013; Akyüz, 2012), Teslimat (Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019; 
Çakın ve Özdemir, 2013; Supçiller ve Çapraz, 2011; Akyüz, 2012), Esneklik (Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019; 
Dağdeviren ve Eraslan, 2008), Uzaklık (Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Akyüz, 2012), Tedarikçinin genel durumu, 
Tedarikçinin üretim yeterliliği (Çakın ve Özdemir, 2013; Akyüz, 2012), Hizmet (Supçiller ve Çapraz, 2011), Finans 
(Ada, Kazançoğlu ve Aracıoğlu (2005), Hız (Koç, 2019), Teknoloji (Dağdeviren ve Eren, 2001; Yılızatı ve 
Yazıcıoğlu, 2019; Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Akyüz, 2012) literatürde en sık rastlanan kriterler olarak 
belirlenmiştir. Fakat çalışmada literatürde belirtilen tedarikçinin genel durumu, üretim yeterliliği, hız ve 
finans gibi unsurlar çalışmanın sınırlılıkları dışında tutulmuş, ifade edilen değişkenlerin ne yönden ele 
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alındığı belirtilmiştir.. Bundan dolayı genel anlamda değerlendirilmeye alınan değişkenler uygulamada 
araştırılmıştır. Çalışmada ifade edilen 8 kriter; Kalite (KAL), Fiyat-Maliyet (F-M), Uzaklık (UZ), Performans 
(tedarikçi performansı) (PERF), Teknoloji (TEK), Esneklik (ES), Teslim Tarihine Uyum (Hız)(TTU), Tamir-
Bakım (Hizmet)(T-B); 6 alternatif ise; diş depoları (DİŞ DEP), implant (IMP), sarf malzeme (SARF), mutfak sarf 
malzemeleri (MUT), diş sarf malzeme (DİŞ SARF) ve cerrahi implant (CER IMP) şeklinde ifade edilmektedir. 
Dış kaynak kullanımı stratejilerinin amacı tedarikçi işletmelerin çalışmalarına yönelik politikalara zemin 
hazırlamak, malzeme ve hizmet akışlarını düzenlemek, üretici ve tedarikçi maliyetlerini düşürmek, kalite ve 
müşteri hizmet performanslarını sürekli geliştirmek ve uzun vadeli satıcı/alıcı ilişkileri oluşturmaktır (Gülen, 
2007:1). Görüldüğü üzere işletmelerin uzun vadeli ilişkiler geliştirebileceği tedarikçilerle çalışmak istemeleri, 
işletmelerin tedarikçi seçiminde karşılaştıkları zorlukları da beraberinde getirmektedir. Çok Kriterli Karar 
Verme (ÇKKV) yaklaşımları bu noktada doğru çözüme ulaşabilmek için yararlı olmaktadır. Tedarikçi seçimi 
problemlerinde yaygın olan, AHP, Bulanık Küme Teorisi, ANP, Genetik Algoritma, Veri Zarflama Yöntemi, 
Promethee, Bulanık Dematel, Bulanık Vikor, Smart, Matematiksel Programlama, Moora, Electre, Entropi, 
Topsis ve bu yöntemlerin bütünleşik uygulanması gibi çok kriterli karar verme yaklaşımları uygulanmaktadır 
(Supçiller ve Çapraz, 2011: 5; Koç, 2019: 345; Özçelik ve Atmaca (2014). Literatür incelendiğinde bu 
yaklaşımların bazısı tek başına bazıları da birlikte kullanılarak tedarikçi seçim problemlerine çözüm 
aranmıştır:  

Tablo 2. ÇKKV Yaklaşımlarının Uygulandığı Çalışmalar 
ÇKKV Yaklaşımları Literatürde Yer Alan Çalışmalar 

Bulanık Dematel Chang, Chang ve Wu (2011); Koç (2019) 
AHS-Topsis Yılızatı ve Yazıcıoğlu (2019) 

Promethee Dağdeviren ve Eraslan (2008); Akyüz ve Aka (2017); Bedir, Yalçın, Özder ve 
Eren (2018)  

ANP-Electre Çakın ve Özdemir (2013) 

AHP-Topsis 
Supçiller ve Çapraz (2011); Arıkan ve Gökbek (2014); Özbek ve Eren (2013); 
Fazlollahtabar, Mahdavi, Ashoori, Kaviani ve Mahdavi-Amiri (2011), Eren ve 
Gür (2017)  

AHP-Electre Ömürbek, Karaatlı ve Cömert (2016) 
AHP ve 0-1 Hedef Programlama Dağdeviren ve Eren (2001) 

Entropi ve Aras Ömürbek, Eren ve Dağ, (2017); Kenger ve Organ (2017); Bakır ve Atalık 
(2018) 

AHP ve Promethee Küçükçe ve Arıkan (2011)  

Topsis Olson (2004); Boran, Genç, Kurt ve Akay (2009); Akyüz ve Aka (2017); Şahin 
ve Başarır, (2019)  

Entropi ve SAW Özdağoğlu, Yakut ve Bahar, (2017) 
Dematel-Vikor Karaoğlan (2016)  
ANP Özbek ve Eren (2013b)  

AHP 
Ada, Kazançoğlu ve Aracıoğlu (2005); Garg ve Kumar (2018), Özdemir 
(2010); Paksoy ve Güleş (2006); Özbek ve Eren (2013); Atay ve Özdağoğlu 
(2008) 

Entropi ve Topsis Ayçin ve Aşan (2018); Çatı, Eş ve Özevin (2017) 
Bulanık AHP Kahraman, Cebeci ve Ulukan (2003) 
Promethee ve Entropi Yavuz (2016) 
Bulanık Vikor Akyüz (2012); Görener (2013) 
Topsis-Vikor Tufan ve Kılıç (2019) 
ANP-Taguchi ve ANP-
Promethee Sarı ve Timor (2016) 

Fuzzy-Topsis Eleren (2007); 
ANP- Vikor Göktürk, Eryılmaz, Yörür ve Yuluğkural (2011) 
Topsis-ANP Kasirian ve Yusuff (2013) 
Electre Akyüz ve Soba (2013) 
Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Karaatlı (2016) 
AHP-Vikor Kara ve Ecer (2016) 
Moora Özçelik ve Atmaca (2014) 
Entropi-Moosra Ömürbek, Eren ve Dağ, (2017) 
Bulanık Mantık Ofluoğlu ve Miran (2014) 
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Literatürde bir çok çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri tek başına ya da entegre bir şekilde 
kullanılarak karar verme problemleri, oluşturulan modeller ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Görüldüğü üzere 
literatürde dış kaynak kullanımı çerçevesinde tedarikçi seçimi problemi çözülürken kullanılan yöntemlerin 
entegre edilmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada outsourcing (dış 
kaynak kullanımı) kapsamında ele alınarak Entropi ve Topsis yöntemlerinin entegre kullanımı sonucunda 
tedarikçi seçiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 
a. Entropi Yöntemi 

Entropi kavramı literatürde ilk kez Rudolph Clausius ve Shannon tarafından mevcut olan sistemdeki 
düzensizliğin ve kesikli olasılık dağılımı olarak açıklamış ve bir belirsizlik ölçüsü olarak tanımlamıştır (Zhang 
vd., 2011: 444). Entropi yöntemi mevcut verinin sunduğu faydalı bilginin miktarını ölçmek için 
uygulanmaktadır(Wu-Sun vd., 2011:5163). Yöntemin en önemli özelliği, tek bir yapı grubundan, siluet bütüne 
kadar çeşitli ölçeklerde uygulama olanağı bulmasıdır. Ayrıca yöntem estetik değerlendirmede kullanılabilen, 
az miktardaki nesnel değerlendirme yöntemlerden biridir. Yöntem yapı formlarına ilişkin bilgileri de analiz 
etmektedir (Akçakanat, Eren, Aksoy ve Ömürbek, 2017: 290). Birden fazla kriteri içerisinde bulunan ağırlık 
hesaplama yöntemlerinden objektif olanlar kategorisinde değerlendirilmektedir. Entropi yönteminde karar 
verme yönteminde kullanılan kriter ağırlıklarının hesaplanması için, karar matrisinde yer alan mevcut veriler 
kullanılmakta ve başka bir subjektif değerlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı için de yöntemin uygulanabilirliği 
kolay olarak ifade edilmektedir. Entropi yöntemi beş adımdan oluşan bir uygulama süreci ile ifade 
edilmektedir (Özdağoğlu vd..2017: 346-347; Erol ve Ferrell, 2009: 1196-1197; Wang ve Lee, 2009: 8982; 
Ömürbek, Eren ve Dağ, 2017: 31). Tüm adımların yer aldığı yöntem Tablo 2’de ifade edilmektedir. 

b. TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS yaklaşımını, Hwang ve Yoon (1981) ortaya çıkarmış, daha sonra Zeleny (1982) yöntemi uygulamış ve 
Lai ve Liu (1993) yöntemin geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Neticede çok kriterli karar verme yöntemi 
olarak ifade edilmiştir (Wang, Cheng ve Kun-Cheng, 2009; Yong, 2006; Olson, 2004). Yöntemin amacı, çözüm 
alternatifinin pozitif ideal çözüme en yakın mesafe ve negatif ideal çözümden en uzak mesafe düşüncesine 
göre seçilmesidir. Pozitif ideal çözüm elde edilebilen en iyi ölçütlerin birleşimi; negatif ideal çözüm ise en kötü 
ölçütlerin birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Yong, 2006; Yılızatı ve Yazıoğlu, 2019; Supçiller ve Çapraz, 2011; 
Olson, 2004; Arıkan ve Gökbek, 2014; Akyüz ve Aka, 2017; Wang, Cheng ve Kun-Cheng, 2009; Özbek ve Eren, 
2013). 

Bu çalışma kapsamında çok kriterli karar verme yaklaşımlarından Entropi ve Topsis yöntemi uygulanacaktır.  
Entropi (Karami ve Johansson, 2014:523-524) ve Topsis (Ayçin ve Aşan, 2018: 7-9) yöntemlerinde uygulanan 
adımlar karşılıklı olarak Tablo 3’te belirtilmiştir: 

Tablo 3. Entropi ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulama Adımları 

ADIMLAR Entropi TOPSIS 

1.Adım 

Karar Matrisinin (D) Oluşturulması 

D= 

𝐴𝐴1
𝐴𝐴2
⋮
𝐴𝐴𝑚𝑚

�

𝑋𝑋11 𝑋𝑋12 … 𝑋𝑋1𝑛𝑛
𝑋𝑋21 𝑋𝑋22 … 𝑋𝑋2𝑛𝑛
⋮ ⋮ … ⋮

𝑋𝑋𝑚𝑚1 𝑋𝑋𝑚𝑚2 … 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑛𝑛

� 

Karar Matrisinin (A) Oluşturulması 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 … 𝑎𝑎1𝑛𝑛
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 … 𝑎𝑎2𝑛𝑛
⋮ ⋮ … ⋮

𝑎𝑎𝑚𝑚1 𝑎𝑎𝑚𝑚2 … 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛

� 

 

2.Adım 

Karar Matrisinin Normalizasyonu 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 ∀ 𝑝𝑝, 𝑝𝑝 
Normalize Karar Matrisinin (R) 

Oluşturulması 
𝑟𝑟
𝑖𝑖𝑖𝑖=

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

�∑ 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑖𝑖2
𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

  (i=1,2,…,m ve j=1,2,…,n) 
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3.Adım 

Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin 
Bulunması 

𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 = −𝑘𝑘.∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝. ln(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

i=1,2,…,m ve j= 1,2,…,n 
k=(ln(𝑚𝑚)−1) eij=0≤ej≤1 

 

Ağırlıklandırılmış Standart Karar 
Matrisinin (V) Oluşturulması 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

𝑤𝑤1 𝑟𝑟11 𝑤𝑤2𝑟𝑟12 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑟𝑟1𝑛𝑛
𝑤𝑤1𝑟𝑟21 𝑤𝑤2𝑟𝑟22 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑟𝑟2𝑛𝑛
⋮ ⋮ … ⋮

𝑤𝑤1𝑟𝑟𝑚𝑚1 𝑤𝑤2𝑟𝑟𝑚𝑚2 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛

� 

4.Adım 

Farklılaşma Derecelerinin Bulunması 
 

dj=1-ej  j=1,2,…,n 
 

İdeal (𝐴𝐴+) ve Negatif İdeal (𝐴𝐴−) 
Çözümlerin Oluşturulması 

𝐴𝐴+ = ��max
𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑝𝑝 ∈ 𝐽𝐽� , (min

𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑝𝑝 ∈ 𝐽𝐽′)� 

𝐴𝐴− = ��min
𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑝𝑝 ∈ 𝐽𝐽� , (max

𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑝𝑝 ∈ 𝐽𝐽′)� 

5.Adım 

Entropi Kriter Ağırlıklarının 
Hesaplanması 

𝑤𝑤𝑖𝑖 =
𝑑𝑑𝑖𝑖

∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

∑
=

−=
n

j
jiji vvS

1

2** )( ∑
=

−− −=
n

j
jiji vvS

1

2)(
 

6.Adım Negatif Veriler Varsa Düzeltmelerin 
Yapılması 

İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın 
Hesaplanması 

*
*

ii

i
i SS

S
C

+
= −

−  

3. Bulgular 

Çalışma, İstanbul’da medikal turizme de katkı sağlamak noktasında özveriyle çalışan, hem yurt içi hemde 
yurt dışı işbirlikleri ile ortodonti, Implant uygulamaları, çocuk diş hekimliği, lazerli uygulamalar, estetik diş 
hekimliği gibi birçok sağlık hizmeti veren bir diş kliniğinde uygulanmıştır. Firmada yapılan görüşmede 
outsourcing (dış kaynak kullanımı) kapsamında birçok hizmet alındığı, özellikle tedarik türüne göre ve 
hastaların almış oldukları sağlık hizmetini desteklemek amacıyla yatay ve dikey entegrasyonun daha karlı ve 
daha hızlı olduğu için tercih edildiği belirtilmiştir. Firmada oluşturulan uzman ekip tarafından tedarikçi 
değerlendirme ve seçme noktasında hangi kriterleri ve öncelikleri göz önüne aldıklarını belirtmeleri 
istenmiştir. Neticede 6 tedarikçi firma ve 8 kriter belirlenmiştir. Kalite, Fiyat-Maliyet, Uzaklık, Geçmiş Dönem 
Performansı, Teknoloji, Esneklik, Teslim Tarihine Uyum, Tamir Bakım Hizmeti çalışmanın kriterlerini; diş 
depoları, implant firması tedarikçisi, sarf malzeme tedarikçisi, mutfak tedarikçisi, diş tedavisinde kullanılan 
sarf malzemelerin tedariki, cerrahide kullanılan impilant tedarikçisi çalışmanın tedarikçilerini ifade 
etmektedir. Kriterler 0-10 arası puanlama ile değerlendirilmiştir (Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019: 305). Çalışmada 
ağırlıklı standart karar matrisinin oluşturulması esnasında Entropi ağırlıklandırma modeli uygulanmıştır. Bu 
yöntem, karar verme matrisini oluşturan verilerin gerçek değerleriyle kriterlerin önem sıralamasını 
yapmaktadır. Analitik Hiyerarşi Sürecine alternatif olarak gösterilen bu yöntemin farkı AHS’deki gibi 
araştırmacının kriterler hakkındaki yargılar yerine birebir verilerin gerçek değeriyle önem sıralaması 
yapmasıdır (Tufan ve Kılıç, 2019: 130). Entropi yöntemi uygulanarak kriter ağırlıkları hesaplanacak, daha 
sonra uygulamanın ikinci kısmı olan Topsis yöntemi uygulanarak, tedarikçi işletmeler değerlendirilecektir. 
Bu doğrultuda Entropi yönteminin 5. Adımında belirlenen kriterlerin ağırlıkları sunulmuştur. Tablo 4 
kriterlerin ağırlıklarını göstermektedir: 

Tablo 4. Entropi Yöntemiyle Hesaplanan Kriter Ağırlıkları 

 KAL F-M UZ PERF TEK ES TTU T-B 
Ağırlık 0,134 0,135 0,121 0,133 0,119 0,132 0,134 0,092 

Ağırlıklar hesaplandıktan sonra, Topsis yöntemindeki adımlar sırasıyla ilenmiştir. Buna göre 1. Adımda 
oluşturulan karar matrisi (A), 2. Adımda normalize edilmiştir. Entopi yöntemi ile elde edilen ağırlık değerleri 
ile ifade edilen her bir kriter ağırlığı normalize edilmiş karar matrisindeki değerlerle çarpılarak 
ağırlıklandırılmış standart karar matrisi Tablo 5’deki gibi oluşturulmuştur (3.Adım): 
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Tablo 5. Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi (V) 

   Kriterler 
No Tedarikçi KAL F-M UZ PERF TEK ES TTU T-B 
1 DİŞ DEP 0,057125 0,05388 0,066492 0,047648 0,071189 0,051744 0,052894 0,069753 
2 IMP 0,057125 0,05388 0,008312 0,055589 0,061019 0,051744 0,052894 0,013951 
3 SARF 0,039987 0,059867 0,074804 0,06353 0,02034 0,031046 0,058771 0,013951 
4 MUT 0,057125 0,05388 0,066492 0,055589 0,01017 0,062093 0,058771 0,013951 
5 DİŞSARF 0,057125 0,05388 0,033246 0,039706 0,061019 0,072441 0,052894 0,013951 
6 CER IMP 0,057125 0,05388 0,049869 0,06353 0,071189 0,051744 0,052894 0,111604 

Yöntemin 4. adımında ideal pozitif (𝐴𝐴+) ve ideal negatif (𝐴𝐴−) çözüm kümeleri oluşturulmaktadır. İdeal pozitif 
çözüm kümesi için ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinde her bir sütundaki en büyük değer 
alınırken, ideal negatif çözüm kümesi için her bir sütundaki en küçük değer seçilmektedir. Bu işlemler 
sonucunda oluşan ideal pozitif ve negatif değerler Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. İdeal (𝐴𝐴+) ve Negatif İdeal (𝐴𝐴−) Çözümün Belirlenmesi 

A+ 0,057125 0,059867 0,074804 0,06353 0,071189 0,072441 0,058771 0,111604 

A- 0,039987 0,05388 0,008312 0,039706 0,01017 0,031046 0,052894 0,013951 

Bu adımda her karar noktasının pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm noktalarından sapmaları hesap 
edilmektedir. Bu doğrultuda her bir karar noktasının pozitif ideal ayırım (𝑆𝑆+) ve negatif ideal ayırım (𝑆𝑆−) 
değerleri Tablo 7’de belirtilmiştir (5. Adım): 

Tablo 7. Alternatifler Arasındaki Mesafe Ölçülerinin Hesaplanması 

No Tedarikçi 𝑆𝑆+ 𝑆𝑆− 

1 DİŞ DEP 0,050712 0,104916 

2 IMP 0,120925 0,059665 

3 SARF  0,118866 0,071851 

4 MUT  0,116338 0,070209 

5 DİŞ SARF 0,109566 0,072212 

6 CER IMP 0,033474 0,127578 

Yöntemin son aşamasında; her karar noktasının ideal çözüme göreli olarak yakınlığı (C) Tablo 8’deki gibi 
hesaplanmıştır. Yöntemin son aşaması olan ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması aşamasından sonra 
bulunan 𝐶𝐶+değerleri büyükten küçüğe doğru dizilerek işletmelerin performans sıralamaları belirlenir. 
𝐶𝐶+ değeri en yüksek olan işletme ideal çözüme en yakın olan ilk tercih edilmesi gereken işletme iken, 𝐶𝐶+ değeri 
en düşük olan işletme en son tercih edilmesi gereken işletmedir. Bu doğrultuda, tedarikçi değerlendirme ve 
seçme kararında işletme için bir stant tasarımı ve uygulaması faaliyeti için öncelikli tercih sıralamasını Tablo 
8’de incelenebilir. 

Tablo 8. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

No Tedarikçi 𝑪𝑪+ Sıra 
1 DİŞ DEP 0,325852 5 
2 IMP 0,669608 1 
3 SARF 0,623257 3 
4 MUT 0,623639 2 
5 DİŞ SARF 0,602745 4 
6 CER IMP 0,207845 6 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, diş sağlığı hizmeti veren ve bu hizmetin yanı sıra outsourcing kullanımına yoğun bir şekilde 
yer veren bir işletme için tedarikçi değerlendirme ve seçme noktasında yardımcı olacak önerilerin 
değerlendirilmesi noktasında, ÇKKV yöntemlerinin entegre kullanıldığı bir uygulama bulunmaktadır. 
Tedarikçi değerlendirme ve seçme probleminin çözümü için değerlendirmede kullanılan kriterlerin önem 
dereceleri hesaplanırken Entropi yönteminin objektifliğinden yararlanılmıştır. Bu yöntem, karar verme 
matrisini oluşturan verilerin gerçek değerleriyle kriterlerin önem sıralamasını yapmaktadır. Bunun için 
firmada oluşturulan uzman ekip tarafından belirlenen kriterlerin 0-10 arası puanlama ile değerlendirmeleri 
istenmiş ve bu doğrultuda Entropi yöntemine tabi tutularak ağırlıklar belirlenmiştir. Topsis yöntemi ile 
uygulama çerçevesinde yer alan tedarikçi işletmelerin sıralanması sağlanmıştır. Entegre Entropi-Topsis 
yöntemiyle elde edilen sonuç, kriterlerin Entropi ile ağırlıklandırılması ve sonrasında Topsis yöntemi ile en 
ideal tedarikçinin değerlendirilmesi ve seçimi problemine çözüm ortaya konulmuştur. Çalışmanın 
bulgularına göre medikal turizmine de katkı sağlamak amaçlı hastalarının memnuniyeti ve kliniğin kendi öz 
yeteneklerine odaklanarak diğer hizmetleri, alanında uzman kişilerle işbirliği sağlayarak yapan bu firmanın 
yurt içi ya da yurt dışındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken öncelikle 2 numaralı tedarikçi olarak kodladığımız 
Implant tedarikçisine öncelik vermesi gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çünkü yerli ve yabancı hastaların bu 
cerrahi işlemden sağlıklı bir biçimde yararlanabilmesi, gerekli olan tüm malzemenin tedariği ile sağlanacaktır. 
Implant tedarikçisinin kalite kriterine en yüksek puanın kodlanmış olması da bu durumun önemini destekler 
niteliktedir (Xia ve Wu, 2007; Yılızatı ve Yazıcıoğlu, 2019; Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Akdeniz ve Turgutlu, 
2007; Koç, 2019). İkinci sıralamaya göre mutfak tedarikçisi klinikteki işleyişin etkin bir şekilde gerçekleşmesi 
ve eksiksiz malzeme ile hizmet verilebilmesi için gerekli olan tedarikçidir. Bu tedarikçi için belirtilen 
kriterlerde teslim tarihine uyum, kalite ve fiyat-maliyet önemli kriterler olarak belirtilmiştir (Supçiller ve 
Çapraz, 2011; Çakın ve Özdemir, 2013; Xia ve Wu, 2007; Dağdeviren ve Eraslan, 2008).  Üçüncü sırada yer alan 
tedarikçi sarf malzeme tedarikçisidir. Özellikle fiyat-maliyet kriterlerine göre sarf malzeme hem tedarikçinin 
performansı hem de mesafe olarak işletmeye uzaklığı önemsenerek gerçekleşmelidir (Dağdeviren ve Eraslan, 
2008; Karaöz, Akyüz ve Tekin, 2019) Tablo 7’ye göre devam eden bulgular, diş sarf malzemeleri, diş depoları 
ve cerrahide kullanılan malzemelerin tedariğinin sonraki aşamalarda yapılması gerektiği yönünde bilgiler 
vermekte ve işletmenin tedarikçilerini değerlendirme ve seçme noktasında öneriler sunmaktadır. Görülen o 
ki, çalışmada kalite, teslim tarihine uyum, fiyat-maliyet, performans ve uzaklık kriterleri en önemli kriterler 
olarak belirtilerek tedarikçi değerlendirme ve seçme yapıldığını göstermiştir. Çalışmanın uygulama alanını 
oluşturan poliklinikte, sarf malzeme tedarikinin ilk üç tedarikçi arasından yer almasının nedeni, hastalara 
verilen hizmette eksiksiz ve hijyen odaklı hizmet sunabilme isteği tüm bölümlerde önemsediği düşüncesinden 
hareketle sonuçlara yansıdığı söylenebilir. Bunun yanı sıra tedarik süresinde esneklik, teknoloji destekli 
kullanılan makine ve teçhizatın tamir bakım hizmetlerinin de dış kaynak kullanımı kapsamında önemsendiği 
fakat az öneme sahip olduğu görülmüştür. Çalışma sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir diş polikliniğinde 
uygulanmış olup, başka sektörlerde farklı kriterler üzerinden de değerlendirme yapılabilir. Çalışma yapılacak 
olan bu tür çalışmaların ilk aşamasını oluşturmaktadır. 
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Purpose – This study aims to examine gender discrimination during the employee hiring process in 
the hotel industry which is considered as the largest subsector of the tourism industry. 

Design/methodology/approach – The population of the study consists of a total of 27  3-, 4-, and 5-
star hotels located in Eskisehir. The study utilized an experimental method to collect data from 23 
hotels.  

Findings – Findings indicate no sign of gender discrimination at 4-star and 5-star hotels’ job 
application interview process. However, evidence of gender discrimination was found at 57% of 3-
star hotels’ job applications. 

Discussion – Hotels in Eskisehir do not discriminate applications on purpose. However, some hotels 
discriminate applicants unintentionally. This mostly occurs due to managers' lack of broader 
knowledge about the discrimination concept. 

 

 

1. INTRODUCTION 

It is a well-known fact that tourism is labor-intensive (Unluonen, Tayfun, and Kiliclar, 2015) and frontline 
employees who directly interact with customers are an important aspect of touristic products (Tukelturk, 
Percin, and Guzel, 2014). Thus, human resource management strategies and managers play a critical role in 
the recruitment processes (Pelit, 2015). The main functions of human resources management are listed as work 
analysis, human resources planning, finding, choosing and hiring employee, education and development, 
performance evaluation, career planning and management, work evaluation and determining salary, 
employee health, and security (Mathis and Jackson, 2000). 

This study is based on the hiring process which is considered one of the most important aspects of human 
resources management. HR managers have to consider ethical and legal issues as much as finding and hiring 
the right employee for the job. Observing the legal legislations during the employee hiring process will prevent 
the companies from facing civil conspiracies and damaging the image of the company (Mathis and Jackson, 
2000). Discrimination is a human rights violation as it is illegal when it is done deliberately or not during the 
hiring process (Temizkan, 2010). The most common discrimination type that occurs during the hiring process 
is gender discrimination (Demir, 2011). Thus, this study aims to examine gender discrimination during the 
employee hiring processes in the hotel industry which are considered as the largest subsector of the tourism 
industry. 

The results of studies that have focused on discrimination (Örücü, 2002; Benli and Sahin, 2004; Akova, Sariisik 
and Akbaba, 2007; Skalpe, 2007; Thrane, 2008; Akbaba and Gunlu, 2011; Keskin and Yazici, 2016; Aslan and 
Dincer, 2017; Costa, Bakas, Breda, Durao, Carvalho and Cacador, 2017; Schum, Gatling and Garlington, 2019) 
are considered debatable in terms of reliability. Because these studies utilized survey forms or interviews 
during data collection. While employers claim that they do not discriminate, applicants claim that they are a 
victim of discrimination. Both sides mount tangible or intangible arguments to prove their claims. From this 
point of view, the researchers thought that a different method should be utilized to measure discrimination. 
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Thus, the researchers used an experimental method to determine if the hotels in Eskişehir discriminate 
applicants. This is considered as the originality of the study. 

The study aims to determine if the 3-, 4-, and 5-star hotels discriminate applicants according to their genders 
during their hiring processes. The employee hiring process plays a critical role in the tourism industry where 
human resources have a great impact on operations. Negative discriminations during these processes may 
cause damage to the company’s image and companies may have to pay compensations due to legal fines. 
Creating awareness about this issue in Eskisehir is important for tourism businesses.  

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

This part defines employee finding, selection processes, and discrimination concepts. An employee is a person 
who works in the workplace. The word employee is synonymous with staff, personnel, and worker. And 
employee finding and hiring processes are considered as the most important stage of the human resources 
planning process (Sabuncuoglu, 2016). The employee finding process involves attracting the candidates with 
adequate skills and knowledge for the job (Yuksel, 2007). In other words, employee finding is making a 
qualified workforce to apply for vacant positions (Cavdar and Cavdar, 2010). Hiring the right employee for 
work plays a critical role since it will affect work efficiency (Örücü, 2002). 

The most important aspect that affects the success of a business in the service industry is the employees. 
Companies use internal and external resources to supply their workforce need (Ozgen and Yalcin, 2010). Using 
internal resources means finding an employee who already works in the company for a new position. Using 
external resources means finding an employee from the outside. Both strategies have advantages and 
disadvantages (Yuksel, 2007). Using internal resources may motivate the current employees positively, 
increase employees' loyalty and decrease employee finding costs (Ozgen and Yalcin, 2010; Pelit, 2015). 
However, it would raise doubt about nepotism among other employees, also it may prevent new ideas and 
fresh blood from coming into the business. Using external resources helps to bring new ideas in, provides 
more employee choices, clears the doubts on nepotism and prevents conflicts between employees (Findikci, 
1999). But it has downsides too. Using external resources would affect the current employees' motivation 
negatively. New employees' education and adaptation periods may take a while (Sabuncuoglu, 2016). There 
are several methods to receive applications through internal resources and external resources. In the case of 
internal resources, an employee is found through promotion, internal transfer, skill inventory, and inter-
organizational open position notice. However, in the case of an external resource, applications are received 
through a public open position announcement, advertisement, application in person, unions, suggestions, 
human resources businesses, internet applications (Ozgen and Yalcin, 2010). 

The employee hiring process is defined as choosing the most adequate person among several applicants for 
the open or future positions to keep the business running (Sabuncuoglu, 2016). This process involves several 
stages starting with receiving the applications and ending with the decision to hire (Ozgen and Yalcin, 2010). 
The basic foundation of the employee hiring process is work analysis and human resources planning which 
should be done before the hiring process. The most common employee hiring methods are interviews, exams, 
achievement tests, and motivation tests (Yuksel, 2007). Human resources managers should consider some 
important principles during the hiring process. These are: (Dessler, 2002):  

● Employee hiring should be done by the “man for work” principle.  

● Candidates’ skills and qualifications should be evaluated correctly.  

● The human resources department should keep all the records in their archives. 

● Candidates who seem unable to adapt to the organizational culture or have inappropriate attitudes should 
be eliminated.  

● Candidate references should be checked. 

● The hiring committee should avoid any kind of discrimination. 

These principles highlight one of the variables of this study which is discrimination. Ataov (1996) defines 
discrimination as depriving one or more member/s of a state or community of specific rights or privileges. 
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Primary elements of discrimination are gender, race, color, language, religion, marital status and political 
views (Demir, 2011). 

The literature review points out that the results of studies on discrimination in the tourism sector do not show 
a significant difference due to their methodologies. Studies mostly utilize surveys (Örücü, 2002; Akova, 
Sariisik and Akbaba, 2007; Akbaba and Gunlu, 2011; Costa, Bakas, Breda, Durao, Carvalho and Cacador, 2017; 
Schum, Gatling, and Garlington, 2019), interpreting secondary data (Skalpe, 2007; Thrane, 2008) and 
interviews Benli and Sahin, 2004; Keskin and Yazici, 2016; Aslan and Dincer, 2017). 

Human resources planning plays a critical role especially for touristic businesses in terms of finding the right 
employee (Benli and Sahin, 2004). However, recently employee hiring resources do not differ according to the 
industries and businesses do not adopt a strategical management approach during the hiring processes 
(Akbaba ve Gunlu, 2011; Keskin and Yazici, 2016). Human resource managers mostly use online resources 
during hiring processes (Akova, Sariisik, and Akbaba, 2007). However, businesses’ expectations from 
employees differ according to the positions. While education and experience criteria are prominent for mid-
level and top executive managers (Örücü, 2002), appearance and personality characteristics criteria are 
prominent for lower positions (Akova, Sariisik, and Akbaba, 2007). 

One of the most common problems faced during the hiring process in the tourism industry is discrimination. 
In some cases, discrimination becomes inevitable. This situation is guaranteed by the Constitution of the 
Republic of Turkey. According to the 50th article of the constitution, people can not be forced to work that is 
not suitable for their gender, age or strength (Bingöl, 2010). However, this study addresses discrimination by 
tolerating an individual or a group more than other members of the community. In this context, it is a known 
fact that application forms in the tourism industry have discriminating aspects. Moreover, some human 
resource managers think that these aspects are “must-be” in application forms (Yesiltas, Temizkan, Temizkan 
and Arslan, 2013). The most common discrimination type in the tourism sector is determined as gender 
discrimination (Aslan and Dincer, 2017). Announcing that a man or a woman will be hired for a job is 
considered as gender discrimination unless there is a legal necessity or the nature of the job requires so (Bingol, 
2010). 

If the case was the life expectation or choice differences between men and women, separating genders would 
not be perceived as discrimination. But when separation causes monetary and tangible losses and inequality 
of opportunity, it becomes an issue to be resolved (Bora, 2012). Thus, this study aims to determine if the hotels 
in Eskisehir discriminate applicants during the hiring process. Also in business life, discrimination is mostly 
perceived in favor of men. However, this study aims to determine discrimination regardless of gender.  

3. METHODOLOGY 

The research designs are chosen to answer the question in hand rather than a personal choice. If the case is 
about observing behaviors or determining perceptions survey forms might be a useful tool. However, if the 
researchers are looking for a cause relationship, an experimental approach would be more suitable. Because 
adopting the most suitable research design and its implementation is the main factor to reach valid and reliable 
conclusions. It is a well-known fact that well-designed experiments can achieve much more efficient results 
than other research designs since it explains cause and effect relationships. Consequently, the results will 
provide more reliable and tangible practical solutions and recommendations (Viglia and Dolnicar, 2020). Thus, 
this study adopts the experimental method because the experimental method is considered as the purest in 
terms of the positivist approach standards. It provides comprehensive information since it is result-oriented. 
However, it has weaknesses as much as any other methodology does (Neuman, 2017:358).  The main reason 
to adopt this method is that, as mentioned before, it provides more reliable results (Buyukozturk, Cakmak, 
Akgun, Karadeniz and Demirel, 2008).  

An experimental method is a strong tool to focus on causal relationships. It follows the rules of positivist 
science strictly. The experimental method is considered as the best approach for subjects with a narrow width 
in general. It allows the researchers to conduct many experiments with limited resources in a short time. They 
also help the researchers to isolate the effects of one or more causal variables (Neuman, 2017: 359). The 
researchers who use the experimental method, in general, measure the dependent variable more than once. 
They conduct a preliminary test where they do not manipulate anything. Then they conduct a posttest where 
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they measure the dependent variable by manipulating the experimental situation. To do this, the intervention 
must be done by the researchers at the right stage. This means the intervention must be made before the 
outcome. Otherwise, the outcome might be the same (Viglia and Dolnicar, 2020). The researchers mostly 
separate subjects into two groups which are named the experimental group and control group. The 
experimental group is the group that the researchers manipulate. The control group is the group that the 
researchers do not manipulate (Neuman, 2017: 367).  

There are different experimental study designs for different studies like laboratory experiments, field 
experiments, choice experiments, natural and quasi-experiments. The researchers first planned to use a natural 
experiment method which is defined as where the treatment occurs unplanned for this study. However, in 
this case, the study design is more suitable for the quasi-experimental design which is used when the natural 
design is inconvenient to measure the causal relationships. Thus, a quasi-experimental method where the 
treatment is planned by the researchers intentionally before the implementation (Viglia and Dolnicar, 2020) 
was chosen.  The quasi-experimental method has different approaches. The factorial design which is one of 
the quasi-experimental methods is used to measure the simultaneous effects of two independent variables in 
this study. In factorial design cases, manipulation is the combination of the categories rather than each 
independent variable (Neuman, 2017: 371-375). Bardack and McAndrew (1985) used a factorial design to 
determine the effect of physical attraction and proper dressing on hiring decisions and determined that both 
variables have effects on hiring decisions separately and in combination.  

Quasi-experimental Method in Tourism Studies 

Several studies adopted the quasi-experimental method in different cases in tourism literature. Arana and 
Leon (2008) focused on the effect of terrorism demand and stated that terrorist attacks may change the image 
of destinations on tourists’ minds. Chen et. al. (2013) investigated tourists’ subjective well-being and found 
that while their chronic subjective well-being does not change their occasion-specific subjective well-being 
increases right after the vacation and lasts for two months. Pabel and Pearce (2016) aimed to determine the 
tourists’ responses to humor during the tour guides’ presentation. They found that manipulation during the 
quasi-experiment did not enhance the desired level of amusement however tourists were fairly happy with 
the level of humor. Dolnicar et al. (2018) tested the relationship between pro-environmental appeals and pro-
environmental behavior in hotels. They stated that pro-environmental appeals do not trigger the tourists’ pro-
environmental behaviors. Zavattaro and Fay (2019) investigated the success of national tourism marketing 
strategies named as Brand USA. Their results indicate that Brand USA’s marketing efforts have some 
weaknesses in the context of place marketing.  

However, these quasi-experimental studies focused on different areas of tourism rather than gender 
discrimination.  Thus, this study uses a quasi-experimental design to determine the effect of gender on hiring 
decisions. This also constitutes the originality of the study. 

3.1. Research Universe and Sampling Method 

The research universe consists of a total of 27 hotels with 3, 4 and 5 stars. A sampling method is chosen because 
time and cost restraints and the possibility of some of the hotel managers would not be willing to participate 
in the study. Thus, hotel information is gathered from Eskisehir State Culture and Tourism Department.  
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Table 1. 3, 4 and 5 Star Hotels in Eskisehir 

Hotel Name Stars Number Of Rooms Number Of Beds 

Eskişehir Anemon Hotel 5 star 174 348 

Park Dedeman Eskisehir 5 star 129 257 

Tasıgo Hotel & Resort 5 star 164 328 

Capella Otel 4 star 125 250 

Divan Express Eskisehir 4 star 105 210 

Hilton Garden Inn 4 star 126 252 

Modernity 4 star 109 225 

The Merlot Hotel 4 star 80 160 

Ada Lıfe Otel 3 star 31 52 

Arus Hotel 3 star 66 132 

Atışkan Otel 3 star 62 124 

Dedepark Otel 3 star 65 130 

Enotel Karaca 3 star 40 80 

Es Albatros Otel 3 star 82 164 

Eskişehir İbis Otel 3 star 108 216 

Grand Şah Otel 3 star 41 61 

Hangover Central Hotel 3 star 57 114 

Ramada Encore Hotel 3 star 61 122 

Roof Garden Hotel 3 star 57 114 

Sarar Otel 3 star 65 130 

Sennacity Otel 3 star 47 94 

Soyiç Otel 3 star 62 124 

Sör Otel 3 star 48 96 

Tymbris Otel 3 star 48 91 

Uysal Termal Otel 3 star 35 70 

Vendome Hotel 3 star 19 38 

Verman Otel 3 star 49 98 

Table 1 shows that there are (3) 5-star hotels, (5) 4-star and (19) 3-star hotels in Eskisehir. In this context, 
subjects applied for jobs at (3) 5-star hotels, (5) 4-star, and (14) 3-star hotels. (5) 3-star hotels were excluded 
because the researchers could not reach out to the managers.   

3.2. Data Collection 

The researchers decide the number of groups, manipulation conditions, how many times they will measure 
the independent variable, what subjects will exactly do during the experiment. After deciding these, the 
researchers assign the subjects randomly to the groups and start the experiment. Subjects are given strict 
orders about how to act. First, the researchers measure the dependent variable with a pretest. Then the 
researchers manipulate the experiment group. Finally, they measure the dependent variable again with the 
posttest and determine if the results support the suggested hypothesis (Neuman, 2017: 367). Thus, an 
experimental group was chosen from 1 male and 1 female volunteer. 
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Table 2. Profiles of the Experimental Group 

1st Subject 2nd Subject  

Female Male 

B Level English B Level English 

Tourism Graduate Tourism Graduate 

22 years old 22 years old 

Single Single 

Same Level Experience Same Level Experience 

Same References Same References 

The experimental group profile was determined at the data collection stage (Table 2). Subjects’ profiles were 
designed the same except the gender. According to the scenery generated by the researchers, subjects are fluent 
in English, graduated from same level tourism school, 22 years old, single, have the same work experience 
and the same references. Subjects applied for jobs with their fabricated curriculum vitae and reported their 
experiences during their application. Subjects assigned to apply to the hotels randomly. Thus, some hotels 
interviewed the female subject first and some interviewed the male subject first. The researchers evaluated the 
subjects’ experiences in the context of the study.  

4. FINDINGS 

This chapter examines the findings of the study.   

4.1. 5-star Hotels 

Subjects applied to 3 5-star hotels’ front office department in the context of the study. Both subjects reported 
that they easily reached to the department managers and had a warm welcome. Also, their reports indicate 
that they had similar experiences and they were not exposed to discrimination.  

4.2.  4-star Hotels 

Subjects applied to 5 4-star hotels’ front office department. Subjects reported that they had a warm welcome 
during their visit as they did in 5-star hotels. They reported that they were interviewed by shift leader instead 
of front office manager at 1 hotel. However, since the study aims to determine gender discrimination, this 
situation was evaluated insignificant. On the other hand, it is fair to say that subjects were not exposed to 
gender discrimination at 4-star hotels. 

4.1. 3-star Hotels 

Subjects applied to 14 3-star hotels’ front office departments out of 19. Subjects tried to reach to the hotel 
managers at different times. However, they were unable to reach a manager to do a job interview. 3-star hotels’ 
discrimination findings are given in Table 3.  
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Table 3. 3-star Hotels’ Gender Discrimination Findings 

Facility Respondent 1st Subject (Woman) 2nd Subject (Man) 

Hotel 1 Front Office Manager Male for Night Shift Male for Night Shift 

Hotel 2 Hotel Manager Female for Shift A Female for Shift A 

Hotel 3 Front Office Manager No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 4 Front Office Manager No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 5  Front Office Manager No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 6 General Manager 
Seeking for a male 
employee. 

Seeking for a male 
employee. 

Hotel 7 General Manager Male for Night Shift Male for Night Shift 

Hotel 8 Hotel Owner No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 9 Hotel Manager Seeking for a female 
employee. 

Seeking for a female 
employee. 

Hotel 10 Front Office Manager No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 11 Hotel Owner 
Seeking for a female 
employee. 

Seeking for a female 
employee. 

Hotel 12 Hotel Owner 
Seeking for a female 
employee. 

Seeking for a female 
employee. 

Hotel 13 Front Office Manager No gender discrimination. No gender discrimination. 

Hotel 14 General Manager Male for Night Shift Male for Night Shift 

Table 3 shows that 6 hotels out of 14 (43%) do not do gender discrimination. On the other hand, findings 
indicate that hotels 6, 9, 11 and 12 do gender discrimination even though the employees going to do the same 
work. Hotel 1, 2, 7 and 14 do gender discrimination over shifts. Subjects reported that the managers who ask 
for men claim that they do not allow women to work at night shifts.   

5. CONCLUSION 

Studies in social sciences generally aim to examine the human behavior and effects of these behaviors. This 
study aimed to determine gender discrimination at Eskisehir hotels. The tourism industry is a labor-intensive 
and 24/7 serving industry. Study findings indicate that 3 hotels' requests for man employees for night shift can 
be considered as good intentions. The night shift is between 00.00-08.00 hours and working at those times may 
be hard for woman employees. However, as mentioned before, to announce that employees from only one 
gender will be hired will be considered as discrimination (Bingol, 2010; Temizkan, 2010; Demir, 2011). Thus, 
it is possible to say that 3-star hotels in Eskisehir discriminate applicants even if it is unintentional. Another 
finding of the study is that people think that they are exposed to discrimination since they are still not familiar 
with the broad meaning of the concept. In other words, employers limit the job adverts to only women or men 
for the good of their employees and positive discrimination. However, the applicants from other genders feel 
that they were negatively discriminated against. These results are consistent with the related literature.   

Findings do not show evidence of gender discrimination at 4-star and 5-star hotels. This situation is 
understandable since Eskisehir city is considered as one of the best inhabitable cities in the world, Eskisehir 
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inhabitants are well educated. Also, the institutionalization of businesses prevents human rights abuses like 
gender discrimination.  

A similar situation is also consistent with 3-star hotels in general. However, in small businesses with few 
departments and few mid-level managers, discrimination is detected since the managers have to attend to 
more than one responsibility at the same time. Hotel owners who want to interview the applicants themselves 
discriminate applicants without knowing. This situation proves the importance of professionalization in the 
tourism industry.  

Future studies should focus on similar experimental researches. These studies will contribute to both tourism 
literature and the tourism industry. A similar experimental study can be applied to travel agencies and 
restaurants. 
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Amaç – Bu çalışmada bireylerin bireysel kredi kullanım davranışları ve bazı sosyo-ekonomik ve 
demografik değişkenlerin bireysel kredi kullanım davranışlarına etkisi incelenmiştir. 

Yöntem – Çalışma, Türkiye genelini temsil yeteneğine sahip IBBS-2 seviyesinde 26 ilde yaşayan 18 
yaş ve üstü 2.242 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerin bireysel kredi uygulamalarına ilişkin 
davranışları konu açısından anlamlılığına göre tüketicilerin bilinç düzeyi, cinsiyet, eğitim ve gelir 
düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.0 istatistik 
paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı kullanım durumunun cinsiyet ve eğitim 
düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Tüketicilerin 
çoğunluğunun kredi kartı borcunu düzenli olarak ödeyebildiği, eğitim düzeyi ile kredi kartı 
borcunu düzenli ödeme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.  
Tüm gelir gruplarında borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı en yüksek olmakla birlikte, 
en yüksek gelir grubunda bu oran diğer gelir gruplarından yüksektir. Tüketicilerin yarıya yakınının 
(%47,3) ihtiyaç kredisi kullandığı görülmektedir. Yüksek gelir gruplarında ihtiyaç kredisi kullanım 
oranı düşük gelir gruplarından daha azdır. 

Tartışma – Türkiye’de özellikle son yıllarda kullanımı gittikçe çoğalan banka kartları, kredi kartları 
ve ihtiyaç kredisi gibi ürünler, kullanım amacının dışında kullanılmaya başlamıştır. Nakit ihtiyacını 
gidermeye yardımcı bu ürünler, Türkiye’de  pek çok insanın aile bütçesini genişletmesine olanak 
sağlayan birincil kaynak şekline gelmiştir. 
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Purpose – In this study, individuals’ use of individual credit behavior and the impacts of some socio-
economic and demographic variables on individual credit usage behaviors were investigated. 

Design/methodology/approach – The study was carried out with 2.242 participants aged 18 and 
above who live in 26 different cities that are at level 2 according to NUTS and have the capacity to 
represent Turkey in general. The behaviors of consumers regarding individual loan applications 
were evaluated in terms of the level of consciousness, gender, education and income level of 
consumers. In the statistical analysis of the data obtained, SPSS 23.0 statistical package program was 
used. 

Findings – According to the results, it is found that the status of credit card usage differed 
statistically significant according to gender and educational level. It has been found that the majority 
of the consumers can pay off credit card debt regularly and that there is a statistically significant 
correlation between educational level and regular payment status of credit card debt. In all the 
income groups, as well as the ratio of those who stated paying off all of their debt was the highest, 
this ratio was higher in the highest income group than the other income groups. It is found that 
approximately half of the consumers (47, 3%) use consumer loans. The ratio of consumer loan use 
in the high-income groups is lower than the ratio of the low-income groups. 

Discussion – Bankcards, credit cards and personal loans products that are ever increasingly used in 
recent years in Turkey, began to be used outside of its intended use. These products, which help to 
meet the need for cash, have become the primary source that enables many people in our country to 
expand their family budget. 
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1.Giriş 

Kaynakların sınırlı olmasına karşın, ihtiyaçların sonsuz olduğu bir Dünya’da tüketim ihtiyaçlarının finanse 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Gelirin pek çok insan için sabit bir kaynak olması gerçeği yanında, 
harcamaların artmasına bağlı olarak ortaya çıkan açık bireysel borçlanmayla karşılanır duruma gelmiştir. 
Toplumun önemli bir bölümünün düşük ve sabit ücretli çalışanlardan oluştuğu düşünüldüğünde ekonomik, 
fiziksel ve psikososyal refahlarını sürdürmekte zorlanan bireyler için bireysel krediler tercih edilen bir 
finansman kaynağı haline gelmektedir  (Kaptan, 2011).  

Hane halkının geliri dışında tüketiminin en önemli finansman kaynaklarından birisi, bankacılık sisteminin 
tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarından oluşan bireysel kredileridir (Tiryaki, 2014). Finans 
kuruluşları tüketicilere tüketici kredileri yoluyla ekonomik destek sağlamaktadır (Kılınç, 2012: 5). Kaynakların 
kıt olması gerçeği nedeniyle tüketiciler, mevcut tüketim ihtiyaçlarını gelecekte elde etmeyi umdukları gelirleri 
ile karşılamak ve bu yolla refah düzeylerini artırmak çabasında olmuşlardır (Gündüzalp, 2018). Başka bir 
ifadeyle tüketiciler için gelecekte elde etmeyi umdukları gelirlerini ellerine geçmeden, bankaların 
kullandırdığı tüketici kredilerinden yararlanarak bugünkü ihtiyaçlarını karşılama cazip bir seçenek olmaya 
başlamıştır (Kaptan, 2011).  

Genç nüfusun ağırlık taşıdığı Türkiye’de işsizlik, bunun yanında yüksek enflasyon, finansal dengelerin 
değişimi, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, artan vergi yükü, faiz oranlarının yükselmesi, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik gibi ekonomik baskılar ücretli çalışanların reel gelirlerinin düşmesine neden olmuştur 
(Gündüzalp,2018). Uzun dönemler yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla yaşamını sürdürmek durumunda 
olan hane halkları arasında kredi kullanımı öncelikli olarak tercih edilmemiş ve benimsenmemiştir. Bireyler 
daha çok aile, akraba, arkadaş gibi yakın çevrelerine borçlanma yoluna gitmişlerdir. Diğer taraftan hane halkı 
tasarruf oranının düşük olması nedeniyle kredileri fonlayacak kaynak bulmakta zorlanan finans 
kuruluşlarının kredi arzı da düşük seviyelerde kalmıştır. Bu yüzden diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 
Türkiye’de bireysel kredi kullanımı 2000’li yıllara kadar çok artmamıştır. Ancak 2000 krizinden sonra 
ertelenen tüketim harcamalarının hayata geçirilmesiyle kredi kullanımı ve borçlanma seviyeleri artma 
eğilimine girmiştir. Nitekim yapılan araştırmalar mevcut harcamalarını devam ettirmek için borçlanan 
ailelerin oranının yüksek olduğunu göstermektedir (Kılınç, 2012; Daşdöğen, 2015; Çımat vd., 2016). 

“Bireysel krediler, belirli koşullarda geri ödenmek üzere, bireylere ya da gerçek kişilere ticari amaçlar dışında 
herhangi bir mal ya da hizmetin satın alımında kullanılmak üzere verilen kredi kartları ve tüketici kredileri 
olarak ifade edilebilir” (Parasız, 2009:180). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
çıkarılan “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” uyarınca konut kredileri, taşıt kredileri, 
tüketici kredileri ve kredi kartları bireysel krediler başlığı altında yer almaktadır.  

Özellikle sabit gelirli kişilerin bir defada ödeyemeyecekleri hizmetlerden faydalanabilmesi için tüketici 
kredileri büyük bir olanak olarak ortaya çıkmaktadır (Takan, 2002: 234). Bireylerin tüketim harcamaları 
gelirlerinin dalgalanma gösterdiği durumlarda dahi borçlanılarak sabit hale getirilebilmektedir. Böylece 
ekonomik dalgalanmaların yarattığı etkiler nispeten düşük düzeyde ve tahmin edilebilir düzeyde 
tutulabilmektedir (Tekirdağ, 2009). Bunun yanında, bireysel kredi kullanımında ortaya çıkan artış enflasyon 
ve dış ticaret dengesinde de pozitif veya negatif nitelikli etki oluşturabilmektedir. Bu durum, bireysel 
kredilerin sadece hane halkları için değil ekonominin geneli için de önemini artırmaktadır. Diğer yandan 
bireysel kredilerin rasyonel olmayan kullanımı bireylerin ödeme kapasitesinin ötesinde borçlanmasına sebep 
olmakta ve bireylerin ekonomik refahlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bundan dolayı, bireylerin tüketim 
harcamaları ve krediye erişim imkânlarını belirleyen makro etkenlerin yanı sıra hane halklarının sosyo-
ekonomik ve demografik yapıları açısından kredi kullanım davranışlarının incelenmesi hem konuya ilişkin 
tüketici profilinin ortaya konarak sorun oluşturan alanlarda tüketici açısından gerekli önlemlerin alınması 
hem de para ve maliye politikalarının oluşturulması için önem taşımaktadır.  

Tüketici kredileri yanında Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaygın kullanım alanı bulan kredi kartları, 
artık en sık kullanılan tüketici finansman aracı haline gelmiştir. Kredi kartları tüketicilere, gelire ilave  hemen 
kullanıma hazır kredi temin etmesi, nakit taşıma riskini ortadan kaldırması, satın alma bedelini 
taksitlendirerek ödeme imkânı yaratması gibi  avantajlar sağlamaktadır (Kaya, 2009:120-130). Olumlu 
özellikler yanında bireylerin henüz ellerine geçmeyen gelirlerini bugünden harcamasına fırsat yarattığından, 
rasyonel kullanılmadığında yüksek faiz ve işlem bedeli sebebiyle yüksek düzeyde borçlanmaya neden 
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olabilmektedir. Bu konuda yapılmış farklı bilimsel çalışmalar kredi kartı borcunun tamamını ödeyemeyerek, 
borcun kalan kısmı üzerinden faiz ödeyen dolayısıyla sürekli borçlu bir yaşam süren kişi sayısının giderek 
arttığına dikkat çekmektedir (Durukan vd., 2005: 152). Diğer taraftan bireysel kredi kullanımındaki yükseliş 
ülkelerdeki tüketim harcamalarını yükseltmektedir. Bu durum da ülkenin GSYİH oranının yükselmesine 
katkıda bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkenin büyüme rakamlarına katkı sağlayan bireysel kredilerin 
ekonomik sisteme olumlu katkısı söz olmaktadır (Mercan, 2013). Öte yandan, bireysel kredilerde yaşanan 
artışın ülke ekonomisi açısından bazı sorunlar yarattığı da bir gerçektir. İlk olarak, bireysel kredilerin artışı 
sonucu yükselen tüketim, ürünlere olan talebi arttırmakta ve bu durum da ürünlerin fiyatlarında artışa 
sebebiyet vermektedir  (Arsene ve Guy-Paulin, 2013). Cari işlemler açığı da artan bireysel kredilerin neden 
olduğu düşünülen diğer bir problemdir. Bireysel krediler sonucunda artan tüketimin ithal mallara yönelik 
olması durumunda, bu durumun ülkenin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. İthal 
malların tüketimi ülkenin ithalat rakamı artışına, bu durum da ülkenin dış ticaret dengesini bozmasına yol 
açmaktadır. Bunun sonucunda da ülke cari işlemler açığı vermektedir (Yüksel, 2016). 

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)” yayınladığı en son veriler 2019 yılı Kasım ayına 
aittir. Buna göre tüketici kredilerinin toplamı 568.3 milyar TL olup, bu tutarın yaklaşık 366.8 milyar lirası 
ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarından oluşmaktadır. Taşıt ve konut kredilerinin miktarı yaklaşık 201.5 
milyar liradır. Bankaların kullandırdıkları kredi kartı ve ihtiyaç kredisi grubuna giren yaklaşık 568.3 milyar 
liralık borç, krediyi kullanmış olanların gelecekte elde edeceği geliri ipotek altına alarak bugün belli 
harcamaların yapmak için kullandıkları bir kaynaktır. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı ve bireysel krediler 
yoluyla borçlanılan para miktarı, riskleri ve sorunları da beraberinde getirmektedir.  

Dikkat çekildiği üzere bireysel kredilerin olumsuz etkilerini belirleyebilmek hem ülke ekonomisi hem de 
bireysel refah için oldukça önemlidir. İlgili kredilerin negatif etkilerinin tespit edilmesiyle hükümetlerin bu 
olumsuzlukları önleyebilmek adına önlem alabilmeleri mümkün olmaktadır. Bundan dolayı, bireysel kredi 
kullanımına yönelik yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada bireylerin bireysel kredi 
kullanım davranışları ve bazı sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin bireysel kredi kullanım 
davranışlarına etkisi incelenmiştir. 

Literatür Özeti  

İlgili literatür incelendiğinde, hane halkı bireysel kredi kullanım davranışını etkileyen faktörlerle ilgili 
yapılmış çok sayıda çalışma mevcut olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda ortak değişkenler yanında farklı 
değişkenlere de yer verilmiştir. Çalışmaların çoğunda bireysel kredi kullanımını etkileyen faktörleri tespit 
etmeye yönelik olarak genellikle yaş, eğitim, gelir ve servet değişkenleri kullanılmıştır. Türkiye’de ise kredi 
kullanımına yönelik çalışmaların genellikle iller bazında yürütüldüğü görülmektedir. Oktay vd. (2009:17-18) 
tarafından Erzurum’da kredi kartı sahipliğine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma 
sonuçlarına göre mesleğin, aylık toplam gelirin, tercih edilen ödeme şeklinin, kredi kartının faydalı olduğuna 
ve kredi kartı kullanımının tüketimi artırdığına ilişkin düşüncelerin kredi kartına sahip olma durumunu 
etkilediği belirlenmiştir. Tuğay ve Başgül (2007:223) de çalışmalarında ailelerin geliri arttıkça kredi kartı ile 
yaptıkları harcamaların arttığını belirtmişlerdir.  

Kendirli vd. (2017:71-73) tarafından Yozgat ve Kayseri’deki tüketicileri kredi kartı kullanım davranışlarını 
karşılaştırmak amacıyla yürütülen çalışmada her iki ilde de bireylerin genellikle 1 kredi kartına sahip 
oldukları ve kredi kartlarını para çekmekten çok alışveriş yapmak amacıyla kullandığı saptanmıştır. Her iki 
ilde de tüketiciler kredi kartının para taşıma riskini azalttığını ve ödeme kolaylığı sunduğunu ifade etmiştir. 
Yozgat ilinde yaşayan tüketiciler kredi kartını itibar göstergesi olarak gördüklerini belirtmiştir.  

Tol (2001) tarafından Ankara’da yapılan araştırma sonucunda ise kredi kartı sahibi olan müşterilerin, nakit 
alışveriş yapanlara oranla daha çok harcama eğiliminde olduğu bulunmuştur.  

Akartepe (2006:224) Ankara ve İstanbul’da hizmet pazarlamasında kredi kartı pazarlama süreci ve kredi kartı 
kullanımına ilişkin bir çalışma yürütmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, 170 katılımcının 103’ünün kredi 
kartlarını hemen hemen tüm alışveriş alanlarında kullandığı ve öncelikli alışveriş alanlarından ilk üç tanesinin 
giyim, gıda ve elektronik cihazlardan oluştuğu tespit edilmiştir. 
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Selimoğlu (2006)  ise yine İstanbul’da gerçekleştirdiği çalışmasında tüketicilerin yarıdan fazlasının mal ve 
hizmetleri nakit satın alacak bütçesi olmadığı için tüketici kredilerini tercih ettiklerini, tüketici kredilerini 
kullanırken en çok iş arkadaşlarından etkilendiklerini, tüketici kredisi kullanırken herhangi bir problemle 
karşılaşmadıklarını belirtmiştir.  

Aksakal (2006) tarafından ailelerin bireysel kredi kullanım durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
çalışma sonucuna göre, aileler bireysel kredileri en fazla otomobil ve konut almak amacıyla, kredi kartını ise 
en çok akaryakıt, yiyecek ve giyim harcaması yapmak amacıyla kullanmışlardır. Ailelerin bireysel kredileri 
kullanırken en fazla 12 ay - 18 ay vadelerde borçlandığı ve kredi sözleşmelerinde en çok faiz konusunda fikir 
sahibi oldukları saptanmıştır.  

Yurtdışında yapılan çalışmalara bakıldığında, kredi kullanım durumlarını etkileyen demografik faktörler ile 
bireylerin kredi kullanımına ilişkin tutum ve eğilimlerinin incelendiği görülmektedir.  

Chen ve Devaney (2001:176) tarafından Amerika Birleşik Devletleri için yapılan çalışmada; demografik 
özellikler, iktisadi faktörler ve kredi kullanımına ilişkin hane halklarının tutumları bireysel kredi kullanımını 
etkileyen en önemli unsurlar olarak gösterilmiştir. Ayrıca bu unsurların birbirleri ile etkileşim halinde olduğu 
gözlemlenmiş, ayrıca ev sahibi olmanın tüketici kredisi borcunu negatif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Bosna Hersek’ de Chen ve Chivakul tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada, 20-30 yaş grubunda yer alan 
bireylerin borçlanmayı daha çok tercih ettikleri ve 45 yaşından sonraki dönemde ise borçlanma isteklerinin 
azaldığı tespit edilmiştir. Bireyin sahip olduğu net varlık ile kredi talebi arasında negatif bir ilişki olduğu ve 
bu ilişkinin bireyin belirli bir servet düzeyine ulaştıktan sonra geçerli olduğu belirtilmiştir. Çalışmada cinsiyet, 
kredi talebinde önemli bir faktör olarak görülmezken ev hanımları ve öğrenciler gibi işgücü piyasasına 
katılmayan bireylerin çalışanlara nazaran kredi kullanma ihtiyacının daha düşük olduğu belirtilmiştir. 
Simigiannis ve Tzamourani (2007:37-38) tarafından Yunanistan için yapılan çalışmada hane halkının yerleşim 
yeri, aylık geliri, aile reisinin yaşı ailedeki çalışan sayısı gibi faktörler borçlanmada etkili olarak gösterilmiştir. 
Evli ve çocuk sahibi olan hane halklarının borçlanma olasılıklarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Borçlanma ile sahip olunan servet ve gelir arasında Yunanistan’da pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 

Toth ve Arvai (2001)  tarafından Macaristan’da araştırmada ise borçlanma kararının alınmasında, hane halkı 
reisinin eğitim durumunun, gelecekteki gelir beklentisinin, geçmiş borçlanma deneyimlerinin, yaşın ve gelir 
düzeyinin etkili olduğu görülmüştür. Buna göre eğitim durumu yükseldikçe borçlanma olasılığının da arttığı 
görülmüştür. 60 ve üstü yaş grubunda yer alan hane halkı reislerinin daha az borçlanmaya gittikleri tespit 
edilmiştir. 

Thaicharoen vd. (2004) tarafından Tayland’da yürütülen araştırmada, borçlanma düzeyi üzerinde gelir, yaş, 
eğitim düzeyi ve meslek gibi demografik değişkenlerin etkili olduğu saptanmıştır. Yaş ile borçlanma 
arasındaki ilişkinin belli bir yaşa kadar pozitif yönde arttığı daha sonra ise azalan bir seyir izlediği ise çalışma 
sonucunda elde edilen başka bir bulgudur.  
2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Bu araştırmada bireylerin demografik ve sosyo ekonomik özelliklerinin bireysel kredi kullanımlarına olan 
etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ana problem cümlesi “Bireylerin bireysel kredi kullanım davranışları bilinç 
düzeyleri, gelir, cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. 
Çalışmanın evrenini Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı kullanan kişiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
araştırma, Türkiye genelini temsil yeteneğine sahip IBBS-2 seviyesinde 26 ili kapsamaktadır. 

Araştırmanın örneklemi Türkiye genelini temsil yeteneğine sahip IBBS-2 seviyesinde 26 ilde ikamet eden, 18 
yaş ve üstü ve bireysel kredi kullanan 2.242 katılımcıdan oluşmaktadır.  

2.2. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçme Aracı 

Bu çalışmanın veri toplama formu, daha önce gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmalardan yararlanarak ve ilgili 
ulusal ve uluslararası literatürün taranması sonucunda oluşturulmuştur (GTB, 2014; GTB, 2016). Veri toplama 
aracı alanın uzmanı 3 akademisyen ve GTB uzman ve yöneticileri tarafından hazırlanmıştır.  
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Esas uygulamaya geçmeden önce soru formlarının işlerliği yapılan pilot çalışmayla kontrol edilmiş, gerekli 
düzenlemeler yapılarak araştırmada kullanılan nihai soru formu oluşturulmuştur. Söz konusu soru formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, tüketicilerin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi ve tüketici bilinç 
düzeyinden oluşan kişisel bilgileri kapsamaktadır. İkinci bölümde tüketicilerin bireysel kredi kullanımına 
yönelik davranışlarını belirlemeyi amaçlayan sorulara yer verilmiştir.  

Tüketicileri bilinç ve bilgi düzeylerine göre gruplayabilmek için bazı ifadeler belirlenmiş ve belirlenen bu 
ifadelere verdikleri yanıtlar esas alınmıştır. Bilinç düzeyinin hesaplanmasında, 25 bilinç düzeyi ifadesine 
verilen cevaplar katılıyorum- 3, katılmıyorum-2, kararsızım-1 olacak şekilde 1-3 arasında puanlandırılmıştır. 
Tüketicilerin bilinç düzeyine ilişkin ifadelerden aldığı en düşük puan 25, en yüksek puan 75’dir. Bilinç 
düzeyine göre; “25-41” arasında puan alan tüketiciler “düşük bilinç”, “42-58” puan alan tüketiciler “orta 
bilinç” ve “59-75” puan alan tüketiciler yüksek bilinç düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Veriler, hazırlanan soru formlarına bağlı kalınarak tüketicilerle yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla 
toplanmıştır. Tüketicilerden kendilerine yöneltilen sorular karşısında kendi görüş ve düşüncelerini yansıtan 
veya buna en yakın seçeneği işaretlemeleri istenilmiştir. 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Araştırmada, tüketicilerin bireysel kredi uygulamalarına ilişkin davranışları konu açısından anlamlılığına 
göre tüketicilerin bilinç düzeyi, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır.  İki bağımsız kategorik değişken 
arasındaki farklılığın incelenmesinde ‟Ki kare Analizi’’nden yararlanılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki tüketicilerin %63,7’si 34 yaşın altında, %17,7’si 35-44 yaş aralığındadır. Katılımcıların 
%47,4’ü kadın, 46,4’ü evlidir. Maaşlı olarak çalışanlar (%23,3) önde gelmektedir. Araştırmaya katılan 
tüketicilerin %71,4’ünün gelir kaynağı ücret iken, %11,0’inin gelir kaynağı ticari kazançtır. Tüketiciler aylık 
toplam ortalama gelir grupları açısından değerlendirildiğinde; %36,3’ü “1.405-3.000 TL”, %33,2’si “3.001-
5.000TL”, %14,2’si ise “1.404 TL ve altı” gelir grubundadır. Lise mezunu olanların oranı (%42,6) üniversite ve 
üzeri öğrenim durumuna sahip olanlardan (%30,0) yüksektir. Tüketicilerin bilinç düzeyleri incelendiğinde, 
yarıdan fazlasının (%54,1) orta bilinç düzeyinde olduğu görülmektedir. Düşük bilinç düzeyindeki 
katılımcıların oranı %0,9, yüksek bilinç düzeyindeki katılımcıların oranı ise %45,0’tir. 

3. Bulgular 

Tüketicilerin %44,5’i gelirlerinin giderlerini kısmen veya hiç karşılamadığını, % 55,6’sı ise karşıladığını 
belirtmiştir. 2013 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi 
araştırması sonuçlarına göre ise gelirlerinin giderlerini karşıladığını söyleyenlerin oranı % 43,2 olup, 2003 
yılına göre 2019 yılında gelirin gideri karşıladığını belirtenlerin oranının %12.4 artması dikkat çekici bir 
bulgudur. Çünkü 2013 yılı yıllık enflasyon oranı %7.4 iken 2018 yılı enflasyon oranı %20.30 olmuştur. Bunun 
nedeni araştırma verilerinin toplandığı 2018 yılı ortalarında tüketicinin satın alma gücündeki düşüşün henüz 
farkına varamaması olabileceği gibi, ekonomik darboğazın yaşandığı dönemlerde tüketicilerin mücadele 
yöntemi olarak harcamalarını azaltma yoluna gitmesi olabilir.  

Gelirleri giderlerini karşılamayan tüketicilere; bu durumda ne yaptıkları sorulduğunda; %42,2 oranında 
“harcamalarımı kısarım” yanıtı öne çıkmıştır. Bunu %31,4 ile yakın çevreden borç alma, %29,2 ile kredi kartı 
kullanırım yanıtı izlemiştir (Grafik 1). 2013 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Tüketici 
Profili ve Bilinç Seviyesi araştırması sonuçlarına göre %65,4 ile “yakın çevremden borç para alırım” seçeneği 
ilk sırada yer almaktadır. Harcamalarımı kısarım diyen tüketicilerin oranı ise %7,0’dir (Grafik 2). Bu durum 
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında beklenen bir sonuçtur. Sürekli yükseliş 
trendinde olan mal ve hizmet fiyatları karşısında mevcut gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
tüketicilerin, ekonomik kriz dönemlerinde başvurduğu başlıca yöntemler öncelikle harcamaları kısma daha 
sonrada borçlanmadır.  

Konu ile yapılan çalışmalarda bu durumu destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin; Boz 
(2009) tarafından yapılan çalışmada da bireysel kredilerin tüketiciler tarafından ihtiyaçları karşılamada 
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öncelikli bir seçenek olarak algılanmadığı, öncelikle satın almayı bir süre erteleme veya tamamen vazgeçme 
yoluyla harcamaları azaltma yolunu tercih ettikleri görülmektedir. 

Nielsen (2018) tarafından değişen tüketici davranışlarının araştırıldığı çalışmada hayat pahalılığı/fiyat artışları 
karşısında tüketicilerin ilk tepkisinin %90.0 oranıyla tüketimi azaltarak sadece ihtiyaçları olan ürünleri almak 
olduğu bulunmuştur. 

IPSOS (2019) Anti-Kriz Monitör araştırması bulgularına göre de hanelerin alım gücünün az veya çok 
azaldığını ifade edenlerin oranı %89 olarak bulunmuş olup, araştırmaya katılanların %40’ı “kazancı 
artırma/koruma” amacıyla harcamalarını azaltacağını belirtmiştir. 

Grafik 1. Tüketicilerin Gelirleri Giderlerini Karşılamaması Durumunda Başvurdukları Yöntemler 

 
Tüketicilerin gelirleri giderlerini karşılamaması durumunda başvurdukları yöntemler bilinç düzeylerine göre 
incelendiğinde yüksek bilinç düzeyinde (%34,6) ve orta bilinç düzeyindeki (%35,2) tüketiciler en yüksek 
oranda “harcamalarımı kısarım” yanıtını verirken, düşük bilinç düzeyindeki tüketiciler eşit oranla (%33,3) 
“yakın çevremden borç alırım” ve “kredi kartı kullanırım” cevabını vermiştir (Tablo 1). Katılımcıların bilinç 
düzeylerine göre gelirleri giderlerini karşılamaması durumunda başvurdukları yöntemler istatistiksel olarak 
farklılık göstermektedir.* Bu sonuç orta ve yüksek tüketici bilinç düzeyine sahip olanların konuya ilişkin daha 
rasyonel davranarak öncelikle harcamaları azaltma daha sonra mecbur kalınırsa borçlanma yolunu tercih 
ettiklerini düşündürmektedir. Nitekim eğitim düzeyinin artmasına bağlı olarak tüketici bilinç düzeyinin 
arttığını gösteren çalışma bulgularıyla (GTB, 2014,2016) birlikte değerlendirildiğinde bu sonuç eğitimli 
tüketiciler arasında finansal okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu ve ekonomik konularda daha bilinçli 
davranma ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Diğer taraftan yapılan çalışmalar gelir 
arttıkça tüketici bilinç düzeyinin de anlamlı düzeyde arttığını ortaya koyduğundan (GTB, 2014,2016) düşük 
bilinç düzeyindeki tüketiciler arasında borçlanmanın gelir düşüklüğü nedeniyle zorunlu olarak başvurulan 
bir yol da olabileceği kanısını da uyandırmaktadır.  

Tablo 1. Tüketicilerin Bilinç Düzeylerine Göre Gelirleri Giderlerini Karşılamaması Durumunda 
Başvurdukları Yöntemler 

 
Başvurulan Yöntemler 

Düşük 
Bilinç 

Düzeyi 

Orta Bilinç  
Düzeyi 

Yüksek 
Bilinç 

Düzeyi 

χ 2 Sd p 

f % f % f %  
 
 
 
 

67,858 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

0.000 

Yakın çevremden borç alırım. 6 33,3 347 28,6 225 22,3 
Kredi kartımı kullanırım. 6 33,3 271 22,3 265 26,3 
Harcamalarımı kısıtlarım. 5 25,0 427 35,2 349 34,6 
Daha önceki birikimlerimi 
kullanırım. 

2 8,3 56 4,6 75 7,4 

Esnek hesap/maaş avansını 
kullanırım. 

- 0,0 42 3,5 53 5,3 

Kredi çekerim. - 0,0 70 5,8 42 4,1 
Toplam 20 100,0 1213 100,0 1009 100,0 

42,2%

31,4%
29,2%

7,0%
5,4% 5,1%

6,0%

Harcamalarımı kısarım

Yakın çevremden borç para
alırım
Kredi kartımı kullanırım

Daha önceki birikimlerimi
kullanırım
Kredi çekerim
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Konu gelir durumuna göre incelendiğinde; geliri “1.405 TL ile 5.000 TL” arasında olan tüketiciler gelirleri 
giderlerini karşılamadığında en yüksek oranla “harcamalarımı kısarım” yanıtını verirken, “1.404 TL ve altı” 
gelir grubundaki tüketicilerin %32,2’si “yakınlarımdan borç para alırım”, “5.000-7.500 TL” arasında gelire 
sahip olanlar %29,8 ile “kredi kartı kullanırım” cevabını vermişlerdir (Grafik 3).  Genel olarak 
değerlendirildiğinde; “1404 TL ve altı” ve “10.000 TL ve üzeri” gelir gruplarında gelirlerinin giderlerini 
karşılamaması durumunda başvurulan yollar sırasıyla “yakınlardan borç alma” ve “kredi kartı kullanma” 
iken, diğer gelir guruplarında “harcamaları kısma” ve “yakınlardan borç alma”dır. Sonuç olarak tüketicilerin 
hane halkı gelirlerine göre başvurdukları yöntemler arasında istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmemiştir.  

Tuğay ve Başgül (2007) çalışmalarında, bireylerin %44,2’sinin kredi kartlarının ihtiyaç fazlası gereksiz 
harcamalara yol açtığını belirttikleri ve gelirler arttıkça kredi kartı ile yapılan harcamaların da arttığını tespit 
etmiştir.  

Grafik 2.Tüketicilerin Hane Halkı Gelirlerine Göre Gelirleri Giderlerini Karşılamaması Durumunda 
Başvurdukları Yöntemler 

 
(χ 2= 8.838, sd= 12, p= 0,717) 

Tüketicilerin %38,5’i hiç kredi kartı kullanmazken, %39,3’ünün sadece bir kredi kartı vardır. Üç ve üzeri kredi 
kartına sahip olanların oranı ise yalnızca %7,2’dir. 2013 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye 
Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi 2013 yılı araştırması sonuçlarına göre katılımcıların %47.9’u kredi kartı 
sahibidir. Kredi kartı sahiplerinin yarısından biraz fazlası (%51.8) bir adet, %30,3’ü iki adet kredi kartına 
sahiptir. Bankalararası Kart Merkezi 2019 göre yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye’de 68.6 milyon adet kredi 
kartı kullanılmaktadır. ‘‘BKM Kart Monitör 2017’’, sahip olunan kredi kartı sayısı ortalama 1.4’dür. Yapılan 
çalışmalar Türkiye’de tek kredi kartına sahip olanların ağırlık taşıdığı ancak iki kredi kartına sahip olanların 
oranının da azımsanmayacak düzeyde olduğunu göstermektedir. Tek kredi kartına sahip olanların oranının 
Çavuş (2006) tarafından yapılan çalışmada %39,  Kılınç (2012)’ın çalışmasında  %56,1, Kurtuluş ve Nasır’ın 
(2006)’ın çalışmasında %96,7 olduğu bulunmuştur.  Çavuş (2006)’un çalışmasında %33.0, Kurtuluş ve Nasır 
(2006)’nın çalışmasında ise %31,9 ile önemli bir kısmının iki kredi kartı sahibi olduğu görülmüştür. Bu durum 
Türkiye’de yıllar itibariyle kart sayısı artmakla birlikte aktif olarak tüketicilerin ağırlıklı olarak tek kredi kartı 
kullandığını göstermektedir. 

Konu cinsiyete göre incelendiğinde; kredi kartı kullanmayan kadınların oranı (%43,6) erkeklere göre (%34,0) 
daha yüksektir. İki ve daha fazla karta sahip olanlarda ise erkeklerin oranının kadınlara göre daha yüksek 
olduğu dikkat çekmektedir. Konu istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2).‘‘BKM Kart 
Monitör 2017’’, araştırması sonuçları da erkeklerde sahip olunan kredi kartı sayısının kadınlardan daha 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur.  McCall ve Eckrich (2006) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları da bu 
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bulguyu destekler şekilde, erkeklerin kadınlardan  daha çok sayıda kredi kartına sahip olduğunu ancak 
kadınların erkeklere oranla kredi kartlarını daha sık kullandığını belirtmektedir. Çankaya vd. (2011:9023-9030) 
tarafından yapılan bir başka araştırmanın bulguları Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında kadınların 
erkeklere nazaran kredi kartı kullanmaya daha az meyilli olduğunu göstermektedir 

Tablo 2. Tüketicilerin Kullandıkları Kredi Kartı Sayısı ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Kredi kartı sayısı Kadın Erkek χ 2 Sd p 

f % f %  
 
 
 

34,644 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

0,000 

Kart kullanmıyorum 463 43,6 400 34,0 

1 kart 421 39,6 460 39,0 

2 kart 130 12,2 206 17,5 

3 kart 39 3,7 79 6,7 

4 kart ve üzeri 10 0,8 34 2,9 

Toplam 1063 100,0 1179 100,0 

 p<0.05 

Eğitim düzeyi yükseldikçe kredi kartı kullanmayanların oranı düşmektedir. Genellikle tüm eğitim 
düzeylerinde tek karta sahip olanların oranı ilk sırada yer alırken iki ve daha fazla karta sahip olanlar 
üniversite düzeyinde en yüksektir. Eğitim düzeyleri arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlı 
bulunmuştur (p<0,05) (Grafik 3).Kaynak ve diğerleri (1995), Örücü (2003),  Selimoğlu (2006) ve Boz (2009)’un 
yaptığı çalışmalarda da mevcut araştırma bulgularına paralel olarak öğrenim düzeyi arttıkça kredi kartı 
kullanımının arttığı saptanmıştır. 

Grafik 3. Tüketicilerin Eğitim Düzeylerine Göre Kullandıkları Kredi Kartı Sayısı 

 
p<0.05 (χ 2= 70,843 sd= 16, p= 0,000) 

Konu bilinç düzeylerine göre incelendiğinde; düşük bilinç düzeyinde (%50,0) ve yüksek bilinç düzeyinde 
(%42,0) tek kredi kartına sahip olanların oranı en yüksektir. Orta bilinç düzeyinde ise kredi kartı 
kullanmayanların oranı diğerlerine göre (%41,5) daha yüksektir. Ayrıca, üç kredi kartına sahip olanların 
oranının düşük bilinç düzeyinde diğerlerine oranla daha yüksek olması dikkat çekicidir. Ancak bu farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Tüketicilerin Kullandıkları Kredi Kartı Sayısı ve Bilinç Düzeyine Göre Dağılımı 
Kredi kartı 
sayısı 

Düşük Bilinç 
Düzeyi 

Orta Bilinç  
Düzeyi 

Yüksek Bilinç 
Düzeyi 

χ 2 Sd p 

f % f % f %  
 
 

4,896 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

0,298 

Kart 
kullanmıyorum 

6 30,0 503 41,5 424 42,0 

1 kart 10 50,0 447 36,9 355 35,2 
2 kart 3 15,0 179 14,8 156 15,5 
3 kart 1 5,0 61 5,0 54 5,4 
4 kart ve üzeri - 0,0 23 1,9 20 2,0 
Toplam 20 100,0 1213 100,0 1009 100,0 

Tüketicilerin %58,3 ünün taksit imkânı sağlaması nedeniyle kredi kartı kullanmayı tercih ettiği, %45,1’ inin ise 
nakit sıkıntısına çözüm oluşturduğu için kredi kartı kullandığı saptanmıştır. Savaşçı ve Tatlıdil (2006) ve 
Durukan vd. (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda araştırmaya katılanların tüketicilerin kredi 
kartlarıyla alışveriş yapmalarını sağlayan en önemli nedenin kredi kartlarının alışverişi taksitlendirme imkanı 
sunması olduğu ifade edilmiştir. Savaşçı ve Tatlıdil (2006)’in çalışmasında diğer nedenler ise sırasıyla kredi 
kartlarının alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlaması, alışverişler sırasında yeterli nakit sağlaması, bankanın 
ödül sisteminden (puan, nakit para kazanma vb.) yararlanmak ve alışveriş sırasında kredi kartı kullanmanın 
saygınlık sağlaması şeklinde sıralanmıştır. Cebeci ve Uçar (2016)’ın öğrenciler üzerinde gerçekleştirdiği 
çalışmada da taksitli alışveriş avantajı kredi kartı kullanımında en önemli neden olarak belirtilmiş olup, nakit 
sıkıntısından, nakit taşımama sırasıyla belirtilen diğer nedenlerdir.  

Torlak (2002)’ın araştırması, kredi kartlarının genellikle geç ödeme avantajından yararlanmak, kolay kredi 
temin edebilmek ve nakit para bulundurmamak gibi faydaları nedeniyle kullanıldığını göstermektedir. 
Karamustafa ve Bickeş (2003) tarafından yürütülen araştırmada, nakit ödemeden anında alışveriş imkânı, 
olağandışı durumlarda nakit para imkânı sağlama ve alışverişte kolaylık sağlamasının,  Çavuş (2006) 
tarafından yapılan çalışmada para olamasa da alışveriş yapabilme olanağı vermesinin (%40),  bugün alıp sonra 
ödemeyi mümkün kılmasının (%26,0) bireylerin kredi kartı kullanımında önemli olduğu bulunmuştur. Şener 
ve Güven’in (2005) yaptığı çalışmada ise kredi kartı kullanma nedenleri arasında “nakit ödeme yapmaksızın 
alışveriş yapabilmeyi” belirtenler ilk sırada yer almaktadır. Mevcut çalışmanın ve çeşitli yıllarda yapılan diğer 
çalışmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde araştırmanın yürütüldüğü örnekleme göre sıralaması 
değişmekle birlikte bireylerin taksitli alışveriş imkânı sağlaması, nakit sıkıntısını gidermesi ve alışverişte 
kolaylık sağlaması ve nakit para taşımadan alışverişe olanak sağlaması nedeniyle kredi kartı kullanımını 
tercih ettikleri görülmektedir.  

Oransal olarak değişmekle birlikte tüm gelir gruplarında taksit imkânı sağlaması ve nakit sıkıntısını gidermesi 
nedeniyle kredi kartı kullananların oranı en yüksektir. Ancak bu oranlar diğer gelir gruplarıyla 
karşılaştırıldığında “1.404 TL ve altı” gelir grubunda daha yüksektir (Grafik 4). Düşük gelir grubunda yer alan 
tüketicilerde paranın son derece sınırlı olması nedeniyle öne çıkan bu amaçlarla kredi kartı kullanılması son 
derece doğal bir sonuçtur. Bu durum bu gelir düzeyindeki kişilerin gelirleri ile ihtiyaçlarını 
karşılayamamalarından kaynaklanabilmektedir. Karamustafa ve Bickeş (2003) tarafından yapılan çalışmada 
da düşük gelir gruplarında “para yokken dahi alış-veriş imkanı sağlaması”nın kredi kartına sahip olmada ve 
kullanmada diğer gelir guruplarından daha etkili olduğu bulunmuştur. Araştırmada genel olarak 
değerlendirildiğinde gelir düzeyi yükseldikçe kredi kartını nakit taşımamak için kullananların oranının arttığı 
görülmektedir. Bu sonuç yüksek gelire sahip bireylerin üzerlerinde daha çok nakit bulundurdukça kaybetme 
ve/veya hırsızlığa karşı daha duyarlı hale gelmeleri ile ilişkilendirilebilir.   
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Grafik 4. Tüketicilerin Gelir Gruplarına Göre Kredi Kartı Kullanım Nedenleri 

 
(χ 2= 133,781, sd= 21, p= 0,000) 

Günümüzde, ödeme aracı fonksiyonu dışında, sağladığı kredi imkânı ile bir finansman aracı özelliğine sahip 
olan kredi kartları, tüketicilerin ekonomik kararlarında önemli etkiye sahiptir. Kredi kartları gelir düzeyinde 
artış algısı oluşturmak suretiyle, tüketicinin harcama alışkanlıklarını etkilemekte ve gelirinin çok üzerinde bir 
harcama eğilimine sahip olmasına yol açabilmektedir (Durukan vd., 2005:150; Kaya, 2009:133). Bilinçsizce 
kullanıldığında satın alma gücünün kullanım oranına paralel olarak artmaması nedeniyle tüketiciler, artan 
harcamalarını karşılayabilmek için yine kredi kartı aracılığı ile borçlanmakta böylece kredi kartı bir tür borç 
çevrim aracına dönüşmektedir. Dolayısıyla, kredi kartlarının borçlanma aracı değil ödeme aracı olarak 
rasyonel (akılcı/bilinçli) kullanımı önem kazanmaktadır (Başaran vd., 2012) 

Genel olarak, kart hamili “bir ay boyunca yapacağı tüm alışverişlerin toplam bedelini, hesap ekstresinde 
belirtilen son ödeme tarihinde tamamen öderse hiçbir faiz, gider, komisyon vb. ek maliyete katlanmak 
zorunda kalmamaktadır” (Baydemir, 2004:50 ; Reisoğlu, 2004:106). Ancak, belirlenen tarihte tüm ödemenin 
yapılmaması durumunda sözleşme ile belirlenmiş olan faiz oranları işlemeye başlayacağından, kart hamilinin 
katlanmak zorunda kalacağı ek maliyetlere neden olmaktadır. Bu durumda ertelenen (ötelenen) borca faiz 
işleyeceğinden ve “kredi kartı faizleri diğer tüketici finansman imkânları için belirlenen faiz oranlarından 
daha yüksek seyrettiğinden” (Robb ve Sharpe, 2009:29), kredi kartı ile borçlanmak daha maliyetli olacaktır. 
Ödenmediği sürece borç miktarı, işleyen faizle birlikte sürekli olarak katlanacaktır (Başaran vd., 2012). 

Yapılan bu araştırmada tüketicilerin %59,3 ile çoğunluğunun borcunun tamamını her ay düzenli olarak 
ödediği, ancak yaklaşık % 40.0 gibi önemli bir bölümünün asgari tutar veya altında ödeme yapabildiği 
bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda da bu sonucu destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymakta olup 
örneğin Gönen ve Özmete (2007) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların yarısının (%50,9) her ay kredi 
kartına minimumdan fazla ödeme yapmak için para ayıramadıkları belirlenmiştir. Bu durum Türkiye’de kredi 
kartının bir finansman aracından çok borçlanma aracı olarak kullanıldığını düşündürmektedir.  Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2019 yılı Kasım ayı verileri de bu durumu destekler nitelikte toplam bireysel 
kredi kartı borcunun 117.7 milyar, takipteki bireysel kredi kartı borç miktarının 6.7 milyar olduğunu, TBB Risk 
Merkezi 2019 Ekim ayı verileri de bireysel kredi karı borcunu ödeyemeyen ve yasal takibe alınan kişi sayısının 
745 bin kişi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde Türkiye’de kredi kartı 
borçluluğunun önemli düzeylerde olduğu söylenebilir. Ödenmediği sürece borç miktarı, işleyen faizle birlikte 
sürekli olarak katlanacağından kredi kartının bilinçli kullanımına yönelik çabaların artırılması yanında, 
ekonomik durumun tüketici üzerinde yarattığı baskının azaltılmasına yönelik önlemlerin hızla geliştirilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumun ekonomik sonuçları yanında sosyal ve psikolojik sorunları da 
beraberinde getireceği aşikârdır. 
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Konu bilinç düzeylerine göre incelendiğinde; her üç bilinç düzeyinde de kredi kartı borcunun tamamını 
ödediğini belirtenlerin oranı en yüksektir. Ancak, asgari miktarı ödediğini veya asgari miktarın altında ödeme 
yaptığını belirtenlerin oranı düşük bilinç düzeyinde diğer bilinç düzeylerine göre daha yüksektir. Ancak 
farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05)* (Tablo 4).  

Tablo 4. Tüketicilerin Bilinç Düzeylerine Göre Kredi Kartı Borcunu Düzenli Ödeme Durumu 

Kredi kartı 
borcunu düzenli 
ödeme durumu 

Düşük Bilinç 
Düzeyi 

Orta Bilinç  
Düzeyi 

Yüksek Bilinç 
Düzeyi 

χ 2 Sd p 

f % f % f %  
 
 

36,566 

 
 
 

4 

 
 
 

0,000 

Her ay borcumun 
tamamını öderim. 

14 71,4 608 50,1 696 69,0 

Asgari miktarı 
öderim. 

4 21,4 469 38,7 225 22,3 

Asgari miktarın 
altında ödeme 
yaparım. 

2 7,1 53 4,4 36 3,6 

Ara sıra asgari 
miktarı 
ödeyemediğim 
olur. 

- 0,0 83 6,8 52 5,1 

Toplam 20 100,0 1213 100,0 1009 100,0 

Tüketicilerin kredi kartı borcunu düzenli ödeme durumunu gelir gruplarına göre incelediğimizde; tüm gelir 
guruplarında borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı en yüksek olmakla birlikte, en yüksek gelir 
gurubunda bu oran diğer gelir gruplarından yüksektir.  “7.500 TL ve üzeri” gelir grubunda asgari miktarı 
ödeyemediğini belirten tüketiciye rastlanmamıştır. Gelir grupları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak da 
anlamlı bulunmuştur  (p<0,05)* (Grafik 5). Daha önce yapılan çalışmalar da finansal değişkenlerin demografik 
değişkenlere göre kişinin kredi geri ödeme performansı üzerinde daha belirgin etkiye sahip olduğunu 
(Özdemir ve Boran, 2004) aylık gelir düzeyinin artmasına bağlı olarak kredi kartı borcunun tamamını ödeme 
olasılığının da arttığını  (Altan ve Göktürk, 2008) ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmada bu bulguları 
destekler nitelikte sonuçlar elde edilmemiş olup, gelirin artmasına paralel kredi karı borcunun tamamını 
ödeyenlerin sayısında bir artış olduğu gözlenmemiştir. Kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirten gelir 
gurupları sırasıyla “10.000 TL ve üzeri” gelir gurubu (%89.0), “1404 TL ve altı” gelir gurubu (%72.5) ve “7.500-
10.000 TL” gelir gurubu (%70.7)’dur.  

Grafik 5.Tüketicilerin Hane halkı Gelirine Göre Kredi Kartı Borcunu Düzenli Ödeme Durumu 

 
*(χ 2= 22,715, sd= 9, p= 0,007) 
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Tüketicilerin sadece %8,3’ü kredi kartı borcunu ödeyememe nedeniyle kartının kullanıma kapatıldığını 
belirtmiştir. Borcunu ödeyememe nedeniyle kredi kartının kullanıma kapatıldığını belirten tüketicilerin oranı 
her üç bilinç düzeyinde de %10’un altındadır. Ancak orta bilinç düzeyinde bu oran (%9,7) diğerlerine kıyasla 
bir miktar daha yüksektir. 

Konu hane halkı gelirlerine göre incelendiğinde en düşük (%4,9) ve en yüksek (%3,6)  gelir grubunda kredi 
kartının kullanıma kapatılma oranı diğer gelir gruplarına göre daha düşüktür. Bu açıdan gelir grupları 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05)* (Grafik 6). 

Grafik 6. Tüketicilerin Hane halkı Gelirine Göre Kredi Kartının Kullanıma Kapatılma Durumu 

 
 (χ 2= 5,046, sd= 5, p= 0,410) 

Tüketicilerin %69,7’si kredi kartı kullanmadan taksitli alışveriş yapmadığını belirtmekle birlikte, tüketicilerin 
kredi karı kullanmadan %30.0 gibi önemli bir bölümünün taksitle alışveriş yapması dikkat çekicidir. Bu 
durum 15 Ağustos 2018 tarih ve  30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi kartı 
ile yapılan alışverişlerde taksit sayısına sınırlandırma getirilmesi ilişkilendirilebilir. 2019 yılında kredi kartı ile 
yapılan alışverişlerde uygulanan taksit sayısında yeniden düzenlemeye gidilmiş olmakla birlikte araştırmanın 
yapıldığı dönemde uygulanan taksit sınırlaması nedeniyle satışları düşen firmalar tarafından yeni yöntemler 
geliştirilerek tüketicilerin daha önce olduğu gibi senetle alışveriş yapmasına imkan verilmiştir.  

Tüketicilerin sadece %20,9’u son beş yıl içinde tüketici kredisi kullandığını belirtmiştir. 2013 yılında yapılan 
Tüketici Profili Araştırması sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %11,9'u son bir yıl içinde kredi 
kullandığını belirtmiştir. Beş yıl içerisinde tüketici kredisi kullananların oranındaki bu artış 2018 yılında baş 
gösteren ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan tüketicilerin bütçelerindeki açığı 
ihtiyaç kredisi ile gidermeye çalıştıkları kanaatini uyandırmaktadır. Nitekim Ocak 2018 döneminde 399.9 
milyar TL olan bireysel tüketici kredi kullanım miktarı Ağustos 2018 döneminde 419.3, Kasım 2019 döneminde 
450.5 milyar TL.’ye ulaşmıştır (BDDK, 2019). 

Tüm gelir gruplarındaki tüketicilerin ¼’ten daha azı tüketici kredisi kullanırken bu oran sadece “10.000 TL ve 
üzeri” gelir grubunda diğerlerine oranla daha yüksektir (%35,3). Gelir grupları arasındaki bu fark istatistiksel 
olarak da anlamlı bulunmamıştır (Grafik 7).  

Cari gelir, kredi talebini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Ancak, cari gelir ile borç arasındaki ilişki 
kesin değildir ve çalışmaların sonuçları da buna işaret etmektedir. Cox ve Jappelli (1993), Taicharoen vd. 
(2004) ve Magri (2002) cari gelir ile borç talebi arasında negatif ilişki bulmuşlardır. Cari gelirin düşük olması, 
hane halklarının tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasını güçleştirecektir. Cari gelir düşükken tüketimin marjinal 
faydası yüksek olacaktır. Tüketim seviyelerini korumak ya da artırmak için düşük gelir seviyesindeki hane 
halkı finansman ihtiyacını karşılamak için daha fazla kredi talep edecektir. Ayrıca, sürekli gelir hipotezine 
uygun olarak, cari geliri düşük olan hane halkı gelecek dönem kazancının fazla olacağı beklentisiyle daha çok 
kredi talep edecektir. Chen ve Chivakul (2008) ve Crook ve Hochguertel (2006) söz konusu ilişkiyi ters U 
şeklinde bulmuşlardır. Belli bir noktaya kadar cari gelir yükselirken kredi talebi de artmakta sonra 
azalmaktadır. Diğer çalışmalar ise kredi talebi ile cari gelir arasında pozitif bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir 
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(Duca ve Rosenthal, 1993; Gropp vd., 1997; Crook, 2001; Grant, 2007; Del Rio ve Yang, 2005; Crook ve 
Hochguertel, 2006). Yüksek cari gelir borçlanma ihtiyacının azalmasını sağlamakla birlikte bireylerin tüketim 
yerine yatırım güdüsü ile kredi talebinde bulunabilmesine yol açabilmektedir. Ayrıca talep edilen kredi 
miktarı gelirin artmasına paralel olarak artmaktadır.  

TBB 2019 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre, kredi kullandırma tutarı açısından en büyük payların en düşük 
(1.000 TL altı) ve en yüksek  (5.000 TL üstü) gelir gruplarında yoğunlaştığı görülmektedir. Kişi sayısı açısından 
irdelendiğinde ise  bu durum tersine dönmektedir. Gelir artışına paralel olarak kullandırılan kredi tutarındaki 
büyüme sonucu 5.000 TL üstü gelire sahip kişilerdeki kullandırma yüksek görülmekle birlikte en büyük pay 
kişi sayısı olarak 1.000 TL altı gelir grubuna kullandırılmaktadır (TBB, 2019). 

Grafik 7. Tüketicilerin Hane halkı Gelirlerine Göre Tüketici Kredisi Kullanma Durumu 

 
 (χ 2= 6,846, sd= 5, p= 0,232) 

Tüketicilerin yaklaşık yarıya yakını (%47,3) ihtiyaç kredisi kullandığını belirtirken konut kredisi kullananların 
oranı %24,3 tür. Bunu %11,3 ile taşıt kredisi kullananlar izlemektedir (Grafik 12). 2013 yılında Ticaret Bakanlığı 
tarafından yapılan Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi araştırması sonuçlarına göre ihtiyaç kredisi 
kullandığını belirten tüketicilerin oranı % 70,4 iken bunu % 8,7 ile taşıt kredisi izlemektedir. Selimoğlu (2006) 
tarafından yapılan çalışmada; tüketicilerin yarıdan fazlası ihtiyaç duyduğu malın peşin alımına olanak 
vermeyen bir bütçeye sahip olmaları nedeniyle tüketici kredilerini tercih etmektedir. Bu sonuç bu çalışmanın 
sonuçlarını destekler niteliktedir. Çünkü bu çalışmada da ihtiyaç kredisi kullananlar en yüksek orandadır. 
Aksakal (2006) tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre ise ailelerin bireysel kredileri en fazla otomobil 
ve konut almak amacıyla kullandıkları bulunmuştur. 
Yüksek (%50,4) ve orta bilinç düzeyinde (%44,6) ihtiyaç kredisi kullananların oranı düşük bilinç düzeyine göre 
(%30,0) daha yüksektir. Diğer taraftan düşük bilinç düzeyinde konut kredisi kullananların oranı (%30,0) da 
diğer bilinç düzeylerine oranla daha yüksektir (Tablo 5). 

Tablo 5. Tüketicilerin Bilinç Düzeyine Göre Kredi Kullanım Durumu 

Kredi kullanım 
durumu 

Düşük Bilinç 
Düzeyi 

Orta Bilinç  
Düzeyi 

Yüksek Bilinç 
Düzeyi 

χ 2 Sd p 

f % f % f %  
 
 
 

5,849 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0,016 

İhtiyaç 6 30,0 541 44,6 509 50,4 
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Ortalama aylık geliri “1.404 TL ve altında” olan tüketiciler ile (%64,1), “1.405-3.000 TL” arasında olan 
tüketicilerin (%52,5) yarıdan fazlası ihtiyaç kredisi kullandıklarını belirtmişlerdir. Ortalama aylık geliri “5.001-
7.500 TL” arasında olan tüketicilerin ise yarıdan fazlasının (%52,3) konut kredisi kullandıkları tespit edilmiştir. 
Kredi kullanım durumu açısından gelir grupları arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlı 
bulunmuştur (p<0,05) (Grafik 8). Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde yüksek gelir guruplarında ihtiyaç 
kredisi kullanım oranının düşük gelir guruplarından az olduğu, eğitim kredisi ve konut kredisi kullanma 
oranının yüksek gelir guruplarında düşük gelir guruplarından fazla olduğu, yüksek gelir guruplarında tatil 
kredisi kullanma oranının düşük gelir guruplarından daha az olduğu, dolayısıyla düşük gelir guruplarında 
kredinin gelir yetersizliği nedeniyle daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik amaçlarla kullanıldığı kanaatini 
uyandırdığı söylenebilir. İlgili istatistiklerde gelir düzeyine göre tüketici kredilerinin tiplerine göre dağılım 
verilmemesine rağmen, bazı araştırmalarda da yüksek gelir gruplarının ağırlıklı olarak konut kredileri, düşük 
gelir gruplarının ise taksitli ihtiyaç kredilerinde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir (Kaptan, 2011).  

Grafik 8. Tüketicilerin Hane halkı Ortalama Aylık Gelire Göre Kredi Kullanım Durumu 

 
(χ 2= 6,846, sd= 5, p= 0,232) 

Bireyler krediler yoluyla nakit ihtiyacını giderirken, gelecekteki gelirlerinden bugün feragat etmekte ve 
istedikleri zaman tüketimlerini gerçekleştirmektedir. Bankalarca bireylere sunulan bu imkân, pek çok kişi için 
kredileri cazip hale getirirken talep sayısını artırmaktadır. Hane halklarının kırılganlığı aşırı tüketim ve 
borçlanma eğilimi ile artmaktadır. Özellikle gelirlerindeki artışlarından daha fazla tüketim harcaması 
gerçekleştiren hane halkları olası bir şok sonucunda borçlarını geri ödemekte zorlanabilmektedir. Bu 
araştırmada tüketicilerin yaklaşık 1/5’i kredi borçlarını ödeyemediklerini ve bu nedenle takibe alındıklarını 
belirtmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bireyler yaşamlarını sürdürmek için tüketim yapmak zorundadır. Tüketim modellerinde içinde yaşanılan 
toplum yapısının değişmesi ve dönüşmesi sonucunda zaman bazı değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Eski 
dönemlerde insanoğlu için temel ihtiyaçların karşılanması önde gelen bir amaç iken geleneksel toplum 
yapısından modern toplum yapısına değişimin neticesinde günümüzün tüketim toplumlarında istekler de 
ihtiyaçlara evrilmiş, bunun neticesinde tüketim harcamaları artmıştır (Bakırtaş ve Demirhan, 2015). Bunun 
sonucunda insanoğlu açısından kıt kaynaklarla, özellikle de mevcut gelirle giderleri denkleştirme baş edilmesi 
gerekli önemli bir soruna dönüşmüştür. Nitekim araştırmaya katılan bireylerin yarıya yakını (%44,5) 
gelirlerinin giderlerini karşılaması konusunda sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Gelirleri giderlerini 
karşılamadığında bireylerin öncelikle harcamalarını kısma yoluna gittiklerini belirtmeleri, harcamalarını 
disipline edebildiklerini ve gelir kısıtlılığı karşısında isteklerinden vazgeçerek ihtiyaç odaklı harcama yapma 
eğiliminde olduklarını düşündürdüğünden olumlu bir sonuçtur. Gelirin harcamaları karşılamada yetersiz 
kalması durumunda literatürde önerilen temel iki yol söz konusudur. Bunlardan birisi harcamaların 
azaltılması diğeri gelirin artırılmasıdır. Türkiye’de işsizliğin önemli bir problem olduğu göz önüne 
alındığında bireylerin iş değişikliği ya da ek istihdam olanakları yaratarak kısa vadede gelirlerini artırmaları 
zordur. Bu nedenle bireylerin harcamalarla gelirleri arasındaki açığı kapatmada harcamalarını azaltma yoluna 
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gitmeleri sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan tüketiciler için temel denge 
noktasıdır.  Mevcut araştırmanın sonuçları gelirin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması durumunda 
birbirine yakın oranlarla yakın çevreden borç alanların ve kredi kartı kullananların oranının da önemli 
düzeylerde olduğunu ortaya koymuştur. Henüz kazanmadıkları parayı ipotek altına alarak bugünün 
ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidenlerin diğer bir deyişle tüketim harcamalarını borçlanarak devam 
ettirenlerin oranı azımsanmayacak düzeydedir. Konu tüketicilerin bilinç düzeyi açısından 
değerlendirildiğinde düşük tüketici bilinç düzeyindekilerin orta ve yüksek bilinç düzeyindekilere göre 
harcamaları kısmaktansa daha çok yakın çevrelerine borçlanma ve kredi kartı kullanma yoluyla borçlanmaya 
daha meyilli oldukları söylenebilir.  İktisat biliminin özünde Homo Economicus birey yer almaktadır. Homo 
Economicus birey “kendi çıkarını düşünen, faydasını ve karını en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlayan ve 
bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik kararlar alan birim” biçiminde tanımlanabilir  (Mankiw, 2003:12). Homo 
Economicus, rasyonel insan (akılcı birey) anlamına gelir. Faydacı (utilitarian) olup her zaman yapamasa bile 
faydasını maksimize edecek tüketimde bulunmaya çalışır. Yerleşik iktisat teorilerine faydacı felsefenin dahil 
edilmesi ile beraber insan zevke yönelen, zahmetten kaçan birey olarak ele alınmaya başlamıştır. İktisadi 
faaliyet ise böylece ihtiyacın karşılanmasından ziyade keyif ve konforun yükseltilmesinin bir yolu olarak da 
algılanmaya başlamıştır. Gerçekten de bugün insan pek çok faktörün etkisiyle çoğu zaman rasyonel 
davranamamakta, ihtiyacın ötesinde aşırı tüketmekte ve bunun sonucunda aşırı borçlanmaktadır. Bu nedenle, 
günümüz toplumlarında bireylere kaynakları dahilinde hareket etmelerini sağlayıcı tutum ve davranışların 
kazandırılması önem kazanmaktadır. Bunun için en etkili yol ise eğitimden ve bireylerin tüketimlerini 
disipline edici devlet tarafından alınacak politikalardan (kredi kullanımının sınırlandırılması, kredi kartı 
limitlerinin sınırlandırılması, taksit sayısının sınırlandırılması vb.)  geçmektedir. Küçük yaşlarda başlanacak 
formal ve informal eğitim yolu ile paranın etkin kullanımı, borç yönetimi, tasarruf ve yatırım bilincinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Nitekim alan yazında yapılan pek çok çalışma eğitim yolu ile bireylerin finansal 
başarılarının, refah düzeylerinin arttığını ortaya koymaktadır (Bayram, 2010; Borden vd, 2008). Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde kısa dönemde refah düzeyinin temel belirleyicisi olan kişi başı milli gelirin 
artırılması zor olduğundan, bireylere mevcut bütçe kısıtları dahilinde davranış geliştirmelerine destek olacak 
eğitim özellikle önemlidir. 

Araştırmada aktif olarak kullanılan tek kredi kartına sahip olanların ağırlık taşıması kredi kartı sayısı 
konusunda bireylerin bilinçli davrandığı izlenimini vermektedir. Çünkü kredi kartı sayısı arttıkça bireylerin 
harcama seviyelerinin yükseldiği ve aşırı borçlanma eğilimine girdiklerini gösteren araştırma bulguları 
mevcuttur (Kılınç, 2012; Gündüzalp, 2018).  

Kredi kartı kullanmayan kadınların oranı erkeklerden yüksektir. Eğitim düzeyi yükseldikçe kredi kartı 
kullanmayanların oranı azalmaktadır. Tüketici bilinç düzeyi açısından incelendiğinde kredi kartı 
kullanmayanların en düşük, üç kredi kartına sahip olanların en yüksek oranda olduğu gurup düşük bilinç 
düzeyinde olanlardır. Tüketicilerin kredi kartı kullanma nedenleri arasında taksit imkanı sağlamasını 
belirtenler en yüksek orandadır.  Bunu kredi kartını nakit sıkıntısını gidermek için kullananlar izlemektedir. 
Sıralaması değişmekle birlikte tüm gelir guruplarında durum benzerlik göstermektedir. Bireylerin yaklaşık 
%60,0’ı kredi kartı borcunun tamamını ödemektedir. Bu sonuç daha önce yapılan bazı çalışmaların bulguları 
ile paralellik göstermektedir.  

Ancak asgari tutar veya altında ödeme yapabilenler de %40,0 gibi oldukça yüksek orandadır. Tüm tüketici 
bilinç ve gelir düzeylerinde her ay kredi borcunun tamamını ödeyenler yüksek orandadır.  Bu oran düşük 
bilinç düzeyindeki ve en yüksek gelir düzeyindeki tüketicilerde en yüksek orandadır. Borcunu ödeyememe 
nedeniyle kredi kartının kullanıma kapatıldığını belirtenlerin oranı %8,3’dür. Konu hane halkı gelirlerine göre 
incelendiğinde en düşük (%4,9) ve en yüksek (%3,6)  gelir grubunda kredi kartının kullanıma kapatılma oranı 
diğer gelir gruplarına göre daha düşüktür. Etkin bir tüketici finansman aracı olan kredi kartı ancak rasyonel 
kullanıldığı müddetçe kendisinden beklenen faydaları sağlayabilir. Kredi kartı kullanımında rasyonellikten 
uzaklaşan bireyler bundan fayda değil, başta borç batağına saplanmak olmak üzere türlü zararlar elde 
edecektir. Rasyonellik bireylerin kredi kartı kullanırken veya ona karşı gösterdikleri birçok tutumda olumlu 
yönde sergiledikleri tavır ve alışkanlıkların sıklığıyla ilişkilendirilebilir. Türkiye’de bankalar, kart 
işlemlerinde asıl geliri, kredi kartı borcunu ödeyemeyen veya sadece asgari ödeyebilen müşterilerinden elde 
etmektedir. Farklı bir bakış açısı ile kredi kartı aslında dikkatli kullanıldığında faiz ödemeyi gerektirmeyen, 
yıllık kart ücreti ödemesi karşılığında avantajlar sağlayan finansal bir üründür. Buna karşılık,  bireylerin 
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tüketime yönlendirilmesi, bankaların kredi ve kredi kartı kullanmaya teşvik eden etik olmayan reklamları, 
düşük ücret seviyeleri kredi kartını hem finansal hem de sosyo-ekonomik açıdan oldukça tehlikeli bir ürün 
haline getirmiştir (Uslu ve Gündoğdu, 2011). 

Türkiye’de özellikle son yıllarda kullanımı gittikçe çoğalan banka kartları, kredi kartları ve ihtiyaç kredisi gibi 
ürünler, kullanım amacının dışında kullanılmaya başlamıştır. Nakit ihtiyacını gidermeye yardımcı bu ürünler, 
ülkemizde pek çok insanın aile bütçesini genişletmesine olanak sağlayan birincil kaynak şekline gelmiştir. 
Bireylerin bu eğiliminin farkındalığıyla her gün piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunan bankalar ise, 
gelirlerinin önemli bir bölümünü kredi kartı ve ihtiyaç kredileri yoluyla temin etmektedir (Uslu ve Gündoğdu, 
2011). Bu araştırmada da tüketicilerin 1/5’i, son beş yıl içerisinde tüketici kredisi kullanmıştır. En yüksek gelir 
grubunda tüketici kredisi kullanım oranı diğer gelir guruplarından yüksektir. En fazla kullanılan kredi türü 
ihtiyaç kredisidir. Orta ve yüksek tüketici bilinç düzeyinde ihtiyaç kredisi kullananlar düşük bilinç 
düzeyindekilerden fazladır. Gelir düzeyi yükseldikçe ihtiyaç kredisi kullanımının azaldığı, konut kredisi 
kullanımının arttığı yönünde bir eğilim olduğu söylenebilir. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre de Nisan-
Haziran 2019 döneminde kullandırılan tüketici ve konut kredileri içinde ihtiyaç kredileri  %80 ve 30 milyar 
TL tutarı ile en büyük paya sahiptir (TBB, 2019). Bireyler krediler yoluyla nakit ihtiyacını giderirken, 
gelecekteki gelirlerinden bugün feragat etmekte ve istedikleri zaman tüketimlerini 
gerçekleştirebilmektedirler. Bankalarca bireylere sunulan bu imkân, pek çok kişi için kredileri cazip hale 
getirirken talep sayısını artırmaktadır. Hane halklarının kırılganlığı aşırı tüketim ve borçlanma eğilimi ile 
artmaktadır. Özellikle gelirlerindeki artışlarından daha fazla tüketim harcaması gerçekleştiren hane halkları 
olası bir şok sonucunda borçlarını geri ödemekte zorlanabilmektedir.  Bu araştırmada tüketicilerin yaklaşık 
1/5’i kredi borçlarını ödeyemediklerini ve bu nedenle takibe alındıklarını belirtmişlerdir (Grafik 26). Temmuz-
Eylül 2019 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi 
miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artarak 771 milyon TL olmuştur. Söz konusu 
kredilerin  %2’sini taşıt, %16’sini konut, %81’ini ihtiyaç kredileri oluşturmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’de 
borçlanma kültürünün azaltılmasına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların sürdürülebilir 
olması, ödeme güçlüğü içerisinde olan bireylerin borcu borçla kapatma sarmalından kurtulması için 
borçlarının yeniden yapılandırılması, hem kamu hem özel kurum ve kuruluşların tasarrufu artırıcı politikalar 
oluşturması ve harcamaların azaltılarak tasarrufun artırılmasına yönelik stratejiler geliştirmesi faydalı 
olacaktır. Ayrıca bireylerin finansal problemlerini çözmelerine yardımcı olacak, sıkıntı yaşadıklarında 
başvuracakları finansal danışma merkezlerinin oluşturulması ve var olan Aile Danışma Merkezleri’nde 
finansal danışmanlık hizmetleri verilmesi ve bu alanda diğer uzmanlar yanında mutlaka Aile ve Tüketici 
Ekonomistlerinin istihdam edilmesi bireylerin para ve borç yönetimi konusunda başarılı olmasında etkin rol 
oynayacaktır.  
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Amaç – Finansal ekosistemde küreselleşme ile başlayan hızlı değişim günümüzde dijitalleşme ile 
işletmelerin giderek daha karmaşık hale gelmesine, bu gelişmeler karşısında müşteri işletmelerin talep 
ve beklentilerin de hızla değişmesine sebep olmuştur. Süreç içerisinde gerek mevzuat gerekse 
standartların getirmiş olduğu gereklilikler ve ilave iş yükü, hızla artmakta olan meslek mensubu sayısı 
ile birlikte değerlendirildiğinde rekabet koşullarının gitgide zorlaştığı görülmektedir. Çalışmanın temel 
amacı, muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet algılarının ölçülmesidir. 

Yöntem – Çalışmada, konusunda uzman meslek mensupları ile yapılan görüşmeler analitik hiyerarşi 
yöntemi ile değerlendirilip meslek mensuplarının haksız rekabet algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bulgular – Haksız rekabet muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı birçok sorun arasında ilk sırada 
yer almaktadır. Meslek mensupları mesleki davranış kurallarına uymuyor ve temel etik ilkelere ve 
kavramsal çerçeveye aykırı hareket ediyorsa haksız fiile sebep olabilecek davranışlarda 
bulunabilmektedir. Çalışma kapsamında meslek mensuplarının haksız rekabet algılarına ilişkin 
alternatifler derecelendirilmiştir. 

Tartışma – Meslek mensupları dürüstlük ilkesi gereği tüm mesleki ilişkilerinde ilgili taraflara karşı açık 
ve dürüst olmalıdır. Burada geçen dürüstlük ilkesi, haksız rekabet fiili TTK (md.54/2) ve Medeni Kanun 
(md.2)’da açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen dürüstlük noktasında örtüşmektedir. Haksız rekabet 
hukuki yönüyle farklı çevreleri ilgilendiren çok geniş bir konu olup bu çalışma muhasebe meslek 
hukuku açısından haksız rekabet fiili ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda bütüncül bir perspektifte, 
muhasebe hizmetlerinde haksız rekabetin önlenmesini yönelik çalışmaların yönlendirilmesinde AHP 
yaklaşımından yararlanılabilir. 
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Purpose – The rapid change that started with globalization in the financial ecosystem has led to the 
increasing complexity of businesses with digitalization, and the demands and expectations of customer 
enterprises have changed rapidly in the face of these developments. When the requirements and extra 
workload brought by both the legislation and the standards are evaluated together with the rapidly 
increasing number of professionals, it is seen that the competition conditions become increasingly 
difficult. The main purpose of this study is to measure the perception of unfair competition among 
professional accountants. 

Design/methodology/approach – In this study, the interviews with experts in the field were evaluated 
by analytical hierarchy process and the perception of unfair competition was tried to be revealed. 

Findings – Unfair competition is one of the most important problems faced by professional 
accountants. If members of the profession do not comply with the rules of professional conduct and act 
against the code of ethics and conceptual framework, they may act in a manner that may lead to unjust 
act. Alternatives were graded according to their members' unfair competition perceptions. 

Discussion – Professionals should be straightforward and honest to all interested parties in all their 
professional relations in accordance with the principle of integrity. The principle of integrity mentioned 
here overlaps at the point of honesty, although the act of unfair competition is not explicitly stated in 
the TCC (art. 54/2) and the Civil Code (art. 2). Unfair competition is a very broad subject that concerns 
different parties with its legal aspect and this study is limited to the act of unfair competition in terms 
of accounting profession. In this context, AHP approach can be used in a holistic perspective, in guiding 
the efforts to prevent unfair competition in accounting services. 
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Aynı amacı güden tarafların olduğu bir ortamda çekişme/yarışma diğer bir tanımla rekabet kaçınılmazdır. 
Günümüz işletmecilik ortamında iç içe geçmiş farklı tarafların da bu durumdan etkilenmemesi imkansızdır. 
İşletmeler, çok farklı şekillerde faaliyetleri hakkında tüm ilgililere yanıltıcı bilgi sunmak, rakiplerinin 
unvanlarını kullanmak veya rakip firmanın ürünlerini taklit ederek/kötüleyerek haksız rekabete taraf 
olabilmektedir. Muhasebe mesleği açısından rekabet,  mevcut rekabetin belirlenen ilkeler ve yasal 
düzenlemeler çerçevesinde, düzen ve şeffaflık içerisinde sürdürülmesidir. Haksız rekabet ise, iktisadi 
rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı davranılması ya da iyi niyetin kötüye kullanılması ile bir tarafa aşırı fayda 
sağlamaya yönelik aldatıcı davranışlar içermesi durumudur. Bu sebeple haksız rekabet, hukuki ve ekonomik 
boyutları yanı sıra etik boyutu ile de sosyal bir olgu olarak değerlendirilmelidir. (Kısakürek & Akarsu, 2016) 
Bu değerlendirme kapsamında meslek mensubundan beklenen, faaliyetlerini gerek etik standartlar gerekse 
kanun koyucunun hazırladığı yasal düzenlemelere meslek örgütlerinin denetiminde yürütmesidir. 

Meslekte rekabetin etik kuralların dışına çıkılarak, yasayla belirlenmiş kurallara aykırı biçimde yapılması ise 
“haksız rekabet” fiiline olarak tanımlanmıştır. (İYMMMO, 2017) Haksız rekabet, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve iş sahibi ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kurallarına aykırı her tür 
davranışını veya meslek faaliyetlerini ifade etmektedir. (Kurnaz, Altunal, & Özbek, 2016) Muhasebe meslek 
mensuplarının kamu yararına uygun hareket etme ve kamu yararını gözetme amaçları göz önüne alındığında 
sundukları hizmetlere özgü tüm özellikleri taşımaları gerekliliği kaçınılmazdır. (Uysal, Türker, & Kurt, 2009) 
Haksız rekabet temel etik ilkelerden dürüstlük ilkesi ile üzerine bina edilen bir kavramdır. Bu sebeple meslek 
mensupları haksız rekabete sebep olabilecek fiillerden kaçınmalıdır.  

Muhasebe, mesleki ikilimlerin sıklıkla yaşandığı bir meslek olarak karşımıza çıkmakta fakat birçok mesleki 
standart ile düzenlenmiş olması sebebiyle diğer mesleklerden ayrılmaktadır. Muhasebe Meslek Mensupları 
İçin Uluslararası Etik Kurallar El Kitabı – Uluslararası Bağımsızlık Standartları Dâhil, muhasebe meslek 
mensuplarının kamu yararı sorumluluklarını kabul ettiğine dair temel ilkelerini belirlemektedir. Dürüstlük, 
tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik/sır saklama ve mesleğe uygun davranış olarak sınıflandırılan 
temel ilkeler bir muhasebe meslek mensubundan beklenen davranış standardını oluşturmaktadır. Söz konusu 
standartlar, muhasebe meslek mensuplarının temel ilkelere uyum ile ilgili tehditleri tanımlamak, 
değerlendirmek ve etkilerini azaltmak/ortadan kaldırmak için uygulayacakları kavramsal bir çerçeve 
sunmaktadır. (International Ethics Standards Board for Accountants, 2018)  Anılan standartlar haksız rekabet 
ile doğrudan ilişkili olup, yerel mevzuatımızda olduğu şekliyle ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu durum 
söz konusu standartların ilke bazlı düzenlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.  

Hızla değişen ekonomik ve sosyal koşullar,  rekabetin her sektörde olduğu gibi muhasebe hizmetlerinde de 
belirleyici olmasında etken olmakta ve regülasyona tabi olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede ülkemizde 
muhasebe mesleğinde yaşanan rekabetin meslek mevzuatında yer alması; 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlis ̧kin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği” ile olmuştur. Başta TÜRMOB 
olmak üzere yönetmelikle oluşturulan TÜRHAK (Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu) ve tüm meslek 
odalarına önemli yetki ve görevler verilmiştir. Bununla birlikte kurul meslek mensuplarındaki haksız rekabet 
algısının geliştirilmesi için 2009 yılından günümüze bilgilendirme ve yayım faaliyetleri kapsamında 7 adet 
Haksız Rekabetle Mücadele Kongresi düzenlemiştir. Bu bağlamda mesleğin farklı faaliyet alanlarında haksız 
rekabetle mücadele konusunda tespit ve önerilerin sunulmasına zemin oluşturulmuştur. 

Günümüzde de TÜRMOB tarafından bizzat hazırlanan ve uygulamaya başlatılmış olan E-Birlik projesi ile 
meslek örgütü, meslek odaları ve meslek mensupları arasında gerçekleşecek tüm iş ve işlemlerin elektronik 
olarak yürütülmesi Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı Programı ile sağlanacaktır. Haksız rekabetle 
mücadele çalışması ile hedeflenen, haksız rekabete maruz kalan tarafların, olası olumsuz etkilerden tüm 
dolaylı ilgililer dahil olmak üzere korunmasıdır. (Kurnaz, Altunal, & Özbek, 2016) Bu yazılım sayesinde ücret 
almadan hizmete devam edilmesi, mükellef değişimi sırasında tahsilat sorunu, meslek tarifesi altında hizmet 
sunulması ve asgari ücretin doğru hesaplanmaması gibi başlıca sorunlar ile mücadele edilmeye 
çalışılmaktadır. 

 

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
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Sayın ve Usman (2016) Yalova’da gerçekleştirdikleri çalışmalarında meslek mensuplarının meslek etiğine 
bakışlarını ve algılayış biçimlerini incelemiştir. Çalışmalarında muhasebe meslek mensuplarının büyük 
bölümünün mesleki ücret tarifesine uymamayı etik bir sorun olarak tanımladıklarını ancak bunu haksız 
rekabet olarak tanımlayan meslek mensubunun az olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada mesleğe yeni başlayan 
meslek mensuplarının müşteri edinme sürecinde etik ikilemleri daha sık karşılaştıkları belirlenmiştir. Yeni 
müşteri edinme ya da mevcut müşteriyi elde tutma çabasındaki meslek mensuplarının etik dışı davranışları 
ise genelde mesleğin dışında danışmanlık vb. işler yapma taahhüdünde bulunmak suretiyle haksız rekabete 
yol açma ya da yalan beyanda bulunma şeklinde değerlendirilmiştir.  

Aynı çalışmada muhasebe meslek mensuplarının birbirlerinin mesleki faaliyetlerini kötüleme gibi yollara 
başvurmadıkları ancak yeni müşteri edinme ya da mevcut müşteriyi devam ettirme çabasında olan meslek 
mensuplarının müşterisi ile defter tutma dışındaki faaliyetlerinde de yardımcı olabilme vaadi ile haksız 
rekabete sebep olabildikleri gözlenmiştir.  

Muhasebe meslek mensupları arasında mesleki rekabetin yoğun olduğu sıkça dile getirilmekle birlikte 
mükellef sayısı ile meslek mensupları karşılaştırıldığında oranın haksız rekabete sebep olacak düzeyde 
olmadığı görüşü de savunulmaktadır. Eg ̆er gerçekten rekabet var ise de bunun temel nedeni mesleki ve yasal 
düzenleme eksikliğinden kaynaklandığı açık bir gerçektir. Meslek mensuplarının defter tutma sayısına ilişkin 
bir sınırlamanın olmaması yapay olarak ifade edilen rekabetin oluşmasında etken olabileceği ifade 
edilmektedir. (Ünsal, 2008) 

Çukacı (2006)’nın meslek mensuplarının kamuyu aydınlatmadaki etik algılarını incelediği çalışmasında, İzmir 
ilinde çalışmasına katılan meslek mensuplarına; “Muhasebe etig ̆i denildiğinde aklınıza gelen kavramları 
sıralayınız” şeklindeki ifadesine gelen cevaplar tekrarlanma sıklığına göre: 

Dürüst olmak, sosyal sorumluluk sahibi olmak, mesleki sorumluluk, güvenirlilik, açıklık, şeffaflık, objektif 
davranmak, tarafsızlık, kis ̧ilik, önemlilik, kararlılık, mesleki borcunu ödemek, sözünde durmak, meslek 
ahlakını ve onurunu zedeleyici davranışta bulunmamak, düşük ücret kars ̧ılığında hizmetin kalitesini 
düşürmemek, meslek mensubu kişilerle rekabete girişmemek, meslek odasının almış olduğu kararlar 
ölçüsünde oda tüzüğüne aykırı harekette bulunmamak, meslek mensubu mükellef diyalogu içerisinde 
seviyenin korunmasına dikkat etmek, devletin gelir kaynaklarına katkıda bulunmak, kişisel gelişim, saygılı 
olmak, saygınlık, gizlilik, mesleki ilke, mesleki dayanışma, kars ̧ılıklı saygı, kaydetme, belgeye dayanma, 
netlik, tutarlılık, ahlak, eşitlik, kararlılık, analiz, güven, diyalog içinde olmak, iletişim, uyumluluk, bilgi 
paylaşımı, haksız rekabetin önlenmesi, kesin bilmedig ̆iniz hakkında bir şey söylemek, gerçekçilik, mesleki 
eg ̆itim, bilgi yenileme, meslek prensipleri, insan ilişkileri, mesleki eğitim ve doğruluk şeklinde olmuştur.  

Her ne kadar sıralamada haksız rekabet ve önlenmesi sonlara doğru yer alsa da bu fiilin ve etkilerinin 
sıralamada daha önce yer alan ve temel etik ilkelerle örtüşen durumlardan tamamen ayırt edilemeyeceği göz 
ardı edilmemelidir. 

Biyan (2012) çalışmasında; meslek mensuplarının günlük işlerini tamamlayabilmek için, normal çalışma 
saatlerinden çok daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını, nitelikli personel bulmada zorluk yaşadıklarını, 
tahsilat sorunu ve meslek mensupları arasında haksız rekabet yaşandığını, kanun, tüzük ve yönetmelik gibi 
yasal düzenlemelerin anlas ̧ılır olmaktan uzak olduğunu, ve TÜRMOB’un haklarını yeterince korumadığını 
düşündüğünü belirlemiştir. Meslek mensuplarının mesleki sorunlarının ortaya konulması amacıyla yapılan 
çalışmaya göre; meslek mensupları mesleki faaliyetlerde haksız rekabet sıklıkla yaşanmaktadır. Meslek 
mensuplarının %98’i mesleklerinde haksız rekabet olduğunu düşünmekte ve buna paralel olarak da %41,8’i 
mesleklerini sürdürülebilir olarak değerlendirirken, %52,8’i sürdürülebilir olarak değerlendirmemektedir.  

Diğer bir çalışmada bağımsız çalışan meslek mensuplarının %74,92’si yeni büro açan meslek mensuplarının 
mesleki ücret tarifesine uymamalarının haksız rekabete yol açması nedeniyle kendilerini kaygılandırdığını 
vurgulamıştır. (Aydemir, 2015) 

Benzer sonuçları olan çalışmalarında, Ömürbek ve Türkoğlu (2013) haksız rekabete neden olan faktörleri 
mesleki deneyim süresine göre belirlemeye çalışmış, haksız rekabetin önemli boyutta olduğunu ve bu 
durumun başta tahsilat sorunu olmak üzere ücret üzerinden yaşanan haksız rekabetin meslek mensupları 
ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. Çalışmanın önemli bir diğer sonucu da haksız 
rekabetin meslek mensubunun toplumdaki algı ve itibarını zedelediği şeklindedir. 
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Aydemir (2015)’e muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve çözümüne yönelik beklentileri araştırdığı 
çalışmasında, meslek mensuplarının çoğunlukla tahsilat problemlerinden, yoğun iş yükünden, mevzuattaki 
güncellemelerden, sorumluluklarının fazlalığından, meslek mensubu sayısındaki artıştan, haksız rekabetten 
ve yeterli saygıyı görememekten vb. şikayet ettiklerini tespit etmiştir.  

Uzay ve Güngör (2004)’ün Kayseri ve Nevşehir’de gerçekleştirdiği çalışmada meslek mensuplarının başlıca 
sorunlarının tahsilat, geleceg ̆e dair güvensizlik, haksız rekabet, yog ̆un iş yükü ve mevzuattaki sık değişimler 
olduğu belirlenmiştir.  

Kalaycı ve Tekşen’in (2006) Isparta’da yaptıkları çalışmada meslek mensuplarının sorunlarına ilişkin başlıca 
tespitleri şunlardır: En az vergi ödeten muhasebeci en iyi muhasebeci olarak görülmektedir. Sürekli değişen 
mevzuat yüzünden güncel uygulamaların takibi zorlaşmaktadır. Meslek mensupları arasında haksız rekabet 
bulunmaktadır, iş yükü çok fazladır ve hak ettiklerinden daha az ücret almaktadır.  

Tetik, Kınay ve Ciğer (2008), Antalya’da faaliyet gösteren 121 muhasebe meslek mensubunun katılımıyla 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında; meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunları başta tahsilat sıkıntıları, 
nitelikli personel tedarikinde yaşanan zorluklar ve haksız rekabet biçiminde sıralamıştır. 

Deran, Erduru ve Keleş (2016) yaptıkları çalışmada meslek odalarından haksız rekabetin tespiti ve haksız 
rekabeti önleyici çalışmalara yönelik beklentilerin demografik özellikler ve faaliyette bulunulan ekonomik 
çevreden etkilendiğini ifade etmiştir. 

Yıldız (2010) Kayseri’de gerçekleştirdiği çalışmasında SMMM’lerin meslek etiği algılamalarını ve meslek 
mensuplarının etik dışı uygulamalara yönelten ifadeleri belirlemeye yönelik bir alan çalışma yapmıştır. 
Çalışmada meslek örgütünün haksız rekabeti engellemekte yetersiz kaldığını, etik dışı davranışlarda 
bulunanların meslekten dışlayamadığını, meslek mensuplarını etik ilkelere zorlamakta meslek örgütünün 
gücü ve otoritesini yeterli bulmadıklarını ve meslek örgütü tarafından oluşturulan meslek etiği ilkelerini 
yetersiz bulduklarını tespit etmiştir.  

Ergün ve Gül (2005) Balıkesir il merkezinde bulunan meslek mensuplarının meslek etiği kuralları ile ilgili bilgi, 
düşünce ve algılamalarını ortaya çıkarmaya yönelik yaptıkları araştırmada meslek mensuplarının haksız 
rekabet yapmamak konusundaki düşüncelerinin en yüksek oranda meslektaşları ile iş almada ücret 
konusunda rekabet etmemek şeklinde sınıflandırmıştır. 

Kurnaz, Altunal ve Özbek (2016) çalışmalarında haksız rekabetin en önemli unsurlarından biri olan ücret 
rekabetinin en aza indirilmesi için planlanan E-Birlik uygulamasından memnuniyeti araştırmıştır. “E-Birlik 
uygulamalarının kullanımı ücretsiz olarak sürdürülmelidir” ve “E-Birlik uygulaması sayesinde 
sözleşmelerimizi elektronik ortamda düzenleyerek, işlerimizi kolaylaştırdı” ifadesinin de yüksek düzeyde 
ortalamaya sahip olduğu ve bu ifadeden meslek mensuplarının iş yükünü azalttığını, işlerinde kolaylık 
sağladığı anlaşılmıştır. “E-birlik uygulaması sayesinde parasını alamadığım müşterilerimden tahsilat 
yapmaya başladım” sorusunun ortalaması ise düşük çıkmıştır.  

2. Araştırmanın Yöntemi  

Bu bölümde çalışma kapsamında yürütülen analizlere yer verilmiştir. Çalışma evreninin tespitinde olasılığa 
dayalı olmayan yargısal (kasıtlı/iradi) örneklem metodu kullanılmıştır. Söz konusu çalışma evreni, doktora 
unvanına sahip muhasebe meslek mensuplarından oluşmaktadır. SMMM ve YMM unvanları ile faaliyet 
gösteren ya da göstermiş olan meslek mensuplarından doktora derecesine sahip olanlar örnekleme alınmıştır. 
İlgili evreninin büyüklüğü (tüm muhasebe meslek mensupları) göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir 
kısıtlama gerekli hale gelmiştir. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) metodunda, diğer analiz yöntemlerinden 
farklı olarak örneklemin evreni temsil edeceği bir formülasyon geliştirilmemiştir. Çünkü AHP’nin ulaşmak 
istediği sonuç, konu ile ilgili birinci dereceden uygulayıcıların/karar vericilerin beyanlarına ulaşılması ve bu 
noktada en doğru bilgilerin elde edilmesi şeklindedir. Dolayısıyla AHP metodu bir örneklem endişesi taşımaz. 
Çalışma özelinde 17 doktoralı meslek mensubuna ulaşılmış ve bu 17 kişiden toplam 153 AHP matrisi elde 
edilmiştir. Bununla birlikte her bir katılımcıdan 17 kriter matrisi elde edilmiştir. Bu yolla ilgili çalışma 170 
matrisin analize dâhil edilmesiyle başlamıştır. Fakat 170 matristen 146 AHP matrisinin ve 16 kriter matrisinin 
tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak 162 tutarlı matris analize konu edilerek çalışma nihayete 
kavuşmuştur.   .  
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Çalışmanın temel amacı, muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet algılarının ölçülmesidir. Bu noktada 
derecelendirilen temel alternatifler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’nin yayınladığı, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Bununla birlikte yapılan mülakatlar ve görüşmeler sonucunda elde edilen haksız rekabet 
çeşitleri de alternatifler arasına alınmış ve modele dâhil edilmiştir.  

Çalışmada araştırma yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanılmıştır. AHP modeli, alternatif 
arasında derecelendirme yaparken, çok sayıda karar vericinin bulunduğu, çok kriterli karar verme 
durumunda kullanılır. Bu aşamada başarılı ve gerçekçi sonuçlara ulaşılabilmesi için konularında uzman ve 
bilgili kişilerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. AHP yöntemi çerçevesinde seçilen karar alıcıların ana 
kütleyi temsil etmesi yerine söz konusu karar alıcıların üzerinde çalışılan alanda tümüyle uzman olmaları 
aranmaktadır (Arslan, 2020). Bu yöntem için belirlenen standart puanlama yöntemi sayesinde veriler 
matrislere işlenmekte ve analizin yapılacağı veri setleri elde edilmektedir. Söz konusu puanlama değerleri ve 
karşılık gelen tanımları şu şekildedir; 

Tablo 1: AHP Puanlama Değerleri 

Önem Değerleri Değer Tanımları 

1 Eşit Önemde 

3 Biraz Daha Önemli (Az Üstünlük) 

5 Oldukça Önemli (Fazla Üstünlük) 

7 Çok Önemli (Çok Üstünlük) 

9 Son Derece Önemli (Kesin Üstünlük) 

2, 4, 6 ve 8 Ara Değerler (Uzlaşma Değerleri) 

Kaynak: (Satty: 1980) 

AHP; 1970’li yıllardan bu yana karar vericiler ve araştırmacıların en çok kullandığı çok kriterli karar verme 
modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Planlama, en iyi alternatifi seçme, kaynakların etkili ve verimli 
kullanımı, optimizasyon (benzetim) vb. gibi birçok araştırma ve uygulamalarda AHP modeli tercih 
edilmektedir (Vaidya ve Kumar, 2006: 2). 

Yöntemi geliştiren Saaty’e göre metot aşağıdaki temel aşamadan oluşur (Satty, 204: 9);  

 Hiyerarşi modelinin oluşturulması  
 Tercih (İkili karşılaştırma) Matrisleri oluşturulması  
 Üstünlüklerin belirlenmesi  
 Bütünleştirme (sentez)  

AHP yönteminin uygulamada sağladığı bazı faydalar (Vaidya ve Kumar, 2006); 

 Bir hiyerarşi kurularak karar problemleri biçimsel olarak ifade edilebilir. Böylece, karmaşık 
problemler bileşenlerine ayrılarak karışıklıkları daha basit bir yapıya kavuşturulur,  

 Alternatiflerin ikili karşılaştırmaları sırasında karar vericinin kişisel hükümleri kullanılır. Böylece 
karar verme sürecinde sadece sayısal verilere dayalı çözüm aranmaz, kişisel fikir ve düşünceler de 
dikkate alınır, 

 Karar verici ikili karşılaştırmaları yaparak problemin her bir parçasına daha fazla yoğunlaşabilir. Bu 
esnada sadece iki elemanın düşünülmesi nedeniyle yapılacak değerlendirmeler basitleşmektedir. 
Diğer yandan değerlendirmeler sayısal olarak ifade edilemiyorsa, sözel ifadelerin kullanılması da 
mümkündür, 

 Karar verici, hem objektif hem de sübjektif faktörleri bir arada dikkate alarak alternatifleri 
değerlendirebilir, 
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 Karar vericinin yaptığı ikili karşılaştırmaların tutarlılığını test etmek mümkündür. Böylece karar 
verici, tutarsızlık durumunda verdiği hükümleri tekrar ele alarak düzeltme imkânına sahiptir. 

Çalışmada 9 farklı haksız rekabet türü/alternatifi tespit edilmiş ve analize tabi tutulmuştur. Söz konusu 
alternatifler; 

 Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak, 

 Meslek faaliyetlerinde mesleki özen göstermemek, 

 İzinsiz faaliyette bulunmak, 

 Meslek ruhsatının kiralanması, 

 Gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak, 

 Mevzuat hükümlerine aykırı davranmak, 

 Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet, 

 Reklam yoluyla haksız rekabet, 

 Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak 

Bununla birlikte ilgili alternatifler derecelendirilirken 4 farklı kritere başvurulmuştur. Bunlar ise; 

 Etik ve Ahlaki İlkelerin Zedelenmesi, 

 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum, 

 Dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması, 

 Mesleki kalite ve repütasyon 

Analiz kısmında evrende yer alan ve konunun uzmanı olan kişilerin verdiği değerler matrislere işlenmiştir. 
İlgili kişi sayısınca doldurulan matrisler; tüm kriterler için, bütün haksız rekabet alternatifleri arasında 
yapılmıştır. Doldurulan tüm matrisler tutarlılık testlerine tabi tutularak her matris için ayrı ayrı tutarlılık 
oranlarına erişilmiştir. Çalışmanın güvenilirlik seviyesi bu yolla artırılmıştır. Her bir kriter bazında tüm 
kullanıcıların girmiş oldukları veriler için ayrı ayrı tatbik edilmiş ve tutarlı olup olmadıkları tespit edilmiştir. 
Bu yolla AHP Skorları elde edilmiştir. Bununla birlikte kriterlerin kendi aralarındaki derecelendirme sonuçları 
için yine tutarlılık testleri yapılmış ve kriter skorları elde edilmiştir. Her iki bileşen sayesinde meslek 
mensuplarının haksız rekabet algılarına ilişkin nihai sıralama elde edilmiştir.   

3. Bulgular 

Tespit edilen alternatiflerin ilgili kriterler dikkate alınarak analiz edilmesi, matrislerin oluşturulması ile 
başlamıştır. Ardından veri girişleri sağlanmış ve her bir matrisin simetrik değerleri alınıp tutarlılıkları tespit 
edilmiştir. Tutarlı olmayan matrisler modele dahil edilmemiştir. Aynı süreçler her bir kriter içinde yapılmıştır. 
Çalışma için hazırlanan AHP matrisi örneği şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: AHP Matrisi 
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İlgili matrisler her bir katılımcı için kriter sayısı kadar doldurulmuş ve analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın 
odak noktasından uzaklaşmamak adına tutarlı olan ve analize giren tabloların tümü buraya aktarılmamıştır. 
Sonuç olarak muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet algılarını gösteren tablo şu şekilde oluşmuştur;  

Tablo 3: Nihai Değerlendirme 

Nihai Tablo  

Etik ve 
Ahlaki 

İlkelerin 
Zedelen 

mesi 

Genel 
Kabul 

Görmüş 
Muhasebe 
İlkelerine 

Riayet 

Dürüst ve 
bozulmamış 

rekabetin 
sağlanması 

Mesleki 
kalite ve 
repütas 

yon 

Geo 
Ort. 

Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak 0,08 0,07 0,09 0,26 0,11 
Meslek faaliyetlerinde mesleki özen göstermemek 0,20 0,18 0,18 0,18 0,19 
İzinsiz faaliyette bulunmak 0,06 0,10 0,07 0,04 0,06 
Meslek ruhsatının kiralanması 0,08 0,10 0,17 0,09 0,10 
gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak 0,06 0,04 0,10 0,04 0,06 
Mevzuat hükümlerine aykırı davranmak 0,07 0,05 0,06 0,16 0,08 
Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız 
rekabet 0,10 0,10 0,16 0,17 0,13 
 Reklam yoluyla haksız rekabet 0,07 0,07 0,05 0,2 0,08 
Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka 
unvanları kullanmak 0,06 0,05 0,04 0,07 0,06 

Derecelendirmeye konu haksız rekabet alternatiflerinin nihai sıralaması ise şu şekilde olmuştur. 

 

 

 

Tablo 4: Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algıları - Sonuç 
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TO
TA

L

Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak 1

Mesleki faaliyetlerinde mesleki özen göstermemek 1

İzinsiz faaliyette bulunmak 1

Meslek ruhsatının kiralanması 1

gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak 1

Mevzuat hükümlerine aykırı davranmak 1

Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet 1

 Reklam yoluyla haksız rekabet 1

Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak 1
TOTAL
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Nihai Sonuç Alternatifler  
      

% 

0,18522 Meslek faaliyetlerinde mesleki özen göstermemek       0,22 

0,12563 Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet 
 

  0,15 

0,10842 Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak 
  

  0,13 

0,10143 Meslek ruhsatının kiralanması 
   

  0,12 

0,08301 Reklam yoluyla haksız rekabet 
   

  0,10 

0,07606 Mevzuat hükümlerine aykırı davranmak 
   

  0,09 

0,06427 İzinsiz faaliyette bulunmak 
    

  0,08 

0,05693 Gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak 
  

  0,07 

0,05547 Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak 0,06 

Sonuçların grafik gösterimi; 

Grafik 1: Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algıları - Grafik 

4. SONUÇ  

Etik kavramı son yıllarda gerek sosyal gerekse iş hayatında karşımıza sıklıkla çıkmakta olan bir kavramdır. 
İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etme noktasında belirleyici bir disiplin olan etik, birçok meslek için söz 
konusu olmakla birlikte muhasebe meslek mensupları için uluslararası kriterler ile sınırlarının çizilmiş olması 
muhasebe mesleğini diğer mesleklerden ayrıştırmaktadır. Belirlenen uluslararası standartlara rağmen bu 
standartların ilke bazlı olmasından ötürü farklı meslek mensuplarının aynı durum ve olaylar için farklı etik 
değerlendirmeler yapması olağandır.  

Bir takım ekonomik sebepler ya da beklentiler ile gerçekleştirilen haksız rekabet fiiller ile mesleğin hem 
kamuoyundaki itibari hem de meslek mensupları arasındaki profesyonel ilişkiler zedelenmektedir. Bu sebeple 
çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonuçları şu şekildedir; 

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli etkenin %22’lik bir payla meslek 
faaliyetlerinde mesleki özen göstermemek olduğunu ifade etmiştir. Özellikle muhasebe meslek 
mensuplarının nicelik olarak giderek arttığı bu dönemde söz konusu haksız rekabet unsurunun ilk 
sırada yer almasının anlamlı olduğu düşünülmektedir.  
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 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli ikinci etkenin %15’lik bir payla 
ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet olduğunu ifade etmiştir. Nicelik 
bakımından giderek artan meslek mensubu sayısının neden olacağı rekabet seviyesi ve türleri 
düşünüldüğünde söz konusu haksız rekabet unsurunun ikinci sırada yer almasının anlamlı olduğu 
düşünülmektedir. 

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli üçüncü etkenin %13’lük bir payla 
muhasebe ve denetim standartlarına uymamak olduğunu ifade etmiştir. Muhasebe ve denetim 
standartlarına uygun bir meslek icrasının çoğu zaman göz ardı edildiği ya da ikinci plana atıldığı 
günümüz rekabet şartlarında bu konunun üzerinde daha da derinlemesine durulması gerektiği 
düşünülmektedir.  

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli dördüncü etkenin %12’lik bir 
payla meslek ruhsatının kiralanması olduğunu ifade etmiştir.  

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli beşinci etkenin %10’luk bir payla 
reklam yoluyla haksız rekabet olduğunu ifade etmiştir. Özellikle dijital çağın sunduğu çeşitli araçların 
bu noktada önemli bir etken olduğu fakat ilgili araçlara erişim ve kullanım düzeylerinin homojen 
olması nedeniyle ilgili unsurun haksız rekabete ilk sıralarda yer alabilecek ölçüde etki etmediği 
anlaşılmaktadır.  

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli altıncı etkenin %9’luk bir payla 
mevzuat hükümlerine aykırı davranmak olduğunu ifade etmiştir. Özellikle devlet otoritesinin tüm 
meslek mensuplarına yönelik ortak bir tutum sergilemesi nedeniyle, söz konusu haksız rekabet 
unsurunun çok önemli görülmediği anlaşılmaktadır. 

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli yedinci etkenin %8’lik bir payla 
izinsiz faaliyette bulunmak olduğunu ifade etmiştir.  

 Muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli sekizinci etkenin %7’lik bir payla 
gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak olduğunu ifade etmiştir. Özellikle denetim ve kontrol 
faaliyetlerinin bu denli geliştiği bir dönemde ilgili haksız rekabet unsuru en düşük önem 
seviyelerinde değerlendirilmiştir.  

 Son olarak, muhasebe meslek mensupları, haksız rekabete konu olan en önemli dokuzuncu etkenin 
% 6’lık bir payla mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak 
olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışma, AHP yönteminin muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet algısının ölçülmesi yönünde 
yapılan ilk çalışma olup yapılacak sonraki çalışmalarda; muhasebe meslek mensuplarının mesleki ve/veya 
etik muhakeme becerilerinin haksız rekabet algısı üzerindeki etkisinin ortaya konulması durumunda 
düzenleyici kuruluşlar nezdinde haksız rekabete daha kesin çözümler üretebilecek yollar bulunabileceği 
düşünülmektedir. Uluslararası uygulamalara bakıldığında meslek mensuplarının etik yükümlülüklerine 
yönelik tek bir standart seti üzerinden değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde muhasebe meslek 
mensuplarının haksız rekabet uygulamalarına ilişkin ilave düzenlemeler getirilmiş olması konunun önemine 
dikkat çekmektedir. Bu hususun çözümüne katkı sağlayabileceği düşünülen önlem/uygulamaların ortaya 
konulmadan önce meslek mensuplarının etik ve haksız rekabet fiillerine ilişkin algılarının ortaya konulması 
gerekmektedir. Aksi taktirde getirilecek yasal düzenlemelerin uygulamaya geçmesi ve tabana yayılması 
mümkün görülmemektedir.  
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Hakkında Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Mali Çözüm, 13-29. 
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Amaç – İşgörenlerin dolayısıyla örgütlerin verimliliği ve başarısı için hem kâr amacı güden 
örgütlerde hem de kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf veya federasyon gibi örgütlerde tükenmişlik 
ve örgütsel bağlılık önemli konulardır.  Bu çalışmanın amacı spor federasyonlarına bağlı olarak 
çalışan hakemlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık durumlarını ve demografik özelliklere göre 
durumun değişip değişmediğini, ayrıca tükenmişlik ve örgütsel bağlılığı oluşturan faktörler arası 
ilişkiyi incelemektir.   

Yöntem – Bu amaçla 2017-2018 sezonunda Türkiye Yüzme Federasyonu’na bağlı bulunan 2136 
yüzme hakemine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Google anket formu ile 522 hakemden yanıt 
alınmıştır. Nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada tükenmişlik durumunun 
belirlenmesinde Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği ve örgütsel bağlılık durumunun belirlenmesinde ise 
Allen Meyer (1990)’in Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler istatistiksel bir program ile 
analiz edilmiştir. Ortalama değerlere bakılmış, fark analizlerinden T-test ve ANOVA analizleri ile 
faktör ve korelasyon analizleri yapılmıştır. 

Bulgular – Elde edilen bulgular yüzme hakemlerinin tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğunu 
göstermektedir. Alan yazındaki birçok çalışmaya benzer olarak hakemlerin tükenmişlik ve örgütsel 
bağlılık durumları arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Yüzme hakemliği hobi 
ya da yan iş olarak kabul edilmekle birlikte, bulgular bu alanda da tükenmişliğin örgütsel bağlılığı 
etkilediğini göstermiştir. Ayrıca hakemlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının yüksek düzeyde, 
devam bağlılıklarının ise düşük düzeyde olduğu belirtilebilir. 

Tartışma – Hakemlik Türkiye'deki futbol ve basketbol dışındaki spor dallarında sürekli bir iş veya 
meslek olarak görülmemektedir. Bu nedenle hakemler her zaman kalıcı bir iş aramaya ya da para 
kazanma ve sosyal güvenceye sahip olmaya çalışmaktadır. Hakemlerin genel olarak tükenmişlik 
ortalamaları yüksek olmasa da nitelikleri arttıkça tükenmişlik düzeyinin de arttığı görülmektedir. 
Buradan yola çıkarak hakemlik görevinin en iyi şekilde yapılabilmesinde nitelikli insan gücüne 
sahip olmak için tükenmişlik düzeyini artıran unsurları belirleyip bunları en aza indirmenin önemli 
olduğu öne sürülebilir.  
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Purpose – Burnout and organizational commitment are important issues for both profit-making 
organizations and non-profit associations, foundations or federations for the efficiency and success 
of those working. The aim of this study is to examine the burnout and organizational commitment 
status of referees working under sports federations and whether the situation changes according to 
demographic characteristics, and also the relationship between burnout and organizational 
commitment. 

Design/methodology/approach – For this purpose, a study was made for the 2017-2018 season on 
2136 referees of Turkish Swimming Federation. 522 referees were answered the Google survey form. 
Quantitative research method was used. Copenhagen Burnout Scale was used to determine burnout 
status and Allen Meyer's (1990) Organizational Commitment Scale was used to determine 
organizational commitment. Data were analyzed with a statistical program. Mean values were 
analyzed and T-test, ANOVA and factor and correlation analyzes were used. 
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Findings – Obtained findings show that the burnout level of swimming referees is low. Similar to 
many studies in the literature, a significant and negative relationship was found between the 
referees' burnout and organizational commitment. Although refereeing is considered as a hobby or 
ancillary work, the findings show that burnout also affects organizational commitment in this area. 
In addition, it can be stated that the referees' emotional and normative commitment is high and 
continuation commitment is low. 

Discussion – Arbitration in sports other than football and basketball in Turkey is not seen as a 
permanent job or business. Therefore, the referees always try to find a permanent job or to earn 
money and have social security. Although the overall average of the referees is not high, the level of 
burnout increases as the qualifications increase. From this point of view, it can be argued that it is 
important to determine and minimize the factors that increase the burnout level in order to have 
qualified manpower in order to perform the task of arbitration in the best way. 

1. Giriş 

Günümüzde yönetim yapılarının içinde oldukça önemli yer tutan konulardan biri insan kaynakları 
yönetimidir. Rakamlara baktığımızda yıllar içinde işsizlik oranlarının dönem dönem artıyor görünmesine 
rağmen artan nüfus, kadınların istihdama katılması, sanal örgütlerin artması, ikincil ve gönüllü olarak yapılan 
işlerin ortaya çıkması, en önemlisi de özellikle hem mal hem de hizmet ve fikir sektörlerinde alt sektörlerin 
oluşması ve çeşitliliğin artmasıyla çalışan sayısı oldukça artmıştır. Çalışılan iş çeşitliliğinin artmasının yanı 
sıra kuşak farklılıkları nedeniyle aynı anda farklı özelliklere, motivasyon unsurlarına ve beklentilere sahip 
insan kaynaklarının bir arada bulunduğu örgütlerde verimli çalışma koşulları için araştırmalar 
sürdürülmektedir. Verimliliği artırmak için araştırılan konuların başında ise iş doyumu, örgütsel bağlılık, 
motivasyon, tükenmişlik, örgütsel sessizlik, yabancılaşma, yıldırma, çatışma yönetimi, duygusal emek, sinizm 
gibi konular gelmektedir.  

İşgörenin örgüte bağlılığının bu sayede örgütsel verimliliğin artırılması insan kaynakları ve örgütsel 
performans için önemlidir. Yapılan finansal yatırımların hem en etkin şekilde kullanılması hem de en az 
maliyetle sürdürülmesi günümüz rekabet ortamı için de oldukça önemli bir avantaj unsurudur. Bu bağlamda 
yapılan araştırmalarda öncelikli olarak tam zamanlı ve ücretli çalışanların örgütsel bağlılık, tükenmişlik, iş 
doyumu, motivasyon konuları incelenmektedir. Bu araştırmaların günümüzde işgörenlerin önemli bir kısmını 
oluşturan yarı zamanlı ya da gönüllü olarak çalışanlar üzerinde de yapılması, örgütsel verimliliğin daha açık 
şekilde tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. Bu görüşten yola çıkılarak tükenmişlik ve örgütsel bağlılık 
bağlamında henüz özellikle özerk olmayan spor federasyonları tarafından yasal olarak bir meslek tanımı 
yapılmamış olan ve oldukça düşük ücretler karşılığında yerine getirilen “hakemlik” konu alınmıştır. Alan 
yazında yer bulan ve farklı sektörlerde tükenmişliğin artmasının örgütsel bağlılığın azalmasına neden olduğu 
sonuçlarının branşta geçmişte sporcu olarak deneyim sahibi olma, branşa ilgi duyma gibi diğer mesleklerden 
farklı özelliklere sahip hakemlerde nasıl yer aldığı bu çalışmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. 

İşgörenlerin verimliliği ve başarısı için önemli konulardan birisi olan tükenmişliğe “mesleki bir tehlike” 
şeklindeki ilk klinik tanımlama Freudenberger tarafından 1974 yılında yapmıştır. Tükenmişlik; “başarısız 
olma, yıpranma, enerji ve güç kaybı ya da karşılanamayan istekler sonucunda bireylerde iç kaynaklarda 
oluşan tükenme” olarak tanımlanmıştır (Suran ve Sheridan, 1985:741; Budak ve Sürgevil, 2005:95). 

Çalışanların iş hayatındaki kişilerle etkileşimi nedeniyle yaşadıkları sorunlar birikerek tüm hayatlarını 
etkilemeye başlamaktadır. Bunun sonucunda öfke, utanma, korku ya da ümitsizlik duyguları ortaya 
çıkmaktadır. Yaşanan sorunlar için çözümlerin açık ve kolay uygulanabilir olmaması, hayal kırıklığı ve 
yaşananlar konusundaki belirsizlikler bu şartlar altında çalışmaya devam eden kişilerde kronik stres, 
duygusal olarak 'tükenmişlik' ve örgütsel bağlılıkta azalma tehlikesi yaratmaktadır (Maslach ve Jakson, 
1981:99). 

Örgütlerle işgörenler arasında karşılıklı bir alışveriş söz konusudur. Örgütler kuruluş amaçlarına ulaşabilmek 
adına insanları çalıştırmakta, insanlar da yaşamlarını sürdürebilmek, hayat gayelerine ulaşmak ve maddi 
kazanç sağlayabilmek adına örgütlerde çalışmaktadırlar. Bu yönüyle işgörenle örgüt arasındaki uyumun 
önemi örgütsel bağlılık kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çetin vd., 2011:62). Örgütsel bağlılık 
işgörenlerin çalıştıkları örgüte karşı hissettikleri bağın kuvvetini ve örgüte karşı sadakati, örgütün hedeflerine 
ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesi için gösterdiği ilgiyi ifade etmektedir (Bayram, 2005:125).  
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Son yıllarda tükenmişliğin sosyal bir sorun olarak önemi uygulayıcılar ve sosyal yorumcular tarafından 
anlaşılmış ve sistematik bir araştırma konusu olmuştur (Maslach vd., 2001:398). İşgörenlerin mutlu olarak 
çalışmaları örgüte bağlılıklarını ve dolayısıyla verimliliklerini arttıracak önemli konulardan birisidir. Çalışan 
bireylerdeki tükenmişlik duygusunun işten ayrılma (Maslach ve Jakson, 1981:100), iş hastalıkları ve 
devamsızlık şeklinde örgütler üzerindeki olumsuz etkiyi arttırdığı belirtilmektedir (Goodger vd., 2007:128). 
Özellikle hizmet sektöründe tükenmişlik durumunda hizmetin kalitesindeki düşme sonucunda işletmelerin 
rekabet gücünün azaldığı görülmüştür. Bu sonuç işletmeleri hedeflerine ulaşamama ve devamında 
kapanmaya kadar götürebilmektedir (Altay ve Akgün, 2010:88). Tükenmişlik çalışmalarıyla, tükenmişliğe 
neden olan kişisel, sosyal ve kurumsal değişkenler daha iyi anlaşılabilecek (Maslach ve Jakson, 1981:112) ve 
kurumlara geri bildirim yapılabilecektir (Maslach vd., 2001:397).  

Alan yazında yer alan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)’nin kullanıldığı birçok çalışmada ağırlıkla hizmete 
dayalı olan mesleklerde tükenmişlik ölçülmüştür. Ancak 2004 yılına kadar geçerli bir tükenmişlik ölçeği 
geliştirilmemiş ve tükenmişlik kavramının kavramsal geçerliliği, boyutları ve içeriği çalışmalarda eleştiri 
konusu olmuştur (Bakoğlu Deliorman vd., 2009:78). Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine Kristensen vd. (2005) 
MTÖ’ın sadece işle ilgili tükenmişliğe odaklandığını ve daha çok Amerikan kültürüne uygun bir ölçek 
olduğunu belirtilmiş ve yeni bir tükenmişlik ölçeği için çalışmalar yapmıştır (Borritz vd., 2006:50). Bu 
çalışmalar sonucunda Kopenhag Tükenmişlik Ölçeği (KTÖ) MTÖ’nin eksikliklerini giderecek şekilde 
oluşturulmuştur. Dağlı Ekmekçi vd. (2018: 2239) Türkiye’de faaliyet gösteren yüzme hakemlerinde hangi 
ölçeğin kullanılmasının daha uygun olduğunu araştırmış ve KTÖ’nin çalışmalarının devamında 
kullanılabileceği yönünde bulgulara erişmişlerdir. 

Yapılan araştırmalarda işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri arttıkça örgüte olan bağlılıklarında zayıflama 
görüldüğüne dair bulgular yer almaktadır (Derin ve Demirel, 2012:515). Bu çalışmanın amacı alan yazının öne 
sürdüğü bu durumu yüzme hakemleri açısından değerlendirmektir. Bu doğrultuda hakemlerin tükenmişlik 
ve örgütsel bağlılık durumları ve demografik özelliklere göre durumun değişip değişmediği, ayrıca 
tükenmişlik ve örgütsel bağlılığı oluşturan faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir.   

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Tükenmişlik 

Tükenmişlik, son 40 yıl içerisinde bir sendrom ve kronik strese karşı uzun süreli bir cevap olarak 
tanımlanmıştır. Bu durum kişisel mesleki doyumsuzluk, yorgunluk gibi karmaşık duygular ve belirtiler olarak 
ortaya çıkmaktadır (Barutçu ve Serinkan, 2008:544). Bu durum özellikle iş yerinde, kişilerarası ilişki 
problemleriyle sonuçlanan duygusal tükenme veya fiziksel ve zihinsel enerji kaybıyla sonuçlanmaktadır 
(Brandão vd., 2014:375). Tükenmişlik kavramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle hizmet sektöründe 
çalışanlar arasında1970'lerde ortaya çıkmaya başlamıştır (Maslach vd., 2001:398). İngilizcede “job burnout-
staff burnout” gibi ifadelerin karşılığı Türkçe’de “tükenmişlik - tükeniş sendromu- mesleki tükenmişlik” 
ifadeleriyle tanımlanmaktadır (Sağlam Arı ve Çına Bal, 2008:131-132).Tükenmişliğin, iş ortamıyla bireyin 
etkileşiminden ortaya çıktığı varsayılmaktadır (Budak ve Sürgevil, 2005:95). 

KTÖ’nde tükenmişliğin temeli yorgunluk ve bitkinlik olarak belirtilmektedir (Kristensen vd.,2005:196). 
Bağımsız üç alt boyutta her bir boyut için ayrı skor, yani tek kavram için birbirinden bağımsız üç alt boyut 
bulunmaktadır (Bakoğlu Deliorman vd., 2009:81). 

Bu alt boyutlardan kişisel tükenmişlik; kişinin yaşadığı psikolojik ve fiziksel bitkinlik düzeyidir (Kristensen 
vd., 2005:197; Bakoğlu Deliorman, 2009:80; Özen Kutanis ve Karakiraz, 2013:16-17; Karataş Aracı vd., 
2016:233). İşe bağlı tükenmişlik; kişinin yaptığı işle ilgili olarak algıladığı fiziksel ve psikolojik tükenme 
derecesini tanımlamaktadır (Kristensen vd., 2005:197; Karataş Aracı vd., 2016:233).Müşteriyle ilgili 
tükenmişlik ise kişinin müşterilerle iş dışındaki algıladığı faktörler nedeniyle ortaya çıkan tükenmişlik 
düzeyidir (Kristensen vd., 2005:197; Yıldırım ve İçeri, 2010:125; Karataş Aracı vd., 2016:234). 

2.2. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık, bireyin istek ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlayan, örgütün amaçlarına yönelik olarak 
sadakatle hizmet etmesi, kendini örgüte adama duygusu ve tutumlarına denir (Eren, 2014:555). Diğer bir 
tanımla örgütsel bağlılık işgörenlerin örgüt içinde kalma isteği ve örgütün kuruluş amaç ve değerlerine olan 
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bağlılığıdır (Doğan ve Kılıç, 2007:38).Örgütsel bağlılık boyutları Allen Meyer (1990) tarafından; duygusal 
bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak ele alınmıştır. 

Duygusal bağlılık; örgütsel amaçlar, ilkeler, politikalar ve değerlerle özdeşleşme, örgütün faaliyetlerini 
destekleme ve örgüte saygı-sevgi duymaktan oluşmaktadır (Eren, 2014:556). Yüksek bağlılık içinde olan 
bireylerin örgütün üyesi olmaktan mutlu oldukları (Köroğlu ve Köroğlu, 2009:13) ve yüksek verimlilikte 
çalışacakları varsayılmaktadır. Devam bağlılığı; bireyin mevcut durumunun dışında davranmasının ortaya 
çıkaracağı olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak tutarlı davranışlar sergilemesi ve örgüt üyeliğini devam 
ettirmesi olarak tanımlanmaktadır (Şahin Perçin ve Özkul, 2009:35; Bozkurt ve Yurt, 2013:125) ve genel olarak 
bireylerin örgütten sağladığı maddi kazanca bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyler örgütün hedeflerini 
gerçekleştirmek için çalışarak ücret, maaş, prim, ikramiye, unvan, statü gibi imkânlara sahip olurken, iş 
ortamında edindikleri arkadaş çevresi ve iş dışında sağladıkları saygınlık gibi unsurlarla da tatmin 
olmaktadırlar (Eren, 2014:556). Örgütlerin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmesinde işgörenlerin işe 
devamlılığının önemi büyüktür (Belli ve Ekici, 2012:171). Normatif bağlılık Allen ve Meyer (1996: 253)’e göre 
örgüte karşı sorumluluk hissetme duygusudur. Normatif bağlılığı güçlü düzeyde olan işgörenlerin örgüte 
bağlılıklarının yüksek olduğu ve verimli çalıştıkları bilinmektedir. İşgörenler, bağlı oldukları örgütün örgütsel 
amaçları ve kurallarını içten bir şekilde benimsemese de, etik açıdan bu amaç ve kurallara bağlılığını 
göstermek ve buna uygun şekilde çalışmak zorundadırlar (Eren, 2014:557). 

2.3. Hakemlikte Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık 

Hakemlik; “Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak atadıkları kişi, yargıcı” ve “spor 
karşılaşmalarını, yarışmaları kurallara uygun ve yansız bir şekilde yöneten kimse” olarak tanımlanmaktadır 
(Ekmekçi, 2016:145). 

Hakemler kariyerlerinin bazı dönemlerinde tükenmişlik belirtileri gösterebilirler. Hakemlik, teknik zorluklara 
sahip aynı zamanda sportif başarıyı etkileyebilen bir görevdir. Sportif başarıyı etkileme durumu hakemin 
görevini oldukça kısa sürede ve seyirci önünde uygulamasından kaynaklanmaktadır (Da Gama vd., 2018:1174; 
Choi ve Chui, 2017:955). Ayrıca karar verme yetkisine sahip olma ve bunun sorgulanması da hakemliği stres 
faktörü yoğun ve riskli meslek grupları içerisine almaktadır (Hacıcaferoğlu, 2014:791). Spor müsabakalarında 
hakemler; sporcular ve antrenörlerden sonra önemli bir diğer boyuttur. Hakemlerde tükenmişlik, stres, kaygı 
ve güven eksikliği süreklilik gösterirse kararların güvenilir olup olmadığı dolayısıyla da hakemlik becerisi 
sorgulanmaya başlanır (Ekmekçi, 2016:145). Döngüsel olarak hakemlerin başarısız müsabaka yönetimi ve 
tükenmişlik durumları artma eğilimi gösterebilir. Çünkü hakemlerin görevlerini en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için fiziksel ve ruhsal yönden iyi olmaları gerekmektedir (Hacıcaferoğlu, 2014:791). 

Günümüzde gönüllü ve kısmi çalışanların yoğun olarak bulunduğu spor federasyonlarında çalışanların 
tükenmişlik durumları ve örgüte bağlılıkları önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Kâr amacı 
gütmeyen dernek, vakıf veya federasyon gibi örgütlerin de etkin ve verimli işleyişlerinde çalışanların 
tükenmişlik düzeyleri ve örgüte bağlılıkları önem arz etmektedir.  Federasyonlara bağlı olarak çalışan 
hakemler adaletin dağıtıcısı ve spor müsabakalarında sürecin yöneticisi konumundadırlar. Hakemin ana 
görevi sporcuların performanslarının karşılığının adil olarak sağlanmasıdır. Ayrıca hakemler müsabakalar 
sırasında pek çok psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Hakemler müsabaka öncesi, sırası ve sonrası 
zamanlarda yaşadıkları olumsuz duyguları kontrol altına almak durumundadırlar. Hakemlik ücretleri 
görevlendirme karşılığı yapılması nedeniyle süreklilik arz etmemektedir. Ücretlendirme şekli nedeniyle 
hakemler gönüllü veya kısmi çalışan olarak nitelendirilebilir  (Yıldırım vd., 2011:164). Ülkemizde sadece 
Futbol ve Basketbol Federasyonu’nda en üst kategoride yer alan hakemler profesyonel hakem statüsünde 
maaşlı olarak çalışmaktadır. 
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2.4. Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Ait Alan Yazın  

Tablo1.Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik İlişkisi Alan Yazın Taraması 

Yazarlar Çalışmanın Konusu Ölçekler Sektör/ 
Meslek 

Sonuç 

Demirel 
vd. (2017) 

Tükenmişliğin Örgütsel 
Bağlılık Üzerine Etkisi 
(Üniversite Hastanesi 
Hemşireleri Üzerinde) 

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık, 
Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği 

Hemşireler Hemşirelerin tükenmişlik 
düzeylerinin örgütsel 
bağlılık düzeylerini 
etkilediği görülmüştür. 

Arık ve 
Turunç 
(2016) 

Tükenmişlik - Örgütsel 
Bağlılık İlişkisinde 
Demografik 
Değişkenlerin Rolü 
(Sağlık Çalışanları 
Üzerinde)  

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık, 
Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği 

Sağlık 
Sektörü 
Çalışanları 

Sağlık çalışanlarının 
tükenmişlik düzeylerinin 
örgütsel bağlılık 
düzeyleriyle negatif yönde 
ilişki görülmüştür. 

Derin ve 
Demirel 
(2012) 

Tükenmişlik 
Sendromunun Örgütsel 
Bağlılığı Zayıflatıcı 
Etkileri (Hemşireler 
Üzerinde) 

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık, 
Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği 

Hemşireler Hemşirelerin tükenmişlik 
düzeylerinin örgütsel 
bağlılık düzeyleriyle 
negatif yönde ilişki olduğu 
görülmüştür. 

Çetin vd. 
(2011) 

Örgütsel Bağlılığın 
Tükenmişlik ile İlişkisi 

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık, 
Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği 

Öğretmenler  Duygusal bağlılık, 
normatif bağlılık ile 
tükenmişlik arasında ters 
yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. Devam 
bağlılığı ile tükenmişlik 
arasında ise aynı yönlü bir 
ilişki bulunmuştur. 

Yıldırım 
vd. (2011) 

Örgütsel Bağlılık ile İş 
Tatmini Arasındaki 
İlişki (Yüzme 
Hakemleri Üzerinde) 

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği, İş Tatmini 
Ölçeği 

Yüzme 
Hakemleri 

İş tatmini ile örgütsel 
bağlılık arasında orta 
düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 

Özen ve 
Mirzeoğlu 
(2009) 

Tükenmişlik ve 
Örgütsel Bağlılığın 
İncelenmesi (Spor 
Uzmanları Üzerinde) 

Maslach Ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği, Hoşgörür 
(1997)  Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği 

Spor 
Uzmanları 

İş görenlerin tükenmişlik 
ve örgütsel bağlılık 
düzeyleri arasında negatif 
bir ilişki olduğu 
görülmüştür. 

Polat ve 
Uğurlu 
(2009) 

Örgütsel Bağlılık, 
Mesleki Tükenmişlik ve 
İşten Ayrılma Niyetleri 
Arasındaki İlişki 
(İlköğretim Müfettişleri 
Üzerinde) 

Allen Meyer (1990) 
Örgütsel Bağlılık, 
Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği, Hanisch ve 
Hulin (1991) İşten 
Ayrılma Niyeti 
Ölçeği 

Eğitim 
Sektöründeki 
İlköğretim 
Müfettişleri 

Örgütsel bağlılık, işten 
ayrılma niyeti ve mesleki 
tükenmişlik arasında orta 
düzeyde anlamlı ve 
olumsuz bir ilişki 
bulunmuştur. 

King ve 
Sethi (1997) 

The Moderating Effect 
of Organizational 
Commitment on 
Bornout (İnformation 
Systems Professionals) 

Maslach ve Jackson 
(1981) Tükenmişlik 
Ölçeği, Allen Meyer 
(1990) Örgütsel 
Bağlılık Ölçeği 

Bilişim 
Sistemleri 
Çalışanları 

Duygusal bağlılığın 
tükenmişlik üzerine daha 
az etkisi olduğu ve örgütsel 
bağlılığın tükenmişlik ve iş 
stresi karşısında tampon 
görevi gördüğü 
belirtilmiştir. 
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Alan yazında örgütsel bağlılık ve tükenmişlikle ilgili çalışmaların çoğunluğu ücretli çalışanlar üzerinedir. 
Gönüllü çalışanlar üzerine yapılmış çalışma çok az sayıdadır. Bu çalışmanın alan yazına katkısı gönüllü ya da 
kısmi ücretli olarak çalışan yüzme hakemleri üzerinde yapılmış olmasındandır. 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı, Sınırlılıkları, Katılımcıları, Veri Toplama ve Analiz Yöntemi  

Örgütsel bağlılık ve tükenmişlik arasındaki ilişkiye odaklanan farklı sektörler için yapılmış çalışmalarda ortak 
bulgu örgütsel bağlılığın tükenmişlikten etkilendiğidir. Bu çalışmanın amacı ise daha önce yüzme 
hakemlerinin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ilişkisini ölçen çalışma bulunmadığından yüzme hakemlerinin 
tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeylerini, bu düzeyleri etkileyen demografik faktörleri ve tükenmişlik 
örgütsel bağlılık ilişkisini incelemektir. 

Çalışmanın yürütülmesi için Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan gerekli izinler alınmış ve veri toplama aracı 
olarak Google soru formları il temsilcileri aracılığıyla yüzme hakemlerine uygulanmıştır. Eksik veri olmaması 
için soruların işaretlenmesinde zorunlu işaretleme fonksiyonu kullanılmıştır. Tükenmişlik durumunu 
belirlerken alan yazında birçok kez kullanılmış ve geçerlik güvenirliği yapılmış olan Kristensen vd. (2005)’nin 
geliştirdiği ve araştırmacıların da daha önceki çalışmalarında uygunluğunu test ettiği Kopenhag Tükenmişlik 
Ölçeği ile Allen Meyer (1990)’in Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgiler kısmında 15 soru, 
KTÖ’de 13 madde ve ÖBÖ’de 18 madde bulunmaktadır ve yanıtlar 5’li likert tipi ile alınmıştır. Tüm ifadeler 
alanda uzman 3 araştırmacı tarafından yüzme hakemliğine uyarlanmıştır. 

Kanısıcak (2018: 74) öğretmenler üzerine yaptığı çalışmada öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin müşteriler 
olarak değil işle ilgili unsur olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Benzer şekilde hem yüzme 
branşında tam zamanlı olarak hakemlik yapılmaması, hem de yüzme sporcularının, antrenörlerinin ve diğer 
paydaşlarının iş unsuru olarak görülmelerinin müşteri olarak görülmelerinden daha öncelikli olduğu 
kanısıyla bu çalışmada tükenmişlik ölçeğinin iş ve kişisel tükenmişlik boyutlarına yer verilmiş, müşteri 
boyutu dışarıda tutulmuştur.  

Araştırmanın evreni araştırmanın yapıldığı dönemde Türkiye Yüzme Federasyonu’nda kayıtlı bulunan tüm 
kategorilerdeki 2176 hakemden oluşmaktadır. Örneklem ise analize uygun formlarla geri dönüş yapan ve 
oransal olarak temsil gücüne sahip olan (Bartlett vd., 2001: 48; Taherdoost 2016: 25) 522 hakemden (geri dönüş 
oranı %23.9) oluşmaktadır.  

Analiz yöntemi olarak ölçeklerin güvenilirlik analizlerine bakılmış, verilerin frekans ve normallik testleri 
yapılmıştır. Geçerlik çalışması için güvenirlik (Cronbach Alfa) ve faktör analizlerine bakılmıştır. Analizler 
sonrasında her iki ölçekte de ölçeğin genel ortalamasından yüksek Cronbach Alfa değerine sahip olan 
maddeler çıkarılmıştır (Field, 2009:677). Keşifsel faktör analiziyle konuyu açıklama faktör yüklerine 
bakılmıştır. Hakemlikle ilgili demografik özellikler açısından tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri ve 
ortalamaları incelenmiştir. Tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin bütünsel ve faktörler bazında 
incelenmesi için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma Ağustos 2018 itibariyle Türkiye Yüzme Federasyonu’nda kayıtlı bulunan tüm kategorilerdeki 2176 
hakemle sınırlıdır. Soru formları1 Eylül – 6 Ekim 2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Önemi 

Alan yazın incelendiğinde, özellikle Türkiye’de tükenmişlik konusunda yapılan araştırmaların çoğunun MTÖ 
ile yapıldığı görülmektedir. Oysaki KTÖ ölçeği, MTÖ ölçeğinin eksikliklerine odaklanarak MTÖ ölçeğine 
alternatif olarak geliştirilmiştir (Yıldırım ve İçeri, 2010:123; Karataş Aracı vd., 2016:234). Ayrıca spor alanında 
örgütsel bağlılık ve tükenmişlik boyutları arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaların yeterli düzeyde olmaması 
bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Tükenmişlik kavramının özellikle strese maruz kalan bireyler 
üzerinde değerlendirilmesinin gerekliliği düşünüldüğünde yoğun stres ortamında karar veren hakemler 
üzerinde araştırma yapılması bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. Bu araştırmayla yüzme hakemlerinde 
tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeylerine ve aralarındaki ilişkiye bakılmıştır. Bununla birlikte bu 
çalışmayla Türkiye’de görev yapan yüzme hakemlerinin tükenmişlik düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının 
hakemliğe özgü çeşitli sosyo-demografik özellikler bakımından fark olup olmadığının aranmasıyla alan 
yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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3.3. Araştırma Soruları ve Hipotezleri 

Araştırma soruları, hipotezleri ve ilgili analizler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmanın Varsayımları, Araştırma Soruları, Hipotezler ve Analizler 

Araştırma Soruları: Analizler 
1) Yüzme hakemlerinin tükenmişlik ortalamaları ne düzeydedir? Ortalama 
2) Yüzme hakemlerinin örgütsel bağlılık ortalamaları ne düzeydedir? Ortalama 

Araştırmanın Hipotezleri  
H1: Örgütsel bağlılık veya tükenmişlik hakemlik bölgesine göre farklılık 
göstermektedir. 

ANOVA 

H2: Örgütsel bağlılık veya tükenmişlik hakemlik yılına göre farklılık göstermektedir. ANOVA 
H3: Örgütsel bağlılık veya tükenmişlik profesyonel olarak yüzme sporu yapıp 
yapmama durumuna göre farklılık göstermektedir. ANOVA 

H4: Örgütsel bağlılık veya tükenmişlik hakemlik kategorisine göre farklılık 
göstermektedir. ANOVA 

H5: Örgütsel bağlılık veya tükenmişlik farklı dalda hakemlik yapıp yapmama 
durumuna göre farklılık göstermektedir. T-Testi 

H6: Tükenmişliğin boyutlarıyla örgütsel bağlılığın boyutları arasında anlamlı ve 
negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Pearson 
Korelasyon 

4. Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analiz sonuçları ve yorumlarına bu bölümde yer verilmiştir.  

4.1. Frekans Analizleri 

Araştırmaya katılan hakemlerin demografik özelliklerine ait frekans ve yüzde değerleri Tablo-3’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 3. Yüzme Hakemlerinin Demografik Özellikleri 

 Özellikler ƒ %  Özellikler ƒ % 

C
in

si
ye

t Kadın 265 50.8 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 Bekâr 276 52.9 

Erkek 257 49.2 Evli 246 47.1 

Toplam 522 100 Toplam 522 100 

Ya
ş 

18-22 97 18.6 

H
ak

em
lik

 B
öl

ge
si

 

Marmara Bölgesi 115 22.0 
23-27 99 19.0 Ege Böl. 75 14.4 
28-32 77 16.9 Karadeniz Böl. 128 24.5 
33-37 97 18.6 Akdeniz Böl. 88 16.9 

38-42 59 11.3 İç Anadolu Böl. 55 10.5 
43-47 35 6.7 

Doğu Bölgeleri 61 11.7 
48 ve üzeri 47 9.0 

Toplam 522 100 Toplam 522 100 

G
el

ir
 D

üz
ey

i 1600 TL altı 171 32.8 

H
ak

em
lik

 
K

at
eg

or
is

i Aday 236 45.2 
1601-3000 TL 151 28.9 İl 237 45.4 
3001-5000 TL 153 29.3 Ulusal 47 9.0 

5001 TL ve üzeri 47 9.0 Uluslararası 2 0.4 
Toplam 522 100 Toplam 522 100 

Pr
of

. 
Yü

zm
e 

Sp
or

u 
 Hiç Yapmamış 316 60.5 

H
ak

e
m

lik
 

Yı
lı 

1 Yıl ve Altı 292 55.9 
1-3 Yıl 109 20.9 2-5 Yıl 133 25.5 
4-6 Yıl 33 6.3 6-9 Yıl 52 10.0 
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7-9 Yıl 18 3.4 10-14 Yıl 17 3.3 
10 + Yıl 46 8.8 15 + Yıl 28 5.4 

Toplam 522 100 Toplam 522 100 

Eğ
iti

m
 D

ur
um

u Lise 65 12.5 

M
es

le
k 

Öğrenci 105 20.1 
Ön lisans 58 11.1 Öğretmen 114 21.8 

Lisans 341 65.3 Memur 17 3.3 
Lisans Üstü 52 10.0 Emekli 82 15.7 

Doktora 6 1.1 İşçi 15 2.9 
Toplam 522 100 Antrenör 57 10.3 

Ba
şk

a 
D

al
da

 
H

ak
em

lik
 Evet 176 33.7 Ev Hanımı 11 2.7 

Hayır 346 66.3 Çalışmıyor (işsiz) 12 2.3 
Toplam 522 100 Serbest Meslek 35 6.7 

   Özel Sektör 74 14.2 
   Toplam 522 100 

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan yüzme hakemlerinin n=265 (%50.8)’i kadındır. Katılımcıların 
yaş ortalaması 32,2 ve n=276 (%52.9)’sı bekârdır. Araştırmaya katılan yüzme hakemlerinin yarıdan fazlası 
n=292 (%55.9) 1 yıl ve altında süredir görev yapmaktadır ve yine yarıdan fazlası n=316 (%60.5) profesyonel 
olarak yüzme sporu ile uğraşmamıştır.  Katılımcıların dörtte birinin hakemlik dışında bir meslek veya iş sahibi 
olmadığı görülmektedir. Katılımcıların gelir düzeylerine bakıldığında ise n=171 (%32.8)’i 1600 TL ve altında, 
n=151 (%28.9)’i 1600 TL ile 3000 TL aralığında gelir düzeyine sahiptir. Katılımcıların n=341 (%65.3)’i lisans ve 
n=52 (%10.0)’ü lisansüstü eğitim düzeyindedir. Araştırmaya katılan yüzme hakemlerinin n=237 (%45.4)’si il 
hakemi ve n=236 (%45.2)’sı aday hakemdir. Katılımcılar 7 bölgeden 41 ili temsil etmektedir. Katıldıkları 
müsabaka sayısına bakıldığında yarıdan fazlası n= 324 (%62.1)’ü sezonda 4-5 müsabakada görev almaktadır. 
Ayrıca katılımcıların n= 176 (%33.7)’sı başka spor dallarında da hakemlik yapmaktadırlar. 

4.2. Güvenilirlik ve Faktör Analizi 

Tablo 4.KTÖ ve ÖBÖ KMO_Bartlett’s Test Sonuçları 

 KTÖ ÖBÖ 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Uygunluğu Ölçüsü ,907 ,936 
Bartlett’s Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare Değeri 2654,360 6760,906 
Serbestlik Derecesi (sd.) 45 105 
Anlamlılık Düzeyi(Sig.) ,000 ,000 

Tablo 5. KTÖ Ölçeği Güvenirlik ve Faktör Analizleri Tablosu 

Soru 

M
ad

de
 S

ilm
e 

G
üv

en
ir

lik
 

K
at

sa
yı

sı
 

Fa
kt

ör
 1

 İş
le

 
İl

gi
li 

Tü
ke

nm
iş

lik
 

Fa
kt

ör
 2

 
K

iş
is

el
 

Tü
ke

nm
iş

lik
 

1-Hakemlik nedeniyle tükendiğinizi hisseder misiniz? ,841 ,817  
2-Hakemlik duygusal anlamda yorucu mu? ,847 ,721  
3-Hakemlik sizi bunaltır mı? ,841 ,766  
4-Hakemlik yaptığınız her saatin sizin için yorucu olduğunu düşünür 
müsünüz? ,840 ,595  

7-Sabah uyandığınızda “bir maç günü daha” düşüncesi ile kendinizi 
bitkin hisseder misiniz? 

,841 ,475  

11-Müsabaka günü sonunda kendinizi tükenmiş hisseder misiniz? ,838 ,713  
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8-Kendinizi ne sıklıkta fiziksel olarak bitkin hissedersiniz? ,838  ,835 
9-Kendinizi ne sıklıkta duygusal olarak bitkin hissedersiniz? ,839  ,843 
10-Kendinizi ne sıklıkta hastalıklara karşı zayıf ve dirençsiz 
hissedersiniz? 

,842  ,766 

13- Kendinizi ne sıklıkla yorgun hissedersiniz? ,851  ,574 
5-Ne sıklıkla kendinizi yıpranmış hissedersiniz? ,869 

Maddeler analizden 
çıkarılmıştır 

6-Hakemlik dışı zamanlarınızda aileniz ve arkadaşlarınız için yeterli 
vakit ayıracak gücü kendinizde bulur musunuz? ,894 

12-Ne sıklıkla “daha fazla dayanamayacağım” diye düşünürsünüz? ,842 
Cronbach Alfa Katsayısı (α) ,859   
Maddeler çıkarıldıktan sonraki değerler    
Faktörlere Ait Özdeğerler  5,275 1,076 
Açıklanan Varyans Yüzdeliği (%)  32,020 31,493 
Açıklanan Yığmalı Varyans Yüzdeliği (%)  32,020 63,513 
Maddeler Çıkarıldıktan Sonraki Cronbach Alfa Katsayısı (α) ,898 ,865 ,823 

Soru formlarında madde güvenilirliği(α), soru formu güvenilirliğinden (α) yüksek çıktığında o soru 
maddesinin soru formundan çıkarılması uygundur (Eymen, 2007:79). Başka bir deyişle soru formunun 
güvenilirliğinde (α) önemli bir azalmaya neden olan soru maddesi formdan çıkarılmalıdır (Field, 2009:677). 
Bu doğrultuda ölçeğin güvenilirliğini olumsuz etkileyeceği ve içsel tutarlılığını tehdit edebileceği tespit edilen 
5 ve 6. maddeler çıkarılmıştır. KTÖ’nün güvenirlik analizleri sıklıkla kullanılan değer olan Cronbach Alfa 
katsayıları (iç tutarlılık) hesaplanarak yapılmıştır (Yaşlıoğlu, 2017:78). Maddeler çıkarıldıktan sonra KTÖ Alfa 
değeri 0,898 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutlarından işle ilgili tükenmişlik boyutunda α:0,865 ve kişisel 
tükenmişlik boyutunda α:0,823’tür. Kayış (2017: 405)’ın güvenirlik kriterlerine göre KTÖ’nün yüksek 
güvenirlik seviyesinde olduğu söylenebilir. 

Faktör analizinden önce verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmede sıkça kullanılan testler Bartlett ve 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testleridir. KMO testinin değeri 0 ile 1 aralığında olmalıdır ve 0.80 üzerinde olan 
değerler mükemmel sayılmaktadır (Yaşlıoğlu, 2017:75-76).  Araştırmada test sonuçları Tablo 4’te belirtildiği 
üzere 0,907 ve 0.936 ile faktör analizine uygun görülmektedir. 

Faktör analizinde varimax döndürme yöntemi kullanılmış ve KTÖ için 2 faktör elde edilmiştir. Toplam 
açıklanan varyans % 63,513’tir. İş ile ilgili tükenmişlik faktöründe 6 madde, kişisel tükenmişlik faktöründe 4 
madde yer almaktadır. Faktör analizi sonucunda 12. madde geçerlik güvenirliği yapılmış orijinal ölçekte yer 
aldığı gibi kişisel tükenmişlik alt boyutunda yer almadığından analizden çıkarılmıştır. 

Tablo 6. ÖBÖ Güvenilirlik ve Faktör Analizleri Tablosu 

Soru 

M
ad

de
 S

ilm
e 

G
üv

en
ir

lik
 

K
at

sa
yı

sı
 

Fa
kt

ör
 1

 
D

uy
gu

sa
l B

ağ
. 

Fa
kt

ör
 2

  
D

ev
am

 B
ağ

. 

Fa
kt

ör
 3

  
N

or
m

at
if

 B
ağ

. 

1-Kendimi Yüzme Federasyonu’na duygusal olarak bağlı 
hissediyorum. ,924 ,862   

2-Kendimi Yüzme Federasyonu’na ait hissediyorum. ,923 ,880   
3-Kendimi Yüzme Federasyonu’nda ailenin bir parçası olarak 
görüyorum. 

,923 ,900   

4-Yüzme Federasyonu’na benim için çok şey ifade ediyor. ,922 ,874   
5-Yüzme Federasyonunun meselelerini gerçekten kendi 
meselelerimmiş gibi hissediyorum. ,922 ,758   

6-Yüzme Federasyonu için zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. ,923 ,814   
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7-Buradaki insanlara karşı yükümlülük hissettiğim için, Yüzme 
Federasyonundan şu anda ayrılamam. 

,923   ,607 

8-Yüzme Federasyonundan ayrılırsam kendimi suçlu hissederim. ,924   ,747 
9-Yüzme Federasyonu, sadakat gösterilecek bir kurumdur. ,924   ,511 
10-Yüzme Federasyonuna çok şey borçluyum. ,923   ,543 
11-Benim için avantajlı da olsa, Yüzme Federasyonundan şu anda 
ayrılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. ,924   ,787 

12-Şu anda Yüzme Federasyonundan ayrılacak olsam hayatım 
altüst olur. 

,925  ,785  

13-İstesem de, şu anda Yüzme Federasyonundan ayrılmak çok zor 
olur. ,924  ,732  

16-Yüzme Federasyonuna kendimden o kadar çok şey verdim ki, 
buradan ayrılmayı düşünemiyorum.  ,925  ,755  

17-Yüzme Federasyonundan ayrılmamın olumsuz sonuçlarından 
biri de dışarıdaki iş imkânlarının az olması olabilir. 

,928  ,846  

14-Şu anda kendi isteğimden ziyade mecburiyetten dolayı Yüzme 
Federasyonunda çalışıyorum. 

,932 

Maddeler analizden 
çıkarılmıştır 

15-Dışarıdaki iş imkânları az olduğu için Yüzme Federasyonundan 
ayrılmayı düşünmüyorum.  ,929 

18-Yüzme Federasyonunda çalışmaya devam etmek için 
zorunluluk hissetmiyorum. 

,933 

Cronbach Alfa Katsayısı (α) ,929    
Maddeler çıkarıldıktan sonraki değerler     
Faktörlere Ait Özdeğerler  8,427 2,051 0,906 
Açıklanan Varyans Yüzdeliği (%)  37,399 19,362 19,130 
Açıklanan Yığmalı Varyans Yüzdeliği (%)  37,399 56,761 75,891 
Maddeler Çıkarıldıktan Sonraki Cronbach Alfa Katsayısı (α) ,939 ,956 ,847 ,881 

ÖBÖ’nin içsel tutarlılığını düşürebilecek olan ve güvenilirliği olumsuz etkileyeceği tespit edilen 14, 15 ve 18. 
maddeler ölçekten çıkarılmış ve Alfa değeri 0.939 olarak bulunmuştur. Tablo 6’dagörüldüğü üzere ölçek 
boyutlarına ait değerler duygusal bağlılıkta α:0,956, devam bağlılığında α:0,847 ve normatif bağlılıkta α:0,881 
olarak bulunmuştur. ÖBÖ’nin de yüksek güvenirlik seviyesinde olduğu söylenebilir.  
Örgütsel Bağlılık Ölçeği faktör sayısı belirleme aşamasında 3 faktör belirlenmiştir ve toplam varyansın % 
75,891’iaçıklanmaktadır.  

Tablo 7.Faktörlere İlişkin Ortalama ve Standard Sapma Değerleri 

 N Min Max. Ortalama (x̅) Standart Sapma (s.s.) 
Kopenhag Tükenmişlik 522 1,00 5,00 1,94 ,027 

Kişisel tükenmişlik 522 1,00 5,00 2,10 ,75 
İş ile ilgili Tükenmişlik 522 1,00 5,00 1,83 ,75 

Örgütsel Bağlılık 522 1,00 5,00 3,21 ,31 
Duygusal bağlılık 522 1,00 5,00 3,57 1,12 
Devam bağlılığı 522 1,00 5,00 2,40 1,15 
Normatif Bağlılık 522 1,00 5,00 3,42 1,08 

Araştırma soruları;  
 S1: Yüzme hakemlerinin tükenmişlik ortalamaları ne düzeydedir? 
 S2: Yüzme hakemlerinin örgütsel bağlılık ortalamaları ne düzeydedir? 
Beşli likert ölçeğinin değer farkının (5-1), değer yargısı sayısına (5) bölünmesiyle ortaya çıkan 0,80’lik aralıklar 
her maddenin benimsenme düzeyi için sınırları oluşturmaktadır. Buna göre 1,00-1,79 arasında aritmetik 
ortalaması olan maddelerin “Hiç Katılmıyorum”, 1,80-2,59 arasındakilerin “Katılmıyorum”, 2,60-3,39 
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arasındakilerin “Kararsızım”, 3,40-4,19 arasındakilerin “Katılıyorum” ve 4,20-5.00 arasındakilerin “Tamamen 
Katılıyorum” şeklinde benimsenme düzeyinde oldukları kabul edilmektedir (Akgül, 2014: 50). 
Yukarıda belirtilen kriterlere göre; KTÖ ortalaması hem genel olarak (x̅=1.95, +/-.027) hem de kişisel 
tükenmişlik (x̅=2.10,+/- .75) ve işle ilgili tükenmişlik (x̅=1.83, +/-.75) alt boyutlarında katılmama eğilimi 
göstermektedir. Bu durumda yüzme hakemlerinin tükenmişliklerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir. 
Allen Meyer ÖBÖ’nin genel ortalaması (x̅=3.21, +/-.31), duygusal bağlılık alt boyutunda (x̅=3.57, +/-1.12) ve 
normatif bağlılık alt boyutunda (x̅=3.42, +/-1,08) ile katılıyorum yönünde, devam bağlılığı alt boyutunda ise 
ortalama (x̅=2.40, +/-1,15) ile katılmama yönünde eğilim sergilemektedir. Buradan hareketle hakemlerin 
duygusal ve normatif bağlılıklarının yüksek düzeyde, devam bağlılıklarının ise düşük düzeyde olduğu 
belirtilebilir. 
Hipotez Testleri 
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve 
çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri -1.96 - +1.96 arasında olduğundan verilerin %95 
güvenilirlik ile normal dağıldığı varsayılmıştır (Field, 2009:138-139). 

Tablo 8. Hakemlik Bölgesine Göre Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Farkı (ANOVA) 

 ƒ, x̅, ss Sonuçları ANOVA Sonuçları 
Faktörler Grup N x̅ s.s. Var. Kay. K.T. F P 

İşle ilgili 
Tükenmişlik 

Marmara Böl. 115 1,96 ,849 Gruplar arası 9,644 

3,592 
 
 

,003 
 
 

Ege Böl. 75 1,88 ,630 Grup içi 277,071 
Karadeniz Böl. 128 1,77 ,724 Toplam 286,715 
Akdeniz Böl. 88 1,61 ,727 

  
İç Anadolu Böl. 55 1,76 ,695 
Doğu Bölgeleri 61 1,57 ,663 

Toplam 522 1,78 ,741 

Kişisel 
Tükenmişlik 

Marmara Böl. 115 2,32 ,803 Gruplar arası 7,995 

2,987 
 
 

,011 
 
 

Ege Böl. 75 2,38 ,697 Grup içi 276,229 
Karadeniz Böl. 128 2,14 ,666 Toplam 284,224 
Akdeniz Böl. 88 2,20 ,761  

 
İç Anadolu Böl. 55 2,15 ,728 
Doğu Bölgeleri 61 1,97 ,719 

Toplam 522 2,21 ,738 

Marmara bölgesi hakemlerinin işle ilgili tükenmişlikleri Akdeniz ve Doğu bölgeleri hakemlerine göre daha 
yüksek değerlerde bulunmuştur. Doğu bölgeleri hakemlerinin kişisel tükenmişlikleri Ege ve Marmara 
bölgeleri hakemlerine göre daha düşük değerlerde bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda işle ilgili 
tükenmişlik ve kişisel tükenmişlik boyutlarında H1 hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 9. Hakemlik Yıllarına Göre Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Farkı (ANOVA) 

 ƒ, x̅, ss Sonuçları ANOVA Sonuçları 
Faktörler Grup N x̅ s.s. Var. Kay. K.T. F P 

İşle ilgili 
Tükenmişlik 

1 Yıl ve Altı 292 1,69 ,631 Gruplar arası 9,090 

4,232 
 

,002 
 

2-5 Yıl 133 1,95 ,880 Grup içi 277,624 
6-9 Yıl 52 1,97 ,948 Toplam 286,715 
10-14 Yıl 17 1,68 ,434 

  15 Yıl ve Üzeri 28 1,61 ,617 
Toplam 522 1,78 ,741 

Kişisel 
Tükenmişlik 

1 Yıl ve Altı 292 2,12 ,707 Gruplar arası 6,099 

2,835 
 

,024 
 

2-5 Yıl 133 2,35 ,791 Grup içi 278,125 
6-9 Yıl 52 2,36 ,830 Toplam 284,224 
10-14 Yıl 17 2,21 ,567  

 15 Yıl ve Üzeri 28 2,10 ,592 
Toplam 522 2,21 ,738 
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Hakemlik yılını2-5 yıl olarak belirten hakemlerin hem işle ilgili hem de kişisel tükenmişlikleri hakemlik yılı 1 
yıl ve altında olanlara göre daha yüksek değerlerde bulunmuştur. Örgütsel bağlılık boyutları açısından bir 
fark bulunamamıştır.  Bu sonuçlar doğrultusunda işle ilgili tükenmişlik ve kişisel tükenmişlik boyutlarında 
H2 hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 10. Profesyonel Yüzme Sporu Yapıp Yapmama Durumlarına Göre Tükenmişlik ve Örgütsel 
Bağlılık Düzeyleri Farkı (ANOVA) 

 ƒ, x̅, ss Sonuçları ANOVA Sonuçları 
Faktörler Grup N x̅ s.s. Var. Kay. K.T. F P 

Devam 
Bağlılığı 

Hiç Yapmamış 316 2,26 1,000 Gruplar arası 10,488 

2,533 
 

,040
* 
 

1-3 Yıl  109 2,60 1,100 Grup içi 535,174 
4-6 Yıl 33 2,22 ,878 Toplam 545,662 
7-9 Yıl  18 2,40 1,014 

  10 Yıl ve Üzeri  46 2,26 1,018 
Toplam 522 2,33 1,023 

Geçmişlerinde profesyonel olarak yüzmeyen hakemlerle 1-3 yıl arasında profesyonel olarak yüzen 
hakemlerin devam bağlılığı seviyelerinde önemli bir fark vardır. Tükenmişlik düzeylerinde ise herhangi bir 
farka rastlanmamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda devam bağlılığı düzeyinde H3 hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 11. Hakemlik Kategorisine Göre Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Farkı (ANOVA) 

 ƒ, x̅, ss Sonuçları ANOVA Sonuçları 
Faktörler Grup N x̅ s.s. Var. Kay. K.T. F P 

İşle ilgili 
Tükenmişlik 

Aday Hakem 236 1,71 ,640 Gruplar arası 2,264 
1,374 

  
  
  

,250 
  
  
 

İl Hakemi 237 1,84 ,818 Grup içi 284,451 
Ulusal Hakem 47 1,79 ,805 Toplam 286,715 
Uluslararası Hakem 2 1,45 ,385 

  
Toplam 522 1,78 ,741 

Kişisel 
Tükenmişlik 

Aday Hakem 236 2,16 ,692 Gruplar arası 1,178 

,719 
 

,541 
 

İl Hakemi 237 2,25 ,782 Grup içi 283,046 
Ulusal Hakem 47 2,22 ,736 Toplam 284,224 
Uluslararası Hakem 2 1,90 ,989  

 
Toplam 522 2,21 ,738 

Devam 
Bağlılığı 

 

Aday Hakem 236 2,29 1,068 Gruplar arası 3,071   
,977 

  
  
 

  
,403 

  
  
 

İl Hakemi 237 2,36 ,960 Grup içi 542,591 
Ulusal Hakem 47 2,37 1,059 Toplam 545,662 
Uluslararası Hakem 2 3,42 2,222  

 
Toplam 522 2,33 1,023 

 
Normatif 
Bağlılık 

Aday Hakem 236 3,41 1,062 Gruplar arası ,081 

,023 ,995 
İl Hakemi 237 3,42 1,095 Grup içi 615,999 
Ulusal Hakem 47 3,43 1,192 Toplam 616,080 
Uluslararası Hakem 2 3,60 1,414  

 
Toplam 522 3,42 1,087 

Duygusal 
Bağlılık 

Aday Hakem 236 3,59 1,134 Gruplar arası 1,692   
  

,444 
  
  

  
  

,721 
  
  

İl Hakemi 237 3,56 1,106 Grup içi 657,691 
Ulusal Hakem 47 3,51 1,195 Toplam 659,384 
Uluslararası Hakem 2 4,41 ,589  

 
Toplam 522 3,57 1,124 

Yüzme hakemlerinin kategorilerine göre fark analizlerine bakıldığında ortalamalarında istatistiksel bir fark 
bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre her iki ölçek alt boyutları için H4hipotezi desteklenmemektedir. 
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Tablo 12. Farklı Dalda Hakemlik Yapıp Yapmama Durumuna Göre Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık 
Düzeyleri Farkı (T Testi) 

Faktörler Farklı Dalda 
Hakemlik Yapma 

N x̅ s.s. T  P  

İşle ilgili 
Tükenmişlik 

Evet 176 1.77 0.731 .619 .247 
Hayır 346 1.78 0.747 

Kişisel 
Tükenmişlik 

Evet 176 2.13 0.741 .915 
 

.011* 
 Hayır 346 2.25 0.734 

Devam 
Bağlılığı 

Evet 176 2.40 1.060 .377 
 

.782 
 Hayır 346 2.30 1.003 

Normatif 
Bağlılık 

Evet 176 3.42 1.130 .574 
 

.317 
 Hayır 346 3.42 1.066 

Duygusal 
Bağlılık 

Evet 176 3.52 1.176 .270 1.218 
Hayır 346 3.60 1.098 

Hakemlerin kişisel tükenmişlik seviyelerinde, diğer spor dallarında hakem olan ve olmayan hakemler 
açısından önemli bir fark vardır. Örgütsel bağlılıklarında herhangi bir farka rastlanmamıştır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda kişisel tükenmişlik boyutunda H5 hipotezi desteklenmektedir. 

4.3. Korelasyon Analizi 

Tablo13. Tükenmişlik Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği Arasındaki İlişki 

  
Kişisel 

Tükenmişlik 
İş İle İlgili 

Tükenmişlik  
Devam 

Bağlılığı 
Normatif 
Bağlılık  

Duygusal 
bağlılık 

Kişisel 
Tükenmişlik 

Pearson Correlation 1 ,676(**) -,055 -,080 -,108(*) 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,210 ,069 ,013 

İş İle İlgili 
Tükenmişlik 

Pearson Correlation  1 -,120(**) -,122(**) -,217(**) 
Sig. (2-tailed)   ,006 ,005 ,000 

Devam 
Bağlılığı 

Pearson Correlation   1 ,566(**) ,431(**) 
Sig. (2-tailed)    ,000 ,000 

Normatif 
Bağlılık 

Pearson Correlation    1 ,778(**) 
Sig. (2-tailed)     ,000 

Duygusal 
Bağlılık 

Pearson Correlation     1 
Sig. (2-tailed)      

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Korelasyon analizi sonucunda araştırmanın H6hipotezine paralel olarak kişisel tükenmişlik ile duygusal 
bağlılık arasında ve iş ile tükenmişlik ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasında anlamlı, negatif yönlü ve 
düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Kişisel tükenmişlikle duygusal bağlılık arasında 0.05 anlamlılık 
düzeyinde (r=-,108), ve işle ilgili tükenmişlikle devam bağlılığı arasında (r=-,120), normatif bağlılık arasında 
(r=-,122) ve duygusal bağlılık arasında (r=-,217) 0.01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü anlamlı ilişkilerin 
varlığı tespit edilmiş ve H8 hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Tükenmişlik boyutlarıyla örgütsel bağlılık boyutları arasında ilişki düzeyinin ortaya konulduğu bu çalışmada 
spor sektöründe çalışmakta olan yüzme hakemlerinin hakemlik bölgesi, hakemlik yılı, profesyonel yüzme 
durumu, farklı dalda hakemlik yapma ve hakemlik kategorisi gibi temel özellikler dikkate alınmıştır. 
Hakemlere ilişkin betimleyici veriler çalışma çerçevesinde tespit edilmiştir. Ölçeklerin geçerlik güvenirliğine 
ilişkin analizler sonrasında hakemlerin tükenmişlik ve örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin değerlendirmeleri 
ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre kişisel tükenmişlik ve iş ile ilgili 
tükenmişlik ile normatif bağlılık, devam bağlılığı ve duygusal bağlılık arasındaki ilişki tespit edilmiştir. 
Sonuçlara göre kişisel tükenmişlik ile duygusal bağlılık arasında ve işle ilgili tükenmişlik ile devam bağlılığı, 
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normatif ve duygusal bağlılık arasında araştırma varsayımlarına paralel olarak negatif yönlü ve anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. 

Alan yazın incelendiğinde de bu sonuçları destekleyici şekilde örgütsel bağlılık ve tükenmişlik boyutları 
arasında negatif yönlü ilişki görülmektedir (Özen ve Mirzeoğlu, 2009; Polat ve Uğurlu, 2009; Meydan vd., 
2011;Derin ve Demirel, 2012; Arık ve Turunç, 2016; Demirel vd., 2017). 

İşle ilgili tükenmişliğin Marmara Bölgesi’nde yüksek olması şehir yaşantısına, iş dünyasının karmaşıklığına, 
yoğun trafik gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde kişisel tükenmişliğin Doğu bölgelerinde 
yüksek olması da hava koşulları, şehirlerin gelişmişlik durumu, kültür-sanat-eğlence olanaklarıyla 
ilişkilendirilebilir. Ancak alan yazında büyük şehir merkezlerinde yaşadığı halde tükenmişlik düzeyi düşük 
olan hakemlere ilişkin bulgular yer almaktadır (Tatlıcı ve Kırmızıoğlu; 2008). Maddi açıdan önemli getirilere 
sahip olmadığı bilinen hakemlikte uzun süredir devam edenlerin daha kısa süredir hakemlik yapanlara göre 
tükenmişliklerinin yüksek olması da beklenen bir sonuç olabilir ve bu sonuç Tatlıcı ve Kırmızoğlu’nun (2008) 
atletizm hakemleri üzerine yaptıkları araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak Al-Halıq ve arkadaşlarının 
(2014) çalışmasında daha az süredir hakemlik deneyimi olanların tükenmişlik düzeyleri daha uzun süredir 
hakemlik yapanlara göre yüksek çıkmıştır. Yine daha önce bu branşta faaliyet göstermiş bireylerin gönül 
bağlılıkları ve ilgileri oldukları branşta hakemlik yaparken diğerlerine göre daha yüksek bağlılık göstermeleri 
(Karademir, 2012) yadsınamayacak sonuçlardır. Rainey ve Hardy (1999) de hakemlerde tükenmişlik 
düzeylerinin armasına neden olabilecek etkenler arasında düşük ücret ve kötü hava koşullarına vurgu 
yapmaktadır.  

Bireylerle yüz yüze ve yoğun ilişki yaşayan meslek türlerinde tükenmişlik duygusu sıklıkla yaşanmaktadır. 
Maaşlı çalışanlarda olduğu gibi gönüllülük prensibiyle çalışan yüzme hakemlerinin de performans ve 
verimliliğinin artırılmasında örgütün benimsenmesi ve örgüte karşı bağlılık duygularının güçlenmesi önemli 
rol oynamaktadır. Tükenmişlik duygusu ise örgüte bağlılığı zayıflatmakta, bağlılık duygularını negatif yönde 
etkilemektedir. Hatta tükenmişlik duygusu bağlılık duygusunu bastırmakta ve dolayısıyla hakemlerin 
performansını da olumsuz etkileyebilmektedir. 

Tükenmişlik, hakemlikte de yönetim bilimleri açısından önemli bir inceleme alanıdır. Hakemin yaptığı işin 
kalitesi ve güvenilirliğinin sporcunun başarısı ve motivasyonunu etkileyebileceği düşünüldüğünde yüzme 
hakemlerinin tükenmişlik durumlarının da incelenmesi ve gerekli olan önleyici tedbirlerin alınması (Lonsdale 
vd., 2009), eğitim ve danışmanlıklarda bulunulması önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar bu 
araştırmanın örneklemine giren yüzme hakemleri düzeyinde genellenebilir. 

Alan yazında daha derinlemesine bulgulara erişmek için bu tarz çalışmaların farklı hakemlik gruplarında, 
kulüp çalışanlarında, spor tesisi çalışanlarında veya antrenörlerde denenmesi uygun olacaktır. Aynı anda 
birkaç branşta veya spor ile ilgili meslek gruplarında yapılacak çalışmalarla KTÖ ölçeği Türkçe yazında 
kullanılabilir (Bakoğlu Deliorman vd., 2009). Ayrıca tüm bu sonuçların sebepleri ve çözüm yollarını ve alan 
yazında da görülen farklı sonuçları irdelemek için nitel araştırmaların yapılması yerinde olacaktır.     
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Amaç – Araştırmanın amacı, otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemektir. 

Yöntem – Araştırmada tarama modeli kapsamında çoklu veri toplama stratejilerini içeren 
çeşitlemeden (triangulation) faydalanılmıştır. Araştırmanın uygulaması iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 22 otel mutfak şefi ile 
yarı- yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, 8 Mayıs- 1 Haziran 2018 
tarihleri arasında otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemeye yönelik bir anket 
çalışması uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Mutfak Şefi Görüşme Formu ve 
Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerini Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Yarı- 
yapılandırılmış görüşme ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Anketle elde edilen verilerin çözümlenmesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, 
t-testi ve varyans analizlerinden faydalanılmıştır. 

Bulgular – Araştırmaya katılan otel mutfak şeflerinin işten ayrılmalarına etki eden en önemli iki 
unsurun “ücret seviyesinin düşüklüğü” ve “uzun çalışma saatleri” olduğu tespit edilmiştir. 
Tartışma – Araştırma sonucuna göre otel mutfak şeflerinin daha verimli çalışmaları için esnek 
çalışma saatleri düzenlenmelidir. Ayrıca uzun çalışma saatlerine oranla şeflere ödenen ücret 
seviyesinin yükseltilmesi, performanslarının artırılması açısından önem taşımaktadır. 
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Purpose – The purpose of this research is to determine the reasons for hotel kitchen chefs to leave 
their jobs  

Design/methodology/approach – Research from variations in the scope of the screening model 
that includes multiple data collection strategies (triangulation) was utilized. The application of the 
research was carried out in two stages. In the first phase, semi-structured interviews with 22 hotel 
kitchen chefs were conducted between May 8 and 13. In the second phase, a questionnaire was 
applied to hotel kitchen chefs between 8 May and 1 June. In the survey, Kitchen Chef Interview Form 
and Kitchen Chef's Survey on the Reasons for Leaving the Job were used as data collection tools. A 
descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained by the semi-structured 
interview. Frequency, percentage, mean, t-test and analysis of variance were used in analyzing the 
data obtained with the questionnaire. 

Findings – The two most important factors affecting the break-out of hotel kitchen chefs were 
found to be "low wage levels" and "long working hours". 

Discussion – According to the research results, flexible working hours should be arranged for the 
hotel kitchen chefs to work more efficiently. In addition, increasing the level of wages paid to chefs 
compared to long working hours is important in terms of increasing their performance. 

1. Giriş  

Otel işletmelerinde çalışan farklı iş görenler tarafından verilen aynı türdeki hizmetler çoğu zaman 
birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Çünkü iş görenin iş tatminini, hizmeti verdiği sırada yaşadığı 
duygu ve düşünceler ile sunulan hizmetin kalitesini etkileyebilmektedir (Örücü ve Esenkal, 1992: 144). Otel 
işletmelerinin yoğun çalışma temposu, sundukları mal ve hizmetlere olan talep yapısındaki aşırı duyarlılık, 
insan ilişkilerinin sistemin her anında kendini göstermesi ve özellikle uzun çalışma saatlerinin olması (Birdir 
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ve Tepeci, 2003: 93) otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin mevcut işlerini değiştirme veya işlerinden 
ayrılma yönünde kararlar almalarına sebep olmaktadır.  

Çalışma alanları ve araç gereçleriyle bütünleşmiş bir bölüm olan otel işletmelerinin mutfak bölümünde 
çalışan mutfak şefleri nitelikli personel eksikliğinin en belirgin yaşandığı mesleklerden birisi olması 
nedeniyle (Robinson ve Barron, 2007: 913) işten ayrılmaların bu bölümde yoğunlaşması insan kaynakları 
departmanını iş gören sürekliliğinin sağlanması hususunda zor durumda bırakmaktadır. Aşırı yorgunluk, 
idari sorumluluk, ağır iş yükü, uzun çalışma saatleri, düşük ücret, iş güvenliği tedbirlerinin yeterince 
alınmaması, iş güvencesinin olmaması, terfi olanaklarının zor olması ve aşırı stres gibi faktörler yeme- içme 
hizmeti veren tüm kuruluşlarda olduğu gibi otel işletmelerinde de mutfak çalışanları ve mutfak 
çalışanlarının sorumluluğunu üstlenen mutfak şeflerinin motivasyonlarını düşürmektedir (Lee ve Shin, 
2005: 100-105; Bloisi ve Hoel, 2008: 653). Burada belirtilen olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi, daha 
kaliteli ve daha verimli üretim yapabilmeleri için mutfak şeflerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 
ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. 

Mevcut yerli ve yabancı alan yazında otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak şeflerinin işten 
ayrılmalarının gerekçelerine yönelik yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir.  

2.Literatür  

2.1.İş Bırakma Kavramı 

Bireyin örgütten ayrılma düşüncesi ile başlayan ayrılma niyeti alan yazında birçok araştırmacı tarafından 
tanımlanmıştır. Mowday, Steers Porter ve Boulian (1974: 604) işten ayrılma niyetini, bireyin örgütten 
ayrılmayı bilinçli ve planlı olarak düşünmesi olarak tanımlamışlardır. Mobley (1982)’a göre işten ayrılma 
niyeti, Mowday vd. (1974)’nin tarifi ile benzerlik göstermektedir. Buna göre, çalışanın bilinçli bir şekilde o 
anki işinden kendini geri çekmesi veya ayrılma düşüncesidir. Rusbult, Farrell, Rogers ve Mainous (1988) 
işten ayrılma niyetini, örgütlerdeki iş görenlerin mevcut iş koşullarından tatminsiz olmaları neticesinde 
sergilemiş oldukları aktif ve yıkıcı eylemler olarak tanımlamaktadırlar. İşi bırakma ise, iş görenin kendi 
isteği ile işten ayrılması veya iş görenlerin işveren tarafından işten çıkarılması ve bu kişilerin yerine yeni iş 
görenlerin alınması şeklinde ortaya çıkan giriş-çıkış hareketleridir (Aksu, 1996: 138). Diğer bir ifade ile 
kendilerini tatminsizlik ve gerilim altında hisseden iş görenlerin, çalışma hayatının ortaya çıkardığı baskı ve 
sıkıntılardan kurtulmak amacıyla başvurdukları çözüm yollarındandır (Aydın, 2005: 266).  

2.2.Otel İşletmeleri Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenleri 

Otel işletmelerinde mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenleri işletme dışı ve işletme içi iş bırakma olarak iki 
şekilde ortaya çıkmaktadır. İşletme dışı iş bırakma, işletmenin ve iş görenin dışında gelişen, işletme 
tarafından kontrol edilmesi güç, zamanı belirsiz nedenlerdir. Devletin veya siyasal otoritenin uygulamaları 
sonucunda, işletmenin faaliyette bulunduğu sektörü etkileyen ve iş gören devrine neden olan işletmenin 
kontrolü dışında olan etkenlerdir. Bunlar; ekonomik durum, teknolojik gelişmeler, istikrarsızlık, sektörler 
arası iş gücü akışı, turizmin mevsimsel özelliği ve toplumsal değerlendirme olarak sıralanmaktadır. 

Otel işletmelerinde işgücü devrini etkileyen,  nedeni bilinen ve kontrol edilebilen en önemli temel 
etkenlerden biri de işletme içi etkenlerdir. İş görenler birçok nedene bağlı olarak işletmeden 
ayrılabilmektedirler. Genellikle bu nedenler işletmenin çalışanların beklentilerini karşılayamaması 
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Erbil, 2013). İşletmeden kaynaklanan iş bırakma nedenleri genel itibari ile 
değerlendirildiğinde; ücret, kariyer ve terfi olanakları, ayrımcılık, fiziksel çalışma koşulları, stres, günlük 
çalışma süreleri, işletmelerde oluşan yüksek işgücü devrinin etkisi, yetki ve sorumlulukların belirlenmemesi 
ve iş güvenliği yetersizliği olarak sıralanmaktadır (Cotton ve Tuttle, 1986; Şimşek, 2001; Göler, 2008; Demir, 
2009; Erbil, 2013). 

2.3.Yapılan Çalışmalar 

Çalışanların işyerindeki fiziksel şartların motivasyonlarını araştıran Çelik (2010), çalışmasında fiziksel 
şartların motivasyon açısından çok önemli bir araç olarak görüldüğünü, 41 yaş üstü ve 6 yıl üzerinde 
çalışma deneyimi olan çalışanların fiziksel koşullara daha fazla önem verdiğini tespit etmiştir.  
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Diğer bir çalışma Duman, Tepeci ve Unur (2006) tarafından yapılmış olup, turizm öğrencilerinin sektördeki 
ücretleri ve ek gelirleri düşük buldukları ortaya çıkmıştır. Turizm sektörünün mevsimsel özellik göstermesi 
ve genellikle gençleri ve öğrencileri istihdam etmesi, öğrencilerin bu yönde bir değerlendirme yapmalarına 
neden olmaktadır. 

Pratten (2003), işletmelerdeki ücret politikalarının çalışanlar tarafından yetersiz bulunması, çalışanların işi 
bırakma sebepleri arasında olduğunu ortaya çıkmıştır. 

Pavesic ve Brymer (1990) tarafından yapılan çalışmada, otel çalışanlarının motivasyonlarını arttıran ilk üç 
faktörden birinin terfi olanaklarının olması iken, terfi olanaklarının olmaması veya yetersiz olması 
çalışanların sektörü terk etmelerine neden olduğu belirlenmiştir. 

Koyuncu (2000)’nun yaptığı çalışmada, turizm eğitimi almış lisans öğrencilerinin %42,2’sinin ücretlerinin 
zamanında verilmediği ve %78,4’ünün ücret düzeylerini düşük bulduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Öte yandan Derinalp (2012)’ın otel mutfak çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada “ücret” faktörünün 
çalışanların en çok önemsediği faktör olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, erkek mutfak çalışanlarının kadınlara 
oranla ücret düşüklüğünden performanslarının daha çok etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

3.Yöntem 

3.1.Araştırma Modeli ve Veri Toplama Aracı 

Mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma tarama modeli 
kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2012: 77). Tarama modeli, nicel ve nitel araştırma 
yaklaşımlarının birlikte kullanılabilmesine olanak sağlayan bir modeldir (Kırcaali, 1997: 5). 

Tek bir veri toplama stratejisi seçmek, yetersiz kalmasının yanı sıra, seçilen stratejinin sadece en güçlü olan 
yönünün ön plana çıkması ile sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada, birden fazla veri toplama 
yaklaşımının kullanılması tercih edilmiştir. Bu anlamda araştırmanın genel amacına ulaşabilmesi için tarama 
modeli kapsamında çoklu veri toplama stratejilerini içeren çeşitlemeden (triangulation) faydalanılmıştır. 
Çeşitlemede temel ilke, farklı bireyler ve ortamlardan farklı yöntemlerle veri toplamak ve bu şekilde 
sonuçlarda ortaya çıkabilecek önyargıların ya da yanlış anlamaların önüne geçmektir (Yıldırım ve Şimşek, 
2008: 94). 

Türnüklü (2001: 9)’nün çeşitleme ile ilgili Denzin (1989)’in önerdiği temel olarak dört tip çeşitleme 
bulunmaktadır. Bunlar; metodolojik çeşitleme, veri çeşitlemesi, araştırmacı çeşitlemesi ve kuram 
üçlemesidir. 

Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına olanak veren metodolojik çeşitleme 
kullanılmıştır. Metodolojik çeşitleme yapılırken öncelikle literatür taranmıştır. Daha sonra, otel mutfak 
şefleri ile yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve son olarak, anket yoluyla veriler toplanmıştır. 
Araştırmada metodolojik çeşitlemenin kullanılmasının nedeni, alan yazında otel mutfak şeflerinin işten 
ayrılmalarına ilişkin yeterli kuramsal bilgiye ulaşılamamasıdır. Bu amaçla nitel boyutunda otel mutfak 
şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemek için yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 
Görüşme çeşitlerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği, araştırmacının araştırma konusuyla 
ilgili olarak derinlemesine bilgi edinmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, yarı-yapılandırılmış görüşme 
tekniğinde araştırmacı, önceden hazırladığı görüşme formuna bağlı kalarak, ek sorular sorma esnekliği ile 
hareket edebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 120). Araştırmanın nicel boyutunda, daha geniş bir 
örneklem üzerinde otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemek için anket tekniğinden 
faydalanılmıştır (Şahin, 2015: 126). Veri toplama aracı olarak anket formunun tercih edilmesinin nedeni 
göreceli olarak çok sayıda veriyi kısa zamanda ve ekonomik olarak elde etmenin mümkün olmasıdır 
(Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2007: 58).  

3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi 
belgesi almış dört ve beş yıldızlı otellerde görev yapan mutfak şefleri oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı  (2018) tesis istatistiklerine göre İstanbul genelinde turizm işletmesi belgesi almış toplam 303 adet 
dört ve beş yıldızlı otel bulunmaktadır. 

Araştırmanın birinci aşamasını oluşturan nitel araştırmalarda, örneklem alma işlemi nicel araştırmalardan 
farklıdır. Nicel araştırmalarda örneklem sayısının evreni temsil etme düzeyi önemli iken, nitel 
araştırmalarda örneklemin araştırma yapılacak konuya uygunluğu ve gereksinim duyulan bilgi miktarı 
önemsenmektedir. Bu nedenle, nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğün hesaplanamayacağı sonucu 
ortaya çıkmaktadır (Lincoln ve Gruba, 1985; Maxwell, 1992; Onwuegbuzie ve Leech, 2007). Araştırmada, 
görüşmeyi gönüllü olarak kabul eden otel mutfak şefleri ile görüşülmüştür. Gönüllülük esasına göre 
katılımcılıların araştırmaya dahil edilmesi, nitel araştırmanın daha nitelikli olmasını sağlamaktadır (Shenton, 
2004). Nitel araştırmaların güvenilirliğinin arttırılmasını sağlayan bir yöntem olan yöntem çeşitlemesinin 
araştırmada kullanılması nitel araştırmanın niteliğini arttıran diğer bir yöntemdir (Damon ve Holloway, 
2003; Patton, 2002). Araştırmaya 22 otelin mutfak şefi katılmıştır.  

Araştırmanın ikinci aşamasını oluşturan nicel boyutundaki örneklem hacminin belirlenmesinde basit 
tesadüfi örnekleme yöntemi formülünden (t².p.q/d²) faydalanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 48). 
Örnek büyüklüğü, varyansı maksimum kılan oran (p:0,50) dikkate alınarak %5 anlam düzeyinde ve %5 
örneklem hatası ile 384 kişi olarak tespit edilmiştir (t².p.q/d²=(1,96)²x(0,5)x(0,5)/(0,05)²=384). 

Araştırma verilerinin toplanmasına 08.05.2018 tarihi itibariyle örneklem sayısını geçme düşüncesiyle 
başlanmış olup, otel mutfak şeflerine elektronik posta ile ulaşılmaya ve veriler toplanmaya çalışılmıştır. 
01.06.2018 tarihi itibarı ile son verilen veri toplama süreci sonrasında İstanbul ilinde faaliyet gösteren dört ve 
beş yıldızlı otel mutfaklarında çalışan şeflerden 394 adet anket toplanmıştır. 

3.3.Ölçek Geliştirme 

Bir araştırmada geliştirilmesi amaçlanan ölçeğin hazırlanmasında bazı aşamaların gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu konudaki alan yazın incelendiğinde ölçek geliştirme çalışmalarının aşamalarının farklı 
şekillerde ele alındığı görülmektedir. Bu araştırmada ölçek geliştirme sürecinin aşamaları Şekil 1’de 
gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir (Churchill, 1979; Balcı, 2001; Karasar, 2002, Doğan, Bulut ve Kökalan 
Çımrın, 2015). 

 

 
Şekil 1. Ölçek Geliştirme Süreci 

Araştırmada ilk olarak ilgili alan yazın incelenmiş, konunun uzmanlarının görüşleri alınarak madde havuzu 
oluşturulmuştur. Ardından madde havuzunda yer alan ifadelerin kapsam geçerliliği uzman görüşleri 
doğrultusunda ölçülmüş ve gerekli düzeltmeler yapılarak pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma neticesinde 
geri bildirimler ışığında ölçek oluşturularak veri toplanmış ve toplanan verilere geçerlilik ve güvenilirlik 
analizi uygulanarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur. 

3.4.Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Araştırmanın nitel verilerinin toplanmasında Mutfak Şefi Görüşme Formu, nicel boyutuna ilişkin verilerin 
toplanmasında ise Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerini Değerlendirme Anketi kullanılmıştır.  

Uzman 
Görüşüne 
Başvurma 

Madde 
Havuzu 

Oluşturma 
 

Kapsam 
Geçerliliği 

Yapı 
Geçerliliği 

Pilot 
Çalışma Uygulama 

Ölçeğin 
Ortaya 

Konulması 
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Mutfak Şefi Görüşme Formu’nun geliştirilmesi sürecinde mutfak şeflerinin başta olmak üzere, otel 
işletmelerinde çalışan personelin işten ayrılma nedenlerine yönelik kapsamlı bir şekilde yerli ve yabancı 
kaynak taraması yapılmıştır.  

Araştırmanın nicel boyutunu oluşturan ikinci aşamasında verilerin toplanmasında anket alan yazın taraması 
sonucu araştırmacı tarafından geliştirilen ve yarı-yapılandırılmış görüşme verilerinin çözümlenmesi sonucu 
elde edilen verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket formunda yer alan 24 ifadeli ölçek soruları 
Likert tipinde 5’li olarak derecelendirilmiştir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 
Katılıyorum/ Ne katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

Otel mutfak şefleri ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanan araştırmanın nitel verileri 
08 Mayıs- 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Görüşme tarihinden önce otel mutfak şefleri ile 
yüz yüze görüşülerek araştırmanın amacı anlatılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 
mutfak şeflerinden randevu alınmıştır. Mutfak şefleri ile yapılan görüşmeler en az 15 dakika en fazla 45 
dakika sürmüştür. 

Araştırmanın nicel verileri için 08 Mayıs 2018 tarihi itibariyle mutfak şeflerine elektronik posta aracılığı ile 
ulaşılmaya ve veri toplanmaya başlanmıştır. 01 Haziran 2018 itibari ile son verilen veri toplama süreci 
sonrasında İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 303 adet dört ve beş yıldızlı otel mutfak şeflerinden gelen 
411 adet anketten kullanılabilir 394 adet anket elde edilmiş ve 384 olarak hesaplanan örneklem 
büyüklüğünün üzerinde bir sayıya ulaşılmıştır.  

3.5.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Çalışmanın yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilen nitel verileri betimsel analiz tekniği ile test 
edilmiştir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak 
amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve 
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir 
biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden- sonuç ilişkileri 
irdelenir ve bir takım sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve 
ileriye yönelik tahminlerde bulunulması da, araştırmacının yapacağı yorumların boyutları arasında yer 
alabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 224).  Betimsel analiz, verilerin görüşme formuna yazımı, görüşme 
kodlama anahtarının oluşturulması, görüşme verilerinin kodlama anahtarına kodlanması, kodlamaların 
karşılaştırılması ve güvenirlik, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamalarından oluşur (Gay,1987: 
334-336; Miles ve Huberman, 1994: 50-88; Yıldırım ve Şimşek, 2005: 159). Görüşmelerden elden edilen 
verilerin çözümlenmesi aşamalarında yapılan işlemleri şöyle açıklamak olanaklıdır. 

Araştırma verileri, görüşme veri dökümü formuna aktarıldıktan sonra rastgele seçilmiş altı mülakat ve bu 
mülakatların döküldüğü veri dökümü formları bir başka uzmana incelenmesi için verilmiştir. Uzman 
tarafından yapılan incelemede mülakatlar ile veri dökümleri arasında çok büyük farklılıklar olmadığı için 
veri dökümleri yeniden yapılmamış, yer yer düzeltmelere gidilmiştir. 

Görüşme verilerinin betimsel analizinde, betimsel verilerin yazıldığı ve diğer bölümlerinin boş bırakıldığı 
görüşme veri dökümü formu, kodlama anahtarının oluşturulması için bir başka uzmandan yardım 
alınmıştır. Uzman ve araştırmacı görüşme veri dökümleri formunun betimsel indeks bölümünü kodlama 
yaparak birbirlerinden bağımsız olarak doldurmuşlardır. Uzman ve araştırmacı daha sonra bir araya 
gelerek, her sorunun yanıtını tek tek incelemiştir. Uzman ve araştırmacı arasında görüş birliği sağlanarak 
görüşme kodlama anahtarına son biçimi verilmiştir. 

Verilerin kodlama anahtarına kodlanmasında, araştırmacı yansız atamayla belirlediği beş görüşme veri 
dökümü formunu ve görüşme kodlama anahtarını değerlendirmek üzere bir uzmana vermiştir. Uzman ve 
araştırmacı birbirinden bağımsız olarak görüşme kodlama anahtarına her bir soru için işaretleme 
yapmışlardır. Betimsel analizde, bir uzman ve araştırmacı birbirlerinden bağımsız olarak, yansız atamayla 
belirlenen görüşme veri dökümü formlarının %20-25’lik bir bölümünü kodlama anahtarında her bir soru 
için uygun temaya işaretleme yaparlar (Gay, 1987: 335). Bu aşamadan sonra kodlamaların karşılaştırılması 
ve güvenirlik aşamasına geçilmiştir. 

Araştırmacı ve uzmanın kodlamaları karşılaştırılarak araştırmanın güvenirliği hesaplanmıştır. 
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Araştırmanın güvenirliği;  
Güvenirlik =  Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır.  

Güvenirlik formülüyle hesaplanan sonucun %70 düzeyinde olması durumunda değerlendiriciler arası 
güvenirlik sağlanmış olacaktır (Gay, 1987: 217). Güvenirlik hesaplaması %70’in altına düşerse, araştırmacı ve 
uzmanın kodlamalar üzerinde yeniden çalışması ve uzlaşarak kodlama farklılığını en aza indirmeye 
çalışmaları gerekir. Bu aşamada, güvenirlik çalışması sonrasında görüşme sorularının güvenirlik yüzdeleri 
hesaplanmıştır. Görüşme sorularının güvenirlik yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Görüşme Sorularının Güvenirlik Yüzdeleri 

 Görüş Birliği 
Sayısı 

Görüş Ayrılığı 
Sayısı 

Güvenirlik 
% 

Soru 1 25 4 86,2 

Soru 2 22 5 81,4 

Soru 3 24 4 85,7 

Araştırmacı ve uzman arasındaki görüşme sorularının kodlamalarının karşılaştırılması sonucunda elde 
edilen güvenirlik yüzdeleri %81,4 ile %86,2 arasında değiştiği görülmektedir. Görüşme sorularının 
güvenirlik ortalaması %84,4 olarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuç %70’ten yüksek olduğu için görüşme 
sorularının sonuçları güvenilir kabul edilmiştir. 
Anket yoluyla elde edilen verilerin tüm çözümlemeleri ve yorumlamaları sosyal bilimlerde veri analiz etmek 
için kullanılan istatistik programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 
Mutfak şeflerinin anketteki her bir maddeye verdikleri cevapların yüzde dağılımları tek tek yorumlandıktan 
sonra, genel olarak aritmetik ortalamalarına göre yorum yapılmıştır. Ankette seçeneklerin her birine verilen 
cevapların frekans, yüzde ve aritmetik ortalama dağılımları alınarak tablo halinde sunulmuştur. 
Ölçeğin güvenirlik analizinin farklı yöntemlerle yapılmış sonuçları yer almaktadır. Tablo 2’de Cronbach's 
Alpha yöntemine göre ölçeğin tamamına ilişkin alfa katsayıları 0,70 ile 0,90 arasında olduğundan ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. İkiye bölme yönteminde de her boyut için ayrı ayrı ve 
bir bütün olarak ölçeğin tamamı için alfa katsayıları 0,70 ile 0,90 arasında olduğundan yüksek derecede 
güvenilir olduğunu söylemek mümkündür (Kalaycı, 2010: 405). Ölçeğin tamamına uygulanan Guttman 
yöntemine göre Lambda katsayıları 0,70’den yüksek olduğu için ölçeğin güvenilir olduğunu söylemek 
mümkündür (Murphy ve Davidshoper, 1988). 

Tablo 2. Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Kullanılan Yöntem Güvenirlik Kat Sayısı 

Cronbach's Alpha Yöntemi ,784 
Split Half Yöntemi 

İlk Yarı 
İkinci Yarı 

 
,727 
,724 

Guttman Yöntemi 
Lambda 1 
Lambda 2 
Lambda 3 
Lambda 4 
Lambda 5 
Lambda 6 

 
,752 
,805 
,784 
,727 
,789 
,849 

Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre, Cronbach Alpha kat sayısı ,784, ikiye bölme yöntemine göre ilk 
yarının katsayısı ,727, ikinci yarının katsayısı ,724 ve Guttman yöntemine göre Lambda 1 ile Lambda 6 
arasındaki katsayıların ,727 ile ,849 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenirliği 
sağlamış olduğu söylenebilir. 
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4. Bulgular  

4.1.Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Görüşmeye katılan otel mutfak şeflerinin demografik özellikleri Tablo 3’te özetlenmiştir. Buna göre görüşme 
yapılan mutfak şeflerinin %81,8’i erkek ve %18,2’si kadındır. Görüşme yapılan mutfak şeflerinin yaş 
aralıkları incelendiğinde %77,3’ünün “26-35” yaş aralığında, %22,7’sinin “36-45” yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Görüşme yapılan mutfak şeflerinin %9,1’i “ortaokul”, %59,1’i “lise”, %18,2’si “ön lisans”, 
%13,6’sı “lisans” ve %1,5’i “lisansüstü” mezunudur.   

Tablo 3. Görüşmeye Katılan Mutfak Şeflerinin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 
 F %  F % 
Cinsiyet 
Kadın  
Erkek 
Toplam 
 
Yaş 
26-35 yaş arası 
36-45 yaş arası 
Toplam 
 
Medeni Durum 
Evli 
Bekâr 
Toplam 
 
Eğitim Durumu 
Ortaokul 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Toplam 
 
Turizm Sektöründe Çalışma 
Süresi 
6-10 yıl arası 
11-15 yıl arası 
16-20 yıl arası 
21 yıl ve üzeri 
Toplam 

 
4 

18 
22 
 
 

17 
5 

22 
 
 

20 
2 

22 
 
 
2 

13 
4 
3 

22 
 
 
 
5 

11 
3 
3 

22 

 
18,2 
81,8 
100 

 
 

77,3 
22,7 
100 

 
 

90,9 
9,1 
100 

 
 

9,1 
59,1 
18,2 
13,6 
100 

 
 
 

22,8 
50,0 
13,6 
13,6 
100 

Mesleki Eğitim Alma Durumu 
Evet 
Hayır 
Toplam 
 
Mesleki Eğitim Türü 
Turizm Meslek Lisesi 
Turizm Ön Lisans 
Turizm Lisans 
Mes. Sertifikasyon Kursları 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Şu An ki İşletmede Çalışma 
Süresi 
1 yıldan az  
1-3 yıl arası 
4-6 yıl arası 
7-9 yıl arası 
10-12 yıl arası 
Toplam 
 
Çalışma Şekli 
Tam Zamanlı 
Yarı Zamanlı 
Toplam 
 
İşletmenin Sınıfı 
5 yıldızlı 
4 yıldızlı 
Toplam 

 
17 
5 

22 
 
 
 
4 
3 
2 
8 
5 

22 
 
 
 
2 
4 
9 
5 
2 

22 
 
 

22 
- 

22 
 
 

12 
10 
22 

 
77,3 
22,7 
100 

 
 
 

18,2 
13,6 
9,1 

36,4 
22,7 
100 

 
 
 

9,1 
18,2 
40,7 
22,8 
9,1 
100 

 
 

100,0 
- 

100 
 
 

54,5 
45,5 
100 

Görüşme yapılan mutfak şeflerinin %77,3’ü mesleki eğitim aldıklarını belirtirken, %22,8’i mesleki eğitim 
almadıklarını ifade etmişlerdir. Mutfak şeflerinin mesleki eğitim türü incelendiğinde; %18,2’si turizm meslek 
lisesi mezunu, %11,4’ü turizm ön lisans mezunu, %7,9’u turizm lisans mezunu ve %36,4’ünün mesleki 
sertifikasyon kursları ile eğitim almış şeflerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Görüşme yapılan mutfak 
şeflerinin turizm sektöründe toplam çalışma yılları incelendiğinde, %22,8’i “6 ile 10” yıl arasında, %50’si “11 
ile 15” yıl arasında, %13,6’sı “16 ile 20” yıl arasında ve %48,7’sinin “21 yıl ve üzerinde” turizm sektöründe 
çalışan şeflerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Görüşme yapılan mutfak şeflerinin şu an ki işletmede çalışma süreleri incelendiğinde, %9,1’i bir yıldan az 
süredir, %18,2’si “1 ile 3” yıl arasında, %40,7’si “4 ile 6” yıl arasında, %22,8’i “7 ile 9” yıl arasında ve 
%21,1’inin “10 ile 12” yıl arasında mevcut iş yerlerinde çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan mutfak 
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şeflerinin %54,4’ünün 5 yıldızlı otellerde çalışırken, %55,8’inin 4 yıldızlı otellerde çalıştıkları belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan mutfak şeflerinin hepsi tam zamanlı çalışmaktadır. 

Otel mutfak şeflerine, görüşmede birinci soru olarak işten ayrılma nedenlerini belirlemek amacıyla, “Otel 
mutfaklarında çalışan şeflerin işten ayrılma nedenleri neler olabilir?” sorusu yöneltilmiştir. Mutfak şeflerinin 
soruya verdikleri cevaplar ve frekans dağılımları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerine İlişkin Görüşleri ve Frekans Dağılımları 

İşten Ayrılma Nedenleri                                                                                                f 
Düşük Ücret                                                                                                                                      22 
Uzun çalışma saatleri                                                                                                        21 
Çalışanlar arasında yaşanan çatışma                                                                                                                                                                                                                                21 
Terfi imkânının olmaması 18 
Ayrımcılık                                                                                                                             16 
Farklı iş imkânının olması                                                                                                              15 
Stres 10 
Yetki ve sorumlulukların belli olmaması                                                                     10 
İş güvenliği yetersizliği                                                                                                      6 
Taciz olayları                                                                                                                        6 
Cinsiyet ayrımcılığı                                                                                                             5 
Ödüllendirmenin az olması                                                                                              5 
Takdir edilememe                                                                                                               5 
İşletme yönetim anlayışı 4 
İşletmenin konumu                                                                                                             4 
Görüşler Toplamı                                                                                                            168 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerine ilişkin görüşleri çoğunlukla benzerlik 
göstermektedir. Mutfak şeflerine göre yüksek oranda işten ayrılma nedenleri “düşük ücret”, “uzun çalışma 
saatleri”, “çalışanlar arasında yaşanan çatışma”, “terfi imkânının olmaması”, “ayrımcılık” ve “farklı iş imkânının 
olması” olarak ifade edilmektedir. Dikkat çeken bazı görüşler: 

“…Çalışana ödenen ücret, bizim gibi saatlerce çalışan şefler için işten caydırıcı miktarlarda olmamalı…”, 
“…Saatlerce ara vermeden çalışan bir şef, kendine özgü yeteneklerini istediği gibi sergileyemez. Sadece işi 

yetiştirir…”, 

Otel mutfak şeflerine, görüşmede ikinci soru olarak önceki iş yerlerinden ayrılma nedenlerini belirlemek 
amacıyla, “Bir önceki çalıştığınız iş yerinden ayrılma nedeniniz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Mutfak şeflerinin 
soruya verdikleri cevaplar ve frekans dağılımları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Mutfak Şeflerinin Önceki İş Yerlerinden Ayrılma Nedenlerine İlişkin Görüşleri ve Frekans 
Dağılımları 

Önceki İş Yerinden Ayrılma Nedenleri                                                                          f 
Düşük ücret                                                                                                                                      22 
Terfi imkânının olmaması                                                                                                        21 
Çalışma saatlerinin uzunluğu                                                                                                                                      21 
Farklı  iş imkânının olması                                                                                            18 
Çalışanlar arasında yaşanan çatışma 18 
Görüşler Toplamı                                                                                                            100 

Tablo 5’te görüldüğü gibi mutfak şeflerinin önceki iş yerlerinden ayrılma nedenleri beş farklı şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bunlar; “düşük ücret”, “terfi imkanın olmaması”, “çalışma saatlerinin uzunluğu”, “farklı iş imkanının 
olması” ve “çalışanlar arasında yaşanılan çatışma”dır. Mutfak şeflerine göre önceki iş yerinden ayrılmaya etki 
eden en önemli faktör daha yüksek bir ücret ödemesinin yapılacak olmasıdır. Dikkat çeken bazı görüşler:  

 “…Benim bir iş yerinden ayrılmamı gerektirecek en büyük etken çalışma saatlerinin daha esnek olacak 
olmasıdır. Bizler en esnek çalışma saatlerinde bile saatlerce çalışmak zorunda kalan bir meslek grubundayız…”, 
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 “…Daha önce çalıştığım iş yerinde aşçıbaşı yardımcısıydım, şimdi ise aşçıbaşılığına terfi ettim. Şu an çok daha 
fazla iş yükü ve sorumluluklarım var…”, 

Otel mutfak şeflerine, görüşmede beşinci soru olarak “Bir süre işsiz kalmayı göze alarak, hangi durumlarda 
düşünmeden işten ayrılırsınız?” sorusu yöneltilmiştir. Mutfak şeflerinin soruya verdikleri cevaplar ve frekans 
dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Mutfak Şeflerinin Bir Süre İşsiz Kalmayı Göze Alarak, Hangi Durumlarda İşlerinden Ayrılmalarına 
İlişkin Görüşleri ve Frekans Dağılımları 

Bir Süre İşsiz Kalmayı Göze Alarak İşten Ayrılma Fikri Etkenleri f 
Sağlık sorunları                                                                                                                                   22 
Taciz olaylarının yaşanması                                                                                                       21 
Ayrımcılık yapılması                                                                                                                                      21 
Çalışma arkadaşları ile yaşanan çatışma/kavga                                                                                            18 
Görüşler Toplamı                                                                                                            82 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, mutfak şeflerinin bir süre işsiz kalmayı göze alarak, hangi durumlarda işlerinden 
ayrılmalarına ilişkin görüşleri, “sağlık sorunları”, “taciz olaylarının yaşanması”, “ayrımcılık yapılması” ve “çalışma 
arkadaşları ile yaşanan çatışma/kavga” olmak üzere dört ifade olarak ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken bazı 
görüşler: 

“…Günümüzde yavaş yavaş kadın aşçıların yükselmesine izin veriliyor. Ben de kendini kanıtlamış nadir 
kadın aşçılardan biriyim. İşsiz kalmayı göze alarak işten ayrılmayı düşüneceğim işten ayrılma nedenleri neler olabilir 
diye düşündüğümde, bir kadın olarak taciz olaylarının yaşanması ve cinsiyet ayrımcılığı diyebilirim…”, 

“…Yeni bir iş bulmadan ancak sağlık nedeniyle bu işletmeden ayrılırım. Sağlık sorunlarım mutfak ortamında 
çalışmama izin vermezse veya ani hastalıklarda işten ayrılabilirim…”, 

4.2.Anket Yoluyla Elde Edilen Bulgular 

Araştırmaya katılan otel mutfak şeflerinin demografik özellikleri Tablo 7’de özetlenmiştir. Buna göre 
araştırmaya katılan 394 mutfak şefinin %89,8’i erkek ve %10,2’sinin kadın olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan mutfak şeflerinin yaş aralıkları incelendiğinde %3,8’i “25 yaş ve altında”, %19,8’i “26-
35” yaş aralığında, %29,2’si “36-45” yaş aralığında, %24,6’sı “46-55” yaş aralığında,  %16,8’i “56-65” yaş 
aralığında iken, %5,8’inin “66 yaş ve üzerinde” olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan mutfak 
şeflerinin %89,1’i “evli” ve %10,9’u “bekar”dır. Araştırmaya katılan mutfak şeflerinin %3,3’ü “ilkokul”, 
%14,2’si “ortaokul”, %52’si “lise”, %21,1’i “ön lisans”, %7,9’u “lisans” ve %1,5’i “lisansüstü” mezunudur.  

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Mutfak Şeflerinin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 
 F %  F % 
Cinsiyet 
Kadın  
Erkek 
Toplam 
 
Yaş 
25 yaş ve altı 
26-35 yaş arası 
36-45 yaş arası 
46-55 yaş arası 
56-65 yaş arası 
66 yaş ve üzeri 
Toplam 
 
Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
Toplam 

 
40 

354 
394 

 
 

15 
78 

115 
97 
66 
23 

394 
 
 

351 
43 

394 

 
10,2 
89,8 
100 

 
 

3,8 
19,8 
29,2 
24,6 
16,8 
5,8 
100 

 
 

89,1 
10,9 
100 

 
Mesleki Eğitim Alma Durumu 
Evet 
Hayır 
Toplam 
 
Mesleki Eğitim Türü 
Turizm Meslek Lisesi 
Turizm Ön Lisans 
Turizm Lisans 
Turizm Lisansüstü 
Mes. Sertifikasyon Kursları 
Diğer 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
 
Şu An ki İşletmede Çalışma 

 
 

320 
74 

394 
 
 

96 
45 
31 
4 

142 
2 

74 
394 

 
 
 

 
 

81,2 
18,8 
100 

 
 

24,4 
11,4 
7,9 
1,0 

36,0 
0,5 

18,8 
100 
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Eğitim Durumu 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Lisansüstü 
Toplam 
 
Turizm Sektöründe Çalışma 
Süresi 
1 yıldan az 
1-5 yıl arası 
6-10 yıl arası 
11-15 yıl arası 
16-20 yıl arası 
21 yıl ve üzeri 
Toplam 

 
 

13 
56 

205 
83 
31 
6 

394 
 
 
 
- 
- 

29 
66 

107 
192 
394 

 
 

3,3 
14,2 
52,0 
21,1 
7,9 
1,5 
100 

 
 
 
- 
- 

7,4 
16,8 
27,2 
48,7 
100 

Süresi 
1 yıldan az  
1-3 yıl arası 
4-6 yıl arası 
7-9 yıl arası 
10-12 yıl arası 
13 yıl ve üzeri 
Toplam 
 
Çalışma Şekli 
Tam Zamanlı 
Yarı Zamanlı 
Toplam 
 
İşletmenin Sınıfı 
5 yıldızlı 
4 yıldızlı 
Toplam 

 
14 
29 
79 

155 
83 
34 

394 
 
 

394 
- 

394 
 
 

174 
220 
394 

 
3,6 
7,4 

20,1 
39,3 
21,1 
8,6 
100 

 
 

100,0 
- 

100 
 
 

44,2 
55,8 
100 

Araştırmaya katılan mutfak şeflerinin %81,2’si mesleki eğitim almış olup, %18,8’i mesleki eğitim 
almamışlardır. Alınan mesleki eğitim türü incelendiğinde; %24,4’ü “turizm meslek lisesi”, %11,4’ü “turizm 
ön lisans”, %7,9’u “turizm lisans”,  %1’i “turizm lisansüstü”, %36’sı “mesleki sertifikasyon kursları” eğitimi 
aldıkları belirlenmiştir. Şeflerin turizm sektöründe toplam çalışma yılları incelendiğinde, %7,4’ünün “6-10” 
yıl arasında, %16,8’inin “11-15” yıl arasında, %27,2’sinin “16-20” yıl arasında ve %48,7’sinin “21 yıl ve 
üzerinde” turizm sektöründe çalıştıkları belirlenmiştir.  

Şeflerin şu an ki işletmede çalışma süreleri incelendiğinde, %3,6’sının “bir yıldan az”, %7,4’ünün “1-3” yıl 
arasında, %20,1’inin “4-6” yıl arasında, %39,3’ünün “7-9” yıl arasında, %21,1’inin “1-12” yıl arasında ve 
%8,6’sının “13 yıl ve üzerinde” mevcut iş yerlerinde çalıştıkları belirlenmiştir. Şeflerin %44,2’si 5 yıldızlı 
otellerde çalışırken, %55,8’i 4 yıldızlı otellerde tam zamanlı çalışmaktadırlar.  

Anket yoluyla mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerine ilişkin verdikleri en yüksek puanlar, “ücret 
seviyesinin düşüklüğü”, “uzun çalışma saatleri”, “işletmede iş garantisinin olmaması”, “iş yerindeki taciz olayları”, 
“iş güvenliği tedbirlerinin yetersiz olması”, “farklı iş olanaklarının oluşması”, “çalışanlar arasında iletişimin sağlıksız 
olması”, “çalışanlar arasında ayrımcılık (kayırma) yapılması”, “terfi imkanlarının olmaması” ve “çalışanlar arasında 
yaşanılan çatışma” olarak belirlenmiştir (Tablo 8).  

Tablo 8. Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerine İlişkin Bulgular 

İşten Ayrılma Nedenleri 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

N
e 

K
at

ılı
yo

ru
m

  
N

e 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

  
 

x̄ 

Ücret seviyesinin düşüklüğü 
f 5 16 47 58 268 

4,442 
% 1,3 4,1 11,9 14,7 68,0 

Uzun çalışma saatleri 
f 3 9 48 91 243 

4,426 
% 0,8 2,3 12,2 23,1 61,7 

İşletmede iş garantisinin olmaması 
 f 4 23 45 68 254 

4,383 
% 1,0 5,8 11,4 17,3 64,5 

İş yerindeki taciz olayları 
f 7 14 52 92 229 

4,325 
% 1,8 3,6 13,2 23,4 58,1 
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İş güvenliği tedbirlerinin yetersiz olması 
f 3 12 86 96 197 

4,198 
% 0,8 3,0 21,8 24,4 50,0 

Farklı iş olanaklarının oluşması 
f 6 14 24 207 143 

4,185 
% 1,5 3,6 6,1 52,5 36,3 

Çalışanlar arasında iletişimin sağlıksız 
olması 

 f 3 19 61 134 177 
4,175 

% 0,8 4,8 15,5 34,0 44,9 

Çalışanlar arasında ayrımcılık (kayırma) 
yapılması 

f 13 14 61 111 195 
4,170 

% 3,3 3,6 15,5 28,2 49,5 

Terfi imkânlarının olmaması 
f 3 11 81 135 164 

4,132 
% 0,8 2,8 20,6 34,3 41,6 

Çalışanlar arasında yaşanılan çatışma 
f 3 19 48 225 99 

4,012 
% 0,8 4,8 12,2 57,1 25,1 

5. Sonuç ve Öneriler  

İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan mutfak şeflerinin işten ayrılma 
nedenlerinin araştırıldığı bu çalışmada tarama modeli kapsamında çoklu veri toplama stratejilerini içeren 
çeşitleme (triangulation) yönteminden faydalanılmıştır. Bu modele göre, araştırmanın önce nitel boyutu 
sonra nicel boyutu gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda 22 otel mutfak şefi ile yarı-
yapılandırılmış görüşme yapıldıktan sonra nicel boyutunda 394 otel mutfak şefine araştırmacı tarafından 
geliştirilen anket uygulanmıştır. Mutfak Şefi Görüşme Formu ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme 
08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilirken Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerini 
Değerlendirme Anketi ile gerçekleştirilen alan çalışması 08 Mayıs-01 Haziran 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz 
tekniği, anketle elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalardan 
faydalanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar otel mutfak şefleri ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme ile anketlerden 
elde edilen sonuçlar bağlamında karşılaştırılarak ele alınıp tartışılmıştır.  

Anket sorularından elde edilen temel araştırma sorusu “Otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenleri 
nelerdir?” ile yarı-yapılandırılmış görüşmede mutfak şeflerine yöneltilen “Sizce otel mutfaklarında çalışan 
şeflerin işten ayrılma nedenleri nelerdir?” sorusu araştırmanın karşılaştırılması gereken en önemli özelliği 
olarak gösterilmektedir. 

Buna göre, otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenleri olarak gerek yarı-yapılandırılmış görüşmeden elde 
edilen sonuçlar gerek ise anket yoluyla elde edilen sonuçlara istinaden “ücret seviyesinin düşüklüğü” (1. 
sıra) ve “uzun çalışma saatleri” (2. sıra) maddelerinde şefler mutabık kalmıştır. Araştırma bulgularını 
destekler nitelikte Pratten (2003) ve Robinson (2007) da ücret seviyesinin düşüklüğü ve uzun çalışma 
saatlerinin mutfak şefleri için işten ayrılma nedenleri olduğunu bulgulamışlardır. Pratten (2003)’in İngiliz 
restoran mutfaklarında çalışan mutfak aşçıları ile yaptığı mülakatlar sonucunda, mutfak çalışanlarının işi 
bırakmalarındaki en önemli sebeplerden ikisi ücret seviyesinin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleridir.  

Otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini ortaya koymak için yapılan yarı-yapılandırılmış 
görüşmelerden elde edilen üçüncü en önemli işten ayrılma nedeni “çalışanlar arasında yaşanılan çatışma” 
olarak ortaya çıkarken, bu sonuç anket ile elde edilen sonuçlarda 10. sırada ortaya çıkmıştır.  Çalışma 
ortamındaki huzurun bozulmasında olumsuz etkisi olan çatışma, işten ayrılma niyetini tetikleyen bir 
faktördür. Çalışanlar arasında yaşanılan çatışmaya yönelik mutfak şefleri ile yapılan doğrudan bir çalışmaya 
rastlanılmazken, yapılan diğer çalışmalarda işletmelerde çatışma ortamının olmasının, çalışanların işten 
ayrılma nedenleri arasında ön sıralarda yer aldığı görülmektedir (Medina, Munduate, Dorado, Martinez ve 
Guerra, 2005: 223; Lu vd., 2011: 342; Gürkan ve Demiralay, 2013: 62). Medina vd. (2005)’nin 169 otel çalışanı 
ile İspanya’da görev ve ilişki çatışması üzerinde araştırdıkları çalışmalarına göre, çalışanlar arasında 
yaşanabilecek olası çatışmaların iş göreni işten ayrılmaya yönlendirebilecek etkileri olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmışlardır.  
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Otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini ortaya koymak için anket yolu ile elde edilen sonuçlardan 
“iş yerindeki taciz olayları” 4. sırada iken mutfak şefleri ile yapılan görüşmelerde bu sonuç 13. sırada yer 
almaktadır.  Bir çalışanın diğer bir çalışana cinsel amaçlı olarak hakaret etmesi, tehdit edici konuşmalar 
yapması, iş performansı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek, yıldırıcı, aşağılayıcı, tekrarlanan ve 
istenmeyen fiziki, sözlü, ima yollu hareketler ve davranışlar olarak tanımlanan (Husbands, 1992: 537; Arslan 
ve Vasılyeva, 2003: 461) taciz yapılan bir araştırmaya göre, işletmenin tacizi tolare edeceğini, şikayet etmenin 
riskli olacağını, şikayetlerin ciddiye alınmayacağını ve tacizde bulunan kişinin ceza almayacağını düşünen 
birey, tacizden yüksek düzeyde etkilenmekte, işten uzaklaşmakta veya işten ayrılma eğilimine girmektedir 
(Solmuş, 2005: 4). Kömürcü (2011)’nün beş yıldızlı konaklama işletmelerinde yaptığı çalışmasına göre, tacize 
uğrayan çalışanların %46,1’nin işten ayrıldığı, %7,6’sının ise işletme yönetimi tarafından işten çıkarıldığı 
sonucu ortaya çıkarmıştır. Bloisi ve Hoel (2008)’in mutfak şefleri üzerinde yaptığı çalışma, psikolojik taciz, 
küfür, fiziksel şiddet gibi kasıtlı olarak yapılan taciz olaylarının mutfak çalışanları arasında yaşanan en 
önemli sorunlar olarak ortaya çıkarken, taciz olaylarının işten ayrılmalara büyük ölçüde sebebiyet vereceği 
de araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer sonuçtur. Pratten ve O’Leary (2007)’de çalışmasında mutfaklarda 
yaşanan tacizin işten ayrılmalara etki eden önemli bir sonuç olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Buradan 
hareketle, işten ayrılma nedeni olarak anket sonuçlarında ortaya çıkan bu önemli sonucun mutfak şefleri ile 
yapılan görüşmelerde son sıralarda yer alması, görüşmeye katılan 22 gönüllü mutfak şefleri arasında kadın 
şeflerin erkek şeflere oranla daha az olması olarak gösterilebilir. 

Yarı-yapılandırılmış görüşme sonuçlarından hareketle otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenleri olarak 
öne sundukları en önemli sonuçlardan dördüncüsü “kısıtlı terfi imkanı” iken anket sonuçlarında bu sonuç 
onuncu sırada yer almaktadır. Anket sonuçlarında da önemli bir sıralamada yer alan “kısıtlı terfi imkanı” 
maddesi otel çalışanlarının motivasyonlarını arttıran ilk üç faktörden biri iken, terfi olanaklarının olmaması 
veya yetersiz olması çalışanların sektörü terk etmelerine neden olmaktadır (Pavesic ve Brymer, 1990: 94; 
Simons ve Enz, 1995: 24; Boies ve Rothstein, 2002: 237). Araştırma sonucunu destekler nitelikte Zopiatis, 
Kyprianou ve Pavlou (2011) de Kıbrıs otellerinde 95 mutfak şefi üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, 
şeflerin yüzleşmek zorunda kaldıkları en önemli stres faktörleri arasında kariyer ilerleme fırsatları olduğu 
ortaya çıkmıştır. İş görenlerin işten ayrılmalarını önlemek için işletmelerin kariyer ilerleme fırsatları 
konularında daha hassas davranmaları gerektiğine dikkat çekmişlerdir. 

“Çalışanlar arasında ayrımcılık/kayırma” konusu otel mutfak şeflerinin gerek yarı- yapılandırılmış 
görüşmelerde (5. sıra) gerek ise anket sonuçlarında (8. sıra) önemli bir işten ayrılma nedeni olarak ön 
sıralarda yer almıştır. Araştırma bulguları, mevcut alan yazını destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle kadın mutfak şeflerinin cinsiyet ayrımcılığı konusunda sıklıkla yaşadığı bu durum (Harris ve 
Giuffre, 2010; Morgan ve Edwards, 2010; Platzer, 2011;  Ineson, Yap ve Whiting, 2013), yaş (Frunes ve 
Mykletun, 2006; Billett, Dymock, Johnson ve Martin, 2011) ve ırkçılık (Wright, 2006; McDowell, Batnitzky ve 
Dyer, 2015) maddelerinde de baş göstermektedir. 

“Stres” görüşmelerden elde edilen sonuçlarda 7. sırada yer alırken anket sonuçlarından elde edilen 
sonuçlarda 15. sırada yer almıştır. Murray-Gibbons ve Gibbons (2007)’ın Kuzey İrlanda’da faaliyet gösteren 
otel, restoran ve bar mutfak şeflerinin çalışma esnasında yaşadıkları stres faktörlerini araştırmaya yönelik 
inceledikleri çalışma, şeflerin yüzleşmek zorunda kaldıkları en önemli stres faktörlerinin; personel eksikliği, 
geri bildirim azlığı, değersiz hissetme, yetersiz yönetim desteği ve çalışanlar arasındaki iletişimin zayıf 
olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Çalışan iş göreni kontrol etmenin yetersizliği stres yaratan bir başka 
faktör iken, mutfak şefi açısından yönetimde sorumluluk sahibi olmak da stresin temel nedenlerinden bir 
tanesidir. Zopiatis, vd. (2011)’nin Kıbrıs otellerinde mutfak şefi ve bağımsız restoran işletme şefleri üzerinde 
yaptığı araştırma sonucuna göre, şeflerin yüzleşmek zorunda kaldıkları en önemli stres faktörleri; iş 
güvenliği, parasal ödüller, takdir edilme, eğitim aktiviteleri, çevre işletmelerinin kalitesi, kalifiye eleman 
arayışı, kariyer ilerleme fırsatları ve çalışma saatleri olarak ortaya çıkmıştır. Rowley ve Purcell (2001)’in 
İngiltere’de araştırdıkları çalışmalarına göre, şefler çoğu zaman stresli, bürokratik, sıkıcı ve değişken çalışma 
koşulları altında çalışmaktadırlar. Diğer taraftan Chuang ve Lei (2011) ise Las Vegas’ta rastgele seçilmiş 25 
Casino otelin mutfak şefleri ile yaptığı çalışmalarında şeflerin zaman zaman ağır stres yükü altında 
çalıştıkları sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

“Yetki ve sorumlulukların belli olmaması” görüşmelerden elde edilen sonuçlarda 8. sırada yer alırken, 
anket sonuçlarından elde edilen bulgularda 17. sırada yer almıştır. Mutfak şeflerinin karşılaştıkları en 
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önemli yönetsel sorunlardan biri olan yetki ve sorumlulukların açık ve net olmaması, yetki ve sorumluluk 
alanlarına sürekli müdahale edilen şeflerin huzursuzluk yaşamasına, çatışmalara sürüklenmesine ve 
işletmelerin performanslarında ciddi düşüşlere yol açmaktadır (Birdir ve Derinalp Çanakçı, 2014).  
Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bu sonuç anketlerden elde edilen sonuçlarda 17. sırada yer almasına 
rağmen, görüşmelerden elde edilen bulgularda işten ayrılma nedeni olarak ön sıralarda yer alması önemli 
bir sonuç olarak gösterilebilir. 

“İş güvenliği tedbirlerinin yetersiz olması” görüşmelerden (9. sıra) ve anketlerden (5. sıra) elde edilen 
sonuçlarda önemli sıralamada yer almıştır. Otel mutfakları çalışma ortamındaki nem, sıcaklık, gürültü, hava 
akımının yetersizliği, kirli hava, yetersiz aydınlatma gibi olumsuz faktörleri bir arada barındırmaktadır. Bu 
da mutfak çalışanları üzerinde hareketlerin ağırlaşmasına, yorgunluğa, duyu organlarının yetersiz 
kalmasına ve ilginin dağılmasına neden olmakta ve çalışanların iş kazalarına uğramalarına sebep olmaktadır 
(Gemalmaz, 2009). Öte yandan otel mutfaklarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığında 
gerçekleşebilecek tehlikelerden bazıları; mutfakta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanan tehlikeler, 
sıcak ekipmanlardan kaynaklanan yaralanmalar, mutfakta kullanılan kesici araç gereçlerden kaynaklanan 
yaralanmalar ve mutfak zemininin yağlı olması sonucu doğabilecek yaralanmalar olarak sayılabilir (Foster, 
2011).  

Otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini ortaya koymak amacıyla anket yolu ile elde edilen 
sonuçlardan “işletmede iş garantisinin olmaması” (3.  sıra) maddesi mutfak şefleri ile yapılan görüşmelerde 
yer almamıştır.  İş garantisinin olmadığı işletmelerde, çalışanlarda kısa vadede, iş tatmininde ve işletmeye 
olan bağlılıkta azalmalar görülürken, stres kaynaklı psikolojik sorunların artığı tespit edilmiştir. Uzun 
vadede ise çalışanlarda, depresyon, kaygı, kızgınlık, üzüntü, uykusuzluk gibi fiziksel ve zihinsel sağlık 
problemleri oluşmaktadır (Önder ve Wasti, 2002: 26; Virtanen, Kivimaki, Elovainio ve Vahtera, 2002: 696).  

Otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenleri olarak önemsedikleri diğer maddeler göz önüne alındığında, 
“İşletme yönetim anlayışı” görüşmelerden elde edilen sonuçlarda 6. sırada yer alırken anket sonuçlarından 
elde edilen bulgularda 21. sırada yer almıştır. “Yapılan işin takdir edilmemesi” görüşmelerden elde edilen 
sonuçlarda 10. sırada yer alırken, anket sonuçlarından elde edilen sonuçlarda 23. sırada yer almıştır. “Farklı 
iş olanaklarının olması” anket sonuçlarından elde edilen sonuçlarda 6. sırada yer alırken, görüşmelerden 
elde edilen sonuçlarda 14. sırada yer almıştır.  “Çalışanlar arasında iletişimin sağlıksız olması” anket 
sonuçlarından elde edilen sonuçlarda 7. sırada yer alırken bu sonuç görüşmelerden elde edilen sonuçlarda 
ortaya çıkmamıştır. 

5.1. Uygulamaya İlişkin Öneriler 

Çalışanların işten ayrılmaları, birçok sektörde olumsuz etki doğursa da, turizm sektörü gibi hizmet ağırlıklı 
ve tecrübe gerektiren sektörlerde daha önemlidir. Özellikle otel işletmelerinin kalbi durumunda olan mutfak 
çalışanlarının işten ayrılmaları,  iş ile ilgili birçok aksaklığı beraberinde getirmektedir. Dört ve beş yıldızlı 
otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmada, işten ayrılma 
nedenlerinin ortadan kaldırılması için yapılabilecek öneriler bulunmaktadır. 

Bu amaçla otel işletmelerindeki yöneticilere şu öneriler getirilebilir: 

a) Yapılan işin özelliklerinden dolayı tecrübe gerektiren ve zorluk derecesi yüksek işlerden olan otel mutfak 
faaliyetlerinde çalışan mutfak şeflerine, emeklerinin karşılığı olarak, çalışanları memnun eder düzeyde 
ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Mutfak şeflerinin en çok üzerinde durdukları konu düşük ücret 
sorunudur. 
b) Çalışma sürelerinin normalin üzerine çıkmaması için ihtiyaç duyulan çalışan sayısı iyi ayarlanmalı, az 
personel ile çok iş fikrinden vazgeçilmelidir. 
c) Çalışanlara büyük hatalar yapmadıkları sürece işten çıkarılmayacakları hissettirilmeli, çalışanların işsiz 
kalma duygusundan kurtulmaları sağlanmalıdır. 
d) İş yerinde yaşanabilecek taciz olaylarına karşı, net tavır sergilenmeli, tacize uğrayan çalışanın arkasında 
durulmalı ve taviz verilmemelidir. 
e) Önce çalışan güvenliği prensibi ile çalışma ortamında olabilecek kazaları önceden önlemek için gerekli iş 
güvenliği tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmelidir. 
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f) Çalışanların ayrımcılık yapıldığına dair şüphe duymamaları için her personele eşit imkânlar 
tanınmalıdır. 
g) Terfi fırsatları her çalışana eşit uzaklıkta olmalı, terfi alan çalışanın terfi nedenleri açıkça duyurulmalıdır. 
h) Çalışanlar arasında çatışma yaşanmaması için iş akış çizelgeleri, görev ve talimatlar açıkça 
belirlenmelidir. 
i) Teşvik ve ödüllendirme sisteminin adil olmasına özen gösterilmelidir. 
j) Çalışanlar arasında cinsiyet ayrımcılığının olmaması için tedbirler alınmalıdır. 
k) İşletme imajının toplum önünde olumsuz olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

5.2.Araştırmalara İlişkin Öneriler 

Dört ve beş yıldızlı otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerinin ortaya koyulduğu bu araştırmadan yola 
çıkarak gelecek araştırmalar için şu öneriler ileri sürülebilir: 

a) Benzer araştırmalar dört ve beş yıldızlı oteller dışındaki diğer turizm işletmelerinde yapılabilir. 
b) İstanbul ilinde gerçekleştirilen bu araştırma, diğer illerde yapılabilir. 
c) Turizm belgeli yiyecek içecek işletmelerinde benzer çalışmalar yapılabilir. 
d) Otel mutfak şeflerine yönelik yapılan bu çalışma, alt kademe çalışanlar üzerine yapılabilir. 
e) Otel işletmelerinin diğer departmanlarında benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

Kaynakça 

Aksu, A. (1996). İşgören devir hızının otel işletmelerine olan maliyetinin hesaplanması ve Antalya yöresinde 
bir uygulama. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: 
SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. 

Aydın, Ş. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: İlkeler ve uygulamalar. Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım. 

Billett, S., Dymock, D., Johnson, G., ve Martin, G. (2010). Last resort employess: Older workers’ perception of 
workplace discrimination. Human Resource Development International, 14(4), 375-389. 

Birdir, K., ve Çanakçı Derinalp, S. (2014). Managerial problems confronted by executive chefs in hotels. 
International Review of Management and Marketing, 4(3), 207-216. 

Bloisi, W., ve Hoel, H. (2008). Abusive work practices and bullying among chefs: A review of the literature. 
International Journal of Hospitality Management, 27, 649–656. 

Boies, K., ve Rothstein, M. G. (2002). Managers’ interest in international assignments: The role of work and 
career satisfaction. International Journal of Intercultural Relations, 26(3), 233- 253. 

Casey D., ve Murphy, K. (2009). Issues in using methodological triangulation in research. Nurse Researcher, 
16(4), 40-55. 

Chuang, N. K., ve Lei, S. A. (2011). Job stress among casino hotel chefs in a top-tier tourism city. Journal of 
Hospitality Marketing and Management, 20(5), 551- 574. 

Churchill, G.A. Jr. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing. Journal of Marketing 
Research, 16(1), 64-73. 

Cotton, J. L., ve Tuttle, J. M. (1986). Employee turnover: A meta-analysis and review with implications for 
research. Academy of management Review, 11(1), 55-70. 

Çelik, P. (2010). İşgörenlerin motivasyon düzeyleri ile iş tatmini ve işe devam ilişkisi üzerine turizm sektöründe bir 
uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

Denzin, K. N. (1989). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (3rd edit.). New 
Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Demir, C. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, ilkeler ve uygulamalar. Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım. 



T. Çanakçı – S. Sahilli Birdir 12/2 (2020) 1176-1191 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1190 

Derinalp, S. (2012). Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde mutfak şeflerinin karşılaştıkları yönetsel sorunların tespiti 
ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin. 

Duman, T., Tepeci, M., ve Unur, K. (2006). Mersin’de yükseköğretim ve orta öğretim düzeyinde turizm 
eğitimi almakta olan öğrencilerin sektörün çalışma koşullarını algılamaları ve sektörde çalışma 
isteklerinin karşılaştırmalı analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 51-69. 

Erbil, S. (2013). Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisi. 
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. 

Frunes, T., ve Mykletun, R. J. (2006). Age management in Norwegian hospitality business. Scandinavian 
Journal of Hospitality and Tourism, 2(5), 116-134. 

Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application. London: Merrill 
Publishing Company. 

Gemalmaz, A. (2009). Bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan temizlik personelinin kurumda 
çalıştıkları süre boyunca iş kazası geçirme durumları ve son kaza- yaralanmaya ait özelliklerin 
belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Göler, U. (2008). Örgütlerde yaşanan çatışmalar ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi: Otel işletmeleri örneği. 
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale. 

Gürkan, G. Ç., ve Demiralay, T. (2013). İlişki ve görev çatışması ile işten ayrılma niyeti ilişkisinin 
araştırılması: Konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde bir araştırma. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 59-79. 

Harris, D. A., ve Giuffre, P. (2010). The price you pay: How female professional chefs negotiate work and 
family. Gender Isseues, 1-2, 27-52. 

Hogan, J. J. (1992). Turnover and what to do about it. The Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 33(1), 40-
45. 

Ineson, E. M., Yap, M. H. T., ve Whiting, G. (2013). Sexual discrimination and harrassment in the  hospitality 
industry. International Journal of Hospitality Management, 35, 1-9. 

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın. 

Kırcaali, İ. G. (1997). Sosyal bilimlerde araştırma yaklaşımları. Eskişehir: Eskişehir Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi Yayını. 

Koyuncu, M. (2000). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm işletmeleri yöneticilerinden 
beklentileri. Hafta Sonu Semineri VII, Nevşehir, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksek Okulu. 

Kömürcü, S. (2011). Otel işletmelerinde çalışan kadınların işten ayrılma eğilimlerinde işyerinde romantizmin 
ardılları: Cinsel tacizin rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 

Medina, F. J., Munduate, L., Dorado, M. A., Martínez, I., ve Guerra, J. M. (2005). Types of intragroup conflict 
and affective reactions. Journal of managerial psychology, 20(3-4), 219-230. 

Mobley, W. H. (1982). Some unanswered questions in turnover and withdrawal research. The Academy of 
Management Review, 7(1), 111-116. 

Morgan, P., ve Edwards, C. (2010). Influences of celebrity chefs on cruise fine dining experiences in P. 
Gibson, P. Papathanassis, ve P. Mide, (Ed.), (pp. 163-177). Gabler: Germany. 

Mowday, R. T., Steers, R. M., Porter, L. W., ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment. Job 
satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-
609. 



T. Çanakçı – S. Sahilli Birdir 12/2 (2020) 1176-1191 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1191 

Mowday, R. T., Steers, R. M., ve Porter, L. W. (1978). The measurement of organizational commitment. 
Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247. 

Murray- Gibbons, R., ve Gibbons, C. (2007). Occupational stress in the chef profession. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, 19(1), 32-42. 

Önder, Ç., ve Wasti, A. S. (2002). İş güvencesi endeksi ve iş güvencesi memnuniyet ölçeği: Güvenilirlik ve 
geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 23-47. 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc. 

Pavesic, D. V., ve Brymer, R. A. (1990). Job satisfacation: What’s happening to the young managers? The 
Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 31(1), 90-96. 

Platzer, R. (2011). Women not in the kitchen: A Look at gender equality in the restaurant industry. A senior 
project presented to the faculty of the history department California polytechnic state university, San 
Luis Obispo. 

Pratten, J. D. (2003). The training and retention of chef. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 15, 237-242. 

Pratten, J. ve O`Leary, B. (2007). Addressing the causes of chef shortages in the UK. Journal of European 
Industrial Training, 31, 68-78. 

Robinson, R. N. (2007). Job satisfaction and turnover intentions of chefs: investigating the creativity 
construct. In Proceedings of 2007 International CHRIE Annual Conference. 

Rowley, G., ve Purcell, K. (2001). As cooks go, shewent: Is lobour chur nine vi table? International Journal of 
Hospitality Management, 20(2), 163-185. 

Rusbult, C. E., Farrell, D., Rogers, G, ve Mainous III, A. G. (1988). Impact of exchange variables on exit, voice, 
loyalty, and neglect: An integrative model of responses to declining job satisfaction. Academy of 
Management Journal, 31(3), 599-627. 

Simons, T., ve Enz, C. (1995). Motivating hotel employees: Beyond the carrot and stick. The Cornell Hotel 
and Restaurant Quarterly, Şubat, 20-27. 

Solmuş, T. (2004). İş yaşamında duygular ve kişilerarası ilişkiler: Psikoloji penceresinden insan kaynakları 
yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık. 

Şahin, D. N. (2003). Ödül ve bedel bölüşümüne ilişkin haklılık algısında katkı türü ve pay dağıtımının etkisi. 
Türk Psikoloji Dergisi, 18(52), 26-27. 

Şimşek, B. (1999). Yöneticilerin çalışanlara karşı etik sorumlulukları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 69-86. 

Virtanen, M., Kivimäki, M., Elovainio, M., ve Vahtera, J. (2002). Selection from fixed term to permanent 
employment: Prospective study on health, job satisfaction, and behavioural risks. Journal of 
Epidemiology & Community Health, 56(9), 693-699. 

Wright, T. (2006). The problems and experiences of ethnic minority and migrant workers in hotels and 
restaurants in England. Paper for CRWS Workshop Serving the New Economy: Critical Perspectives 
on Hospitality and Tourism Work. 

Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Zopiatis, A., Kyprianou, G. ve Pavlou, I. (2011). Occupational challenges facing chefs: The case of cyprus, 
Journal of Quality Assurancein Hospitality and Tourism, 12, 104-120. 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Tekingündüz, S., Karabel, E., Zekioğlu, A., Sünbül, S.Ö. (2020). Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job 
Performance, Identity and Organizational Identification, Journal of Business Research-Turk, 12 (2), 1192-1206. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1192-1206 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.905  
 
Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity 
and Organizational Identification 
 
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ  a Emine KARABEL  b Aysu ZEKİOĞLU  c Seçil Ömür SÜNBÜL  d 

a Mersin University, School of Health, Department of Health Care Management, Mersin, Turkey. stekingunduz@gmail.com 
b emine.kiyak@saglik.gov.tr 
c Trakya University, Faculty of Health Science, Department of Health Care Management, Edirne, Turkey. aysukurtuldu@trakya.edu.tr 
d Mersin University, Department of Test and Assessment in Education, Faculty of Education, Mersin, Turkey. secilomur@mersin.edu.tr 
 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Organizational trust 

Job performance 

Identity 

Organizational identification 

Health professionals  

 

Received 31 January 2020 

Revised 30 April 2020 

Accepted 4 May 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – Organizational trust and job performance are important variables for hospitals, 
employees and patients. Numerous studies emphasize the critical role of organizational trust and 
employee performance in enhancing organizational performance. The primary aim of the study is 
to examine the effect of organizational identification and identity on organizational trust, and, as a 
secondary aim, to investigate the effects of organizational trust, organizational identification and 
identity on job performance 

Design/methodology/approach – This cross-sectional study was carried out in three public health 
institutions providing different types of services in a city in Turkey between 02.02.2017 and 
02.03.2017. The participants were 649 health professionals. Data were collected using a personal 
information form, the organizational trust scale, the job performance scale, the Utrecht-Management 
of Identity Commitments Scale (U-MICS), and the organizational identification scale. The correlation 
coefficients between the variables were calculated. Determinants of organizational trust and job 
performance were examined using Structural Equality Models (SEM). 

Findings – A path analysis was performed for the model established with SEM. Organizational 
identification and identity variables were found to be significant predictors of organizational trust. 
Also, organizational identification and identity were also important variables affecting job 
performance. 

Discussion – The findings of the study reveal how important it is for the employee to identify with 
the organization and to establish a permanent identity in the increase of trust level. A gradual 
decrease in the feeling of satisfaction with existing commitment can adversely affect employee trust. 
Higher perception of organizational identification and identity can have a positive impact on job 
performance. 

1. Introduction 

One of the most important challenges for organizations is to adapt to different employees. Attitudes and 
behaviors of employees, who make up this workforce diversity, gain importance in reaching both individual 
and organizational goals.  

The concept of trust is that a person believes that he or she will receive support and cooperation in solving 
problems at the time he or she needs it without any condition, and he or she feels a sense of trust and 
commitment without any perception of fear, hesitation and suspicion  (Altuntas & Baykal, 2010). 
Organizational trust is the belief that the individual or group will make every effort to ensure that individuals 
or organizations act in good faith with commitments, whether open or confidential, a result of honesty 
commitments in relationships, and not trying to benefit from others even if they have opportunities 
(Cummings & Bromiley, 1996). Witteman (2015) reported positive correlational relationship between 
organizational trust and organizational culture dimensions. Mangles (2015) found significant and positive 
relationship between organizational trust and job satisfaction. Velez (2006 ) found significant and positive 
relationship between organizational trust and patient satisfaction.  

The idea that behavioral responses such as job satisfaction and organizational commitment may be related to 
performance continues to attract the attention of academics as well as managers (Rodrigues & Carlos 2010). 
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Today’s modern organizations focus on customer satisfaction, employee motivation, empowerment and 
personal responsibility in order to be able to efficiently survive in a turbulent economic environment, and they 
expect their employees to be proactive, to take initiative, and to cooperate and perform at high standards in 
performing their roles (Bakker & Schaufeli, 2008; Chughtai & Buckley, 2011; Karatepe & Aga, 2016). In addition 
to being an important component affecting the quality perception of service buyers, employees’ immediate 
performance of service interactions is also an important factor for continuing preference. Improved job 
performance also gives managers confidence in their subordinates due to success in the job. For this reason, 
organizations practice performance programs such as incentives, training and mentoring to increase the job 
performance of their employees (Aryee et al. 2002; Bitmiş & Ergeneli, 2013; Viswesvaran & Ones, 2000). 
Iaffaldano and Muchinsky (1985), Ceylan and Ulutürk (2006), Yousef (2000) Gül et al. (2008) reported positive 
relationship between performance and job satisfaction. Dirks and Ferrin (2002) found significant and positive 
relationship between performance and trust. 

The process of identity formation, which becomes more prominent during the transition period to adolescence 
and adulthood, is critical throughout life (Crocetti et al. 2010). Macro factors such as culture, economy, 
demographic characteristics, politics, etc. and micro factors such as interpersonal communication, speech, 
written or routine daily interactions influence each other in identity development process (Adams & Marshall, 
1996). The work environment, social interactions, and interpersonal relations have an important role in this 
development. Professional identity develops with daily interaction in the work environment and the structure 
varies depending on occupational groups (Kanefuji & Nakatani, 2017). For nurses as health professionals, 
socialization, role development and self-reflection are the premises of professional identity, and the increase 
in professional commitment and professional behaviors are considered as the results of professional identity 
(Sharbaugh, 2009). 

Organizational identification is specific to the organization. In organizational identification, there is a 
perception of unity with the organization, necessarily reflecting one’s self-perception. Organizational 
identification is about the question “How do I perceive myself about my organization? (Ashforth et al. 2008). 
While identity is the organization itself or the individual himself or herself, organizational identification can 
be defined as the “perception of sense of belonging to the group and consensus, or unity of the group in other 
words, by including the experiences of success or failure of the organization” (Ashforth & Mael, 1989). 

2. Material and Methods 

Research Model 

The primary aim of this study was to examine the effects of organizational identification and identity on 
organizational trust. The secondary aim was to examine the effects of organizational trust, organizational 
identification and identity on job performance. The reasons that make the study unique are the facts that the 
study was conducted in three public health institutions that provide different types of services in a city and 
that the organizational trust, job performance, organizational identification and identity variables were within 
the Structural Equation Model (SEM) at the same time.  

Study Group 

This cross-sectional study was conducted in three public hospitals in Bingöl, Turkey between 02.02.2017 and 
02.03.2017. Demographic data are shown in Table 1. The study population consisted of 649 health professionals 
working in these three hospitals. No sample was taken in the study, and it was aimed to reach the entire 
population. The response rate of the scales by the population was 61% (Table 1). 

Table 1. Distribution of health professionals by institutions 

Institution Active 
employee 

Participation in 
the study 

Participation Percentage  

Oral and Dental Health Center 40 40 100 
Public Hospital 406 214 53 
Obstetrics and Pediatrics Hospital 203 143 70 
Total  649 397 61 
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Data Collection Tools  

Data were collected using a personal information form, the organizational trust scale, the job performance 
scale, the U-MICS, and the organizational identification scale.  

Organizational Trust Scale 

Developed by Tyler and Bies (as cited in Polat, 2009), the organizational trust scale consists of four items. The 
response categories of the items in this scale are graded on a 5-point scale (1:Strongly Disagree, 5:Strongly 
Agree). The reliability and validity of the scale for use in Turkish were tested by Polat (2009). In the exploratory 
factor analysis in the study of Polat (2009), The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 
value was determined as 0.845 (p<0.001) and the items converged under a single factor. The eigenvalue of the 
single factor obtained was 2.928, and the percentage of variance explained was 73.197%. The internal 
consistency coefficient of the scale was 0.88.  

Job Performance Scale 

Having been employed by Sigler and Pearson (Çöl, 2008) in their studies, the job performance scale consists 
of four items. The response categories of the items in this scale are graded on a 5-point scale (1:Strongly 
Disagree, 5:Strongly Agree). The scale was adapted by Çöl (2008) for use in Turkish. The internal consistency 
of the scale was 0.828, and the factor loadings were found to be between 0.781 and 0.847. 

U-MICS 

Developed by (Crocetti et al. 2008), The U-MICS was used in this study to assess identity process. The scale 
was adapted by (Morsunbul et al 2014) for use in Turkish. The items in the scale are rated on a 5-point Likert 
scale (1:Completely untrue, 5:Completely true). The scale consists of three dimensions: commitment-5 items), 
in-depth exploration-5 items) and reconsideration of commitment-3 items. The internal consistency coefficient 
of the scale was 0.87 for commitment, 0.80 for in-depth exploration, and 0.79 for reconsideration of 
commitment. 

Organizational Identification Scale 

Developed by (Mael & Ashforth, 1992), the organizational identification scale consists of six items that are 
rated on a 5-point Likert scale (1:Strongly Disagree, 5:Strongly Agree). The scale was adapted by (Tüzün, 2006) 
for use in Turkish. In the study of (Tüzün, 2006), the KMO value performed before the factor analysis was .764. 
The Bartlett test yielded χ2 (15)=891.69, p< .001. The single factor with an eigenvalue of 2.89 explained 48.13% 
of the total variability. The internal consistency coefficient of the scale was calculated as α = .78 (Mael & 
Ashforth, 1992; Tüzün, 2006). 

Data Analysis  

The correlation coefficients between the organizational trust, job performance, identity and organizational 
identification variables were calculated. SEM’s were established in order to analyze the effects of 
organizational identification and identity on organizational trust in the first stage of the study and to examine 
the effects of organizational identification, identity and organizational trust on job performance in the second 
stage. A path analysis was performed for the model established with SEM to determine the most appropriate 
model describing the existing relations. In this study, each SEM test was carried out in two stages. Accordingly, 
a confirmatory factor analysis with all latent variables in the model was performed first. In addition, an 
observed variable was created by taking the total score of each sub-factor of the identity implicit variable, and 
the latent variable was defined in this way. The appropriateness of the SEM models was assessed by examining 
the goodness of fit indexes. 

3. Results 
The results obtained from the personal information form administered to the health professionals participating 
in the study are shown in Table 2. 
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Table 2. Demographic information about the health professionals 

  Frequency Percent 

Gender 
Female 244 61,5 
Male 153 38,5 
  

Marital Status 
Married  260 65,5 
Single 137 34,5 
  

Educational Level 

High school 62 15,6 
Associate degree 150 37,8 
Graduate / Post 
Graduate  

185 46,6 

  
Age (Years) 32,69±7,04 

  
Length of time in current job (Years)  11,26±7,2 

  
Length of time in current organization (Years)  6,50±5,3 

The reliability and factor analysis results of the scales used in the study are shown in Table 3. 

Table 3. Reliability and Factor Analysis Results of the Variables 

  

Factor 
loads 

 
KMO 

(Barttlett) 

Percentage 
of 

explained 
variance 

(%) 

 
Eigenvalues  

Cronbach’s alpha (α) 

Organizational Trust  
T1 ,905 0.725 

 
(804,87, 
p=0.000) 

66,561 2.662 .829 
T2 ,900 
T3 ,752 
T4 ,684 
Job Performance  
P1 ,813 0,760 

 
(389,515, 
p=0,000) 

58,829 2.363 .765 
P2 ,777 
P3 ,763 
P4 ,712 
Organizational Identification  
I1 ,733 0.829 

 
1002,027, 
p=0.000) 57,455 3.447 .846 

I2 ,681 
I3 ,578 
I4 ,522 
I5 ,469 
I6 ,465 
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Table 4.  Reliability and Factor Analysis Results of the U-MICS 

 
 I 

(Commitme
nt) 

II  
(In-depth 

exploration
) 

III 
(Reconsideration 
of commitment) 

Percentage 
of 

explained 
variance 

(%) 

 
Eigenvalu

es 

Cronbach’s alpha 
(α) 

C1 .879   

40.508 5.266 .919 
C2 .865   
C3 .853   
C4 .820   
C5 .719   
IN1  .793  

18.911 2.458 .776 
IN2  .763  
IN3  .686  
IN4  .670  
IN5  .549  
RC1   .895 

9.967 1.296 .890 RC2   .894 
RC3   .879 
KMO = 0.848 
Bartlett = 3152,348, p = 0.000   

 

The factor analysis results showed that four items in the organizational trust scale, four items in the job 
performance scale and six items in the organizational identification scale converged on a single dimension. In 
addition to this, five items in the commitment dimension in the Identity Commitments Scale, five items in the 
in-depth exploration dimension, and three items in the reconsideration of commitment converged on a single 
factor. The reliability coefficients of all the scales were found to be high in the analyses (Table 3, Table 4). 

The correlation coefficients calculated between the organizational identification, identity, organizational trust 
and job performance variables are shown in Table 5.  

Table 5. Correlation Coefficients Calculated Between the Variables 

  Mean±SD 1 2 3 4 5 6 
1. Organizational trust 2,90±,94 1           
2. Job performance 4,05±,71 ,176* 1         
3. Organizational 
Identification 

3,61±,88 ,512* ,267* 1       

4. Commitment 3,84±,84 ,369* ,244* ,271* 1     
5. In-depth exploration 3,68±,71 ,198* ,316* ,388* ,495* 1   
6. Reconsideration of 
commitment 

2,76±1,18 
-,149* -,089 -,130* -,343* -0,037 1 

7. Identity (U-MICS) 3,42±,52 ,176* ,208* ,225* ,505* ,693* ,550* 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

As can be seen in Table 5, positive significant relationships were found between the organizational trust 
variable and the job performance, organizational identification and identity variables. On the other hand, a 
negative significant relationship was determined between organizational trust and the commitment 
dimension in the Identity Commitments Scale. There were also positive significant relationships with job 
performance and organizational identification, identity and two dimensions of the Identity Commitments 
Scale (i.e., Commitment and In-depth exploration). 
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Measurement Model 1 

The measurement model, which was created as a result of the confirmatory factor analysis to examine the 
relationship between the latent variables (i.e., organizational identification, identity, and organizational trust), 
is shown in Figure 1. Also, Figure 2 shows the standardized path coefficients of the measurement model, the 
t-values related to whether these coefficients were significant or not and the goodness of fit indices indicating 
whether the model could be accepted as a whole. 

 
Figure 1: Standardized Path Coefficients of Measurement Model 1 (IT:Organizational Trust, OI: 

Organizational Identification, ID: Identity) 
 

 
Figure 2: t-values for Measurement Model 1 
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The relationships between all the observed variables in the measurement model and their corresponding latent 
variables and the relationships of the latent variables with each other were significant (Figure 1). Figure 2 
shows t-values in relation to whether or not the path coefficients between the variables in the above path 
diagram were significant. Accordingly, all the t-values in the measurement model were statistically significant. 

According to the goodness of fit indixes of the measurement model, the Goodness of Fit Index (GFI) score was 
.91, the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was .87, the Comparative Fit Index (CFI) score was .91, the 
Normed Fit Index (NFI) was .89, and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) score was 0.089. 
We could suggest that the measurement model was acceptable because the goodness of fit scores showed a 
good fit that was close to the standards.  

SEM 1 

As a part of the process in which the SEM was tested, the structural model created was presented in Figure 3, 
and the standardized path coefficients of the structural model, the t-values related to whether these coefficients 
were significant or not and the goodness of fit indices indicating whether the model could be accepted as a 
whole were also shown. 

 
Figure 3: Standardized Path Coefficients of the Structural Model 

The relationships between all the observed variables in the SEM and their corresponding latent variables and 
the relationships of the latent variables with each other were significant (Figure 3). The organizational 
identification and organizational trust variables had moderate and large relationships with their observed 
variables. Also, the identity latent variable had moderate and large relationships with the other observed 
variables, except for the third observed variable. Finally, the standardized path coefficient between the 
organizational trust variable and the latent variable of organizational identification was higher than the 
identity latent variable. 
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Figure 4: t-values of the Structural Model 

 

All t-values in the structural model were statistically significant. According to the goodness of fit indices of 
the model, the GFI score was .91, the AGFI was .87, the CFI score was .91, the NFI was .89, and the RMSEA 
score was 0.089. We could suggest that the SEM was acceptable because the goodness of fit scores showed a 
good fit that was close to the standards (Figure 4).  

Measurement Model 2  

The measurement model, which was created as a result of the confirmatory factor analysis to examine the 
relationship between the latent variables is shown in Figure 5. Also, Figure 6 shows the standardized path 
coefficients of the measurement model, the t-values related to whether these coefficients were significant or 
not and the model goodness of fit indices indicating whether the model could be accepted as a whole. 

 

 
Figure 5: Standardized Path Coefficients of Measurement Model 2 (IT:Organizational Trust, OI: 

Organizational Identification, JP: Job Performance, ID: Identity) 
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Figure 6: t-values for Measurement Model 2 

The relationships between all the observed variables in the measurement model and their corresponding latent 
variable and the relationships of the latent variables with each other were significant (Figure 5). Figure 6 shows 
t-values for measurement model 2. Accordingly, all the t-values in the measurement model were statistically 
significant. According to the goodness of fit indices of the measurement model, the GFI score was .91, the 
AGFI was .88, the CFI score was .91, the NFI was .88, and the RMSEA score was 0.072. We could suggest that 
the measurement model was acceptable because the goodness of fit scores indicated a good fit that was close 
to the standards. 

SEM 2 

As a part of the process in which SEM 2 was tested, the structural model created was presented in Figure 7. 
Also, the standardized path coefficients of the structural model, the t-values related to whether these 
coefficients were significant or not and the model goodness of fit indices indicating whether the model could 
be accepted as a whole were shown in Figure 8. When the model was examined, the organizational trust 
variable was removed from the model and the model was re-established and examined because the coefficient 
indicating the effect of the organizational trust variable on job performance was not significant.  
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Figure 7: Standardized Path Coefficients of the Structural Model 

  

 
Figure 8: t-values of the Structural Model 

The standardized path coefficients and t-values included in the model created to illustrate organizational 
identification, identity and job performance were presented in the following figures. The latent variables of 
organizational identification, identity and job performance had significant relationships with all their 
observed variables (Figure 9). The standardized path coefficient between the job performance variable and the 
identity latent variable was higher than the organizational identification latent variable. 
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Figure 9: Standardized Path Coefficients of the Structural Model 

 
Figure 10 shows t-values for the structural model created. Accordingly, all t-values in the structural model 
were statistically significant. According to the goodness of fit indices of the model, the GFI score was .92, the 
AGFI was .88, the CFI score was .91, the NFI was .88, and the RMSEA score was 0.080. We could suggest that 
the SEM was acceptable because the goodness of fit scores indicated a good fit that was close to the standards. 
 

 
Figure 10: t-values of the Structural Model 

4. Discussion 

In order to maintain the continuity of the organizations and to maintain the competitive advantage, it has 
become the priority of the human resources departments of organizations to keep competent employees in the 
organization, to earn their trust, to bring new ones to the organization, and to encourage employees to make 
more efforts voluntarily. The concept of trust is one of the important structural connections between the 
employee and the organization. There is always a risk for the one who trusts in organizational trust, in which 
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the one who trusts has positive expectations about the future behavior of the one who is trusted and the one 
who trusts remains willingly vulnerable to the actions of the one who is trusted  (Fulmer & Gelfand, 2012; 
Schoorman et al. 2007).  

In this study, according to the correlation analysis, positive significant relationships were found between the 
organizational trust variable and the job performance, organizational identification and identity variables. 
According to the SEM results, one of the predictors of organizational trust was organizational identification 
and the other was identity. However, the standardized path coefficient between the organizational trust 
variable and organizational identification latent variable was higher than the identity latent variable. Based 
on the findings, it can be argued that the health professionals’ willingness to defend and support their 
organizations, having a strong sense of belonging to their organizations, integration of the organizational goals 
in harmony with their own targets positively affect the level of trust. Nevertheless, thinking about factors such 
as the content of work, the work environment, workload, career opportunities and so on, employees gradually 
begin to compare their existing commitment with other possible alternatives by the nature of health services. 
When their existing commitment is no longer satisfactory, this can also adversely affect employee trust. Our 
correlation findings also confirm this case. Similarly, recent studies suggest a positive correlation between 
organizational trust and organizational identification  (Campbell & Im, 2015; Ng, 2015)  

(Gregg & Magilvy, 2001) emphasize the importance of creating a suitable environment for health professionals 
to continue working in health organizations and allowing employees to think about the meaning and value of 
each experience. This situation may also affect trust and performance positively by creating a ground for 
identification. Skills, ability, knowledge and trust in profession allow nurses to develop a stronger sense of 
professional identity (Sharbaugh, 2009). Nurses now see themselves as more autonomous and active 
professionals at the heart of patient care (Cowin et al. 2013).  

In this study, according to the correlation analysis, positive significant relationships were observed between 
job performance and the organizational identification and identity variables. According to the SEM results, it 
was determined that the identity and organizational identification variables were important determinants of 
job performance. The standardized path coefficient between the work performance variable and the identity 
latent variable was higher than the organizational identification latent variable. A strong professional identity 
is important for an occupation in achieving professional status and providing quality services to the society 
(Sabancıoğulları & Doğan, 2012). It can be argued that strong professional identities play an important role in 
raising both trust and performance, given that professional identity directly affects professional practice. In 
this respect, insufficient development or inability to develop professional identity can lead to serious problems 
in health care.  

When employees feel that their organization is a part of them, this could increase performance. Therefore, 
there seems to be an important relationship the employee adopting the values, norms and objectives of the 
organization and increasing his or her performance. (Callea et al. 2016) state that employees who harmonize 
the objectives of the organization with their own goals will better perform their work with the contribution of 
organizational identification. Studies show that organizational identification can result in performance 
increase because the employee who has strong identification with his or her organization would make more 
efforts, offer the best contribution to the social system, cooperate and have decreased turnover intention, and 
employee turnover rate would decrease. Also, a strong sense of belonging would increase performance 
(Carmeli et al. 2007) . According to (Tüzün & Çağlar, 2008) while individuals identify with organizations to 
eliminate their need for belonging and reduce uncertainty, organizations want to strengthen their 
identification because it has a positive impact on their performance. According to  et al. 2008), the more an 
individual is identified with the organization, the more effort he or she is expected to make on behalf of the 
organization.  

There are several studies in the literature supporting our findings about job performance and organizational 
identification (Carmeli et al., 2007; Knippenberg, 2000; Ng, 2015; Walumbwa et al., 2008). (Knippenberg, 2000) 
and (Walumbwa et al., 2008) emphasize the importance of motivation in the relationship between 
identification and performance. According to the authors, identification would have a positive impact on 
performance by the extent to which it results in job motivation.  
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5. Conclusions 

In this study, it was determined that organizational identification and professional identity significantly 
affected organizational trust. As a result, it can be argued that the health professionals’ willingness to advocate 
and support their organization and their possession of a strong sense of belonging to their organization 
positively affected their trust level. Also, their professional identity had a positive impact on the employees’ 
trust. 

It was also found that organizational identification and job identity had a significant effect on job performance. 
The fact that organizational trust had no direct effect on job performance was an important finding in the 
study.  

6. Limitations  

There are some limitations in our study. A potential limitation of our study is the use of cross-sectional data. 
Therefore, causality was not revealed. Secondly, the study was conducted in public hospitals in only one city 
in Turkey. Thus, the study results can be generalized to neither other public hospitals in Turkey nor public 
hospitals in other countries. Thirdly, the study was conducted solely with those who participated voluntarily. 
Finally, only non-physician health professionals were included in the study. Despite these limitations, we 
believe that the current study achieved its main objectives. 
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Amaç – Organik gıda tüketimi sürdürülebilir tüketim açısından önemli bir konudur. Ülkelerin 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüketimini özendirmesi gereken gıdalardandır. Organik gıdalara 
yönelim ekonomik gelişmeyle birlikte artmaktadır.  Bu artıştaki en önemli neden tüketicilerin 
sağlıklı olan gıdaya ulaşmak istekliliğidir. Çeşitli araştırmalarla da ortaya konulan sağlıklı ve çevreci 
gıdaya ulaşma istekliliği organik gıda tüketimine yönelik araştırmaların önemini de arttırmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik yönden daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan gençlerin organik 
gıda satın alma niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla ortaya konulmasıdır. 

Yöntem – Yüz yüze anket metodu ile ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi ile seçilen 392 genç tüketiciden veri toplanmıştır. Veriler amaca uygun istatistik 
programında güvenilirlik, frekans, çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Bulgular – Genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde davranışa yönelik tutum, öznel 
norm, ahlaki norm ve sağlık bilincinin anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı 
sıra algılanan davranışsal kontrolün ve çevresel endişenin ise genç tüketicilerin organik gıda satın 
alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca genç tüketicilerin organik 
gıdaya yönelik tutumları üzerinde, sağlık bilinci ve çevresel endişenin anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan genç tüketicilerin organik 
gıda satın alma niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda belirlenen değişkenlerden davranışa yönelik tutum, öznel norm, ahlaki norm ve 
sağlık bilincinin genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde, sağlık bilinci ve çevresel 
endişenin genç tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu belirlenmiştir. Bu etkinin sebebi yeşil çevre, doğal yaşam, sağlıklı beslenme temalı kavramlar 
olarak düşünülmektedir. Bu durum sürdürülebilir tüketim ekseninde organik gıda tüketimi 
kavramını ön plana çıkarmaktadır. Bu sebeple yapılacak uygulamalarla Türkiye’de sürdürülebilir 
tüketime yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak alternatif üretim ve tüketim modelleri 
geliştirilebilir. Organik gıda tüketimi bu alternatif modellerden biri olarak düşünülebilir. 
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Purpose – Organic food consumption is an important issue in terms of sustainable consumption. It 
is one of the foods that countries should encourage consumption to raise healthy generations. 
Orientation to organic foods increases with economic development. The most important reason for 
this increase is the willingness of consumers to reach healthy food. The willingness to reach healthy 
and green food, which has been put forward by various researches, has also increased the 
importance of research on organic food consumption. The aim of this study is to reveal the intentions 
of young people living in a less developed socio-economically region with the help of various 
variables. 

Design/methodology/approach – Data were collected from 392 young consumers who were 
selected by the sampling method, one of the unlikely sampling methods with the face-to-face survey 
method. The data were tested by reliability, frequency and multiple linear regression analysis in the 
statistical program suitable for the purpose. 

Findings – It has been determined that the attitude towards behavior, subjective norm, moral norm 
and health consciousness have a significant effect on young consumers' intention to purchase 
organic food. In addition, it was determined that perceived behavioral control and environmental 
concern did not have a significant effect on young consumers' intention to purchase organic food. 
Also on the young consumer attitudes towards organic food it has been identified as health-
conscious and have a significant impact environmental concerns. 
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Discussion – It is aimed to reveal the intentions of young consumers living in a socio-economically 
less developed region with the help of various variables. It has been determined that attitudes 
towards behavior, subjective norm, moral norm and health consciousness among the variables 
determined for this purpose have a significant effect on young consumers 'intention to buy organic 
food, health awareness and environmental concern on young consumers' attitudes towards organic 
food. This situation highlights the concept of organic food consumption in the sustainable 
consumption axis. For this reason, the application will be held in Turkey with sustainable 
consumption for improved awareness activities performed alternative models of production and 
consumption. Organic food consumption can be considered as one of these alternative models. 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler, ekonomik kalkınma konusunda yeni bir gündem oluşturarak konunun 
sürdürülebilir kalkınma ekseninde irdelenmesine neden olmuştur (Yeni, 2014). Ancak sürdürülebilirlik elde 
etmenin temel dayanaklarından biri sürdürülebilir tüketim olarak düşünülmektedir (Yadav ve Pathak, 2016). 
Sürdürülebilir tüketim, temel ihtiyaçlara cevap veren ve yaşam kalitesini daha iyi bir hale getiren mal ve 
hizmetlerin kullanımını sağlayıp, doğal kaynakların, zehirli maddelerin, atıkların ve kirleticilerin kullanımını 
en aza indiren, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmayan üretim/tüketimdir (Thidell, 2011). Bir başka 
ifadeyle sürdürülebilir tüketim; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yaşam döngüsü 
bakışı ile doğal kaynakların ve çevreyi kirletici maddelerin kullanımını azaltırken temel ihtiyaçları karşılayan 
ve daha iyi bir yaşam standardı sunan malların ve hizmetlerin kullanımıdır (Hayta, 2009). Bu tüketim şekli, 
tüketicilerin davranışını etkileyen ya da eylemlerinin zararlı etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerden oluşur. 
Tüketicilerin geleneksel bir ürün yerine yeşil bir ürün satın alması sürdürülebilir tüketime örnek olarak 
gösterilebilir (Hass ve diğ., 2005). 

Günlük hayatın bir parçasını oluşturan gıda tüketimi temel insan ihtiyacıdır (Gottschalk ve Leistner, 2013). 
Tüketiciler gıda ürünleri satın alırken en çok firmanın çevre dostu olmasına önem vermektedir (Anonim, 
2010b).  

Sürdürülebilir tüketimde tüketicilerin gıda alışkanlıklarında belli farklılıklar söz konusudur. Örneğin 
tüketicilerin bir kısmı sadece gerekli olduğu için beslendiğini belirtirken, bir kısmı beslenmeyi yaşam tarzı, 
olmazsa olmazı olarak görmektedir. Bu durum tüketimde değerlerin, fikirlerin, inançların ve uygulamaların 
etkili olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Bartels ve Onwezen, 2014). Tüketicilerin gıda 
seçiminde duyusal niteliklerin yanı sıra değerlerin bireysel düzeylerinin de belirleyici olduğu tespit edilmiştir 
(Honkanen ve diğ., 2006; Kihlberg ve Risvik, 2007). 

Sosyal açıdan gıda tüketimi teknolojiye uyum sağlama, yeni yiyecekler keşfetme, zevk için yeme, zorunlu 
ihtiyaç olarak yeme gibi bir çok faktörle açıklanabilmektedir. Bu faktörler tüketilen gıdanın benimsenmesi 
açısından önemli olup pazarı yönlendirmektedir (Bartels ve Onwezen, 2014). 

Sürdürülebilirliği sağlamada tüketim alışkanlıklarını iyiye doğru değiştirebilmek için hem sürdürülebilir 
tüketim alışkanlığı kazandırmada hem de kaynakları etkin kullanmada tüketici davranışlarını belirleyen 
etkenleri doğru saptamak önemlidir (Hayta, 2009).  

Gıdaların üretimi/tüketimi çeşitli çevresel etkilerle ilişkilendirildiği için üzerinde tartışılan önemli bir konudur 
(Tobler ve diğ., 2011). Tüketicinin sosyal çevresindeki tüketim kalıpları üzerinde etkili olan gıda tüketimi 
bireysel bir davranış olup, sosyal kimlik, olumlu tutum, harcama davranışları ve sürdürülebilirlik anlamında 
aktif rol oynamaktadır (Bartels ve Onwezen, 2014). Bugün gelinen noktada tüketiciler sağlık, kalite ve besin 
değeri hakkında daha fazla endişelenerek geleneksel olarak yetiştirilenlerden daha sağlıklı ve çevre dostu 
olarak algılanan organik gıdalara yönelmektedir (Gil ve diğ., 2000; Williams ve Hammitt, 2001). 

Gençler geleceğin ailelerinin temeli ve geleceğin yöneticileridir. Gençlik pazarı, pazarlamacıların önemsemesi 
gereken  önemli bir alt kültürü oluşturmaktadır. Organik gıda konusunda gençlerin yaklaşımlarının ortaya 
konulması ve organik gıda tüketimine yönelik farkındalıklarının tespit edilerek arttırılması sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Gençleri anlamak, onların bakış açılarını tespit etmek, ayrıca 
bakış açılarına katkı sağlamak, taleplerini dikkate alarak bu talepler doğrultusunda hareket etmek, geleceğin 
orta ve üst yaş grubu pazarlarını beslediği ve tüketici davranışlarını şekillendirdiği için önemlidir. Gençlik 
pazarındaki başarıyı arttırmak için dikkate alınması gereken iki önemli faktör vardır. Birinci faktör, gençlik  
pazarının  sürekli  olduğu,  nüfus büyüme hızı ölçüsünde büyüdüğüdür. İkinci faktör ise, genç tüketicilerin 
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gelecekte orta ve ileri yaş grubu pazarlarını oluşturacakları ve bunların satın alma davranışlarının gençlik 
pazarında oluştuğudur (İslamoğlu ve Altunışık, 2013). 

Organik ürünler ve organik gıdalar ile ilgili tüketici tutumları ve davranışları daha çok gelişmiş toplumlar 
açısından ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan 
gençlerin organik gıda satın alma niyetlerinin çeşitli yönleriyle ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 
Planlı Davranış Teorisi açıklanarak davranışa yönelik tutum ile birlikte öznel norm, algılanan davranış 
kontrolü, ahlaki norm, sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenleri ele alınmıştır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Planlanmış Davranış Teorisi 

Planlanmış Davranış Teorisi (PDT), Düşünülmüş Eylem Teorisi (DET)’nin geliştirilmesi ile ortaya çıkmış bir 
teori olup, tüketicinin satın alma davranışını nasıl gerçekleştirdig ̆ini açıklamaktadır (Özer ve diğ., 2015). 
Teoriye göre kişinin kontrolü altındaki davranışları açıklamak mümkün iken, davranışların oluşma şartları ile 
zaman buna uygun olmayabilir. Teori bireylerin toplumsal davranışlarının bazı sebeplerden kaynaklandığını 
ve planlanmış bir şekilde ortaya çıktığını savunur. Davranışın ortaya çıkabilmesi için ise "Davranışa Yönelik 
Amacın" yani “Niyet”in oluşması gerekmektedir (Erten, 2002). 

2.2. Davranışa Yönelik Amaç 

PDT'ye göre "Davranışa Yönelik Amaç" üç faktör tarafından açıklanır. Bunlar; "Davranışa Yönelik Tutum", 
"Öznel Norm" ve "Algılanan Davranış Kontrolü" dür. Davranışa Yönelik Amaç gerçek davranışın gösterilme 
olasılığını da güçlü yönde etkilemektedir (Erten, 2002). Davranışa yönelik tutum, Öznel norm ve Algılanan 
davranışsal kontrol faktörleri davranışsal niyetin oluşmasına yol açmaktadır (Ajzen, 1985; Erten, 2002). Niyet, 
bireyin bir davranışı gerçekleştirmek için istekliliği ile harcadığı çabanın yoğunluğu olup, yeni değişkenler 
eklenerek derinleştirilebilen ve genişletilebilen bir teoridir (Ajzen, 1991; Özer ve diğ., 2015). Nitekim bazı 
araştırmalar bu modelde yer almayan bazı alana özgü faktörlerin olduğunu da göstermektedir (Armitage ve 
Conner, 2001; Donald ve diğ., 2014). Yapılan son çalışmalarda PDT’de yordayıcı değişkenlerin yer almasıyla 
teorinin yapısının güçlendiği görülmüştür. Teoriye ek yordayıcı değişkenlerin dahil edilmesiyle PDT’nin 
tahminsel faydasının iyileştirildiği sonucuna ulaşılmıştır (Arvola ve diğ., 2008; Donald ve diğ., 2014). Bu 
çalışma, mevcut literatürden destek alarak PDT'de yeni yapıların (ahlaki norm, sağlık bilinci ve çevresel 
endişe) eklenmesiyle yürütülmüştür. Buradan hareketle çalışmanın amacı; sosyo-ekonomik açıdan daha az 
gelişmiş bir bölgede yaşayan gençlerin organik gıda satın alma niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla 
ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda organik gıda ürünleri için satın alma niyetinin öngörüsünde 
PDT’si açıklanarak, davranışa yönelik tutum, öznel norm, algılanan davranış kontrolü, ahlaki norm, sağlık 
bilinci ve çevresel endişe değişkenlerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi organik gıda ürünleri için 
araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenlerinin organik gıdaya yönelik 
tutumlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

2.3. Davranışa Yönelik Tutum 

İnsan, nesne ya da konular hakkında olumlu/olumsuz duyguları işaret eden genel bir kavram olan tutum 
davranıştan önce oluşup davranışın çıkmasına öncülük etmektedir. Tutum sonucu bireyler davranışa 
yönelmekte ve davranışları değerlendirilerek tutumlarının hangi yönde veya nasıl bir nitelik taşıdığı 
anlaşılabilmektedir (Ajzen ve Fishbein, 1977, Kalkan, 2011). Tutumun gerçek davranışı ölçmedeki yetersizliği, 
tutumun niyeti etkilediği ve niyetin eylemleri şekillendirdiği yönünde açıklanmaktadır (Ajzen, 2005; 
Kollmuss ve Agyeman, 2002; Vallerand ve diğ., 1992). Tutumlar bireyin davranışının sonuçlarını etkileyen 
belirgin inançlardan oluşmakta ve davranışın sonuçlarını bilmekle belirlenen davranışsal inançlar olarak 
açıklanmaktadır. Davranışsal inanç, davranışı belirli bir özelliğe bağlamakta, inancın gücü belirli bir davranışa 
yönelik tutumu ortaya koymaktadır (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991; Ajzen, 2005). Davranışa yönelik tutum, kişilerin 
bir davranışa yönelik olumlu/olumsuz şeklinde kişisel değerlendirmeleridir (Ajzen, 1985; Özer ve diğ., 2015). 

2.4. Öznel Norm 

Çevresel baskı bireyin algısı söz konusu olduğu için öznel norm olarak adlandırılmaktadır. Kabul edilmiş 
inanç ve düşünce ya da kişinin çevresindeki önemli gördüğü kişilerden dolayı (ailesi, akrabaları, arkadaşları 
gibi) davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda üzerinde hissettiği sosyal baskıyı ifade etmektedir 
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(Ajzen ve Fishbein, 1980; Park ve Blenkinsopp, 2009; Baker ve White, 2010; Özer ve diğ., 2015). Öznel norm bir 
davranışı sergilerken bireylerin onayladığı ya da reddettiği inançların bir fonksiyonu olarak bireyin onun ne 
yaptığı hakkında başkalarının ne düşündüğünün önemli olduğunu algılamasının, davranışı sergilemeye daha 
fazla eğilimli olmasına neden olduğunu belirtir (Ajzen ve Fishbein, 1980). Örneğin kişilerin satın alma 
kararlarının sosyal çevresindeki insanların yaşam biçimleri ve beklentilerinden etkilenmesi öznel norm olarak 
değerlendirilmektedir (Conner ve Armitage, 1998; Ajzen ve Fishbein, 1980). 

2.5. Algılanan Davranışsal Kontrol 

Bireyler belirli bir davranışı yapmadan önce bu davranışın ne tür sonuçları olabileceğini düşünürler (Kalkan, 
2011). Algılanan davranışsal kontrol, kişilerin davranışı gerçekleştirmeyi kolay ya da zor olarak algılamaları 
anlamına gelmekte ve arzu edilen davranışı gerçekles ̧tirmeye yönelik kişinin inancını belirtmektedir (Ajzen, 
1991; Ajzen ve Madden, 1986; Mullan ve Wong, 2010; Martin ve diğ., 2011; Özer ve diğ., 2015). Kontrol inancı, 
davranışın gerçekleştirilmesinin zorluğu ya da kolaylığına ilişkin kişinin inancını ifade ederken, algılanan 
kolaylık ise kişinin, davranışı gerçekleştirmek için kullanılacak kaynaklara ulaşım kolaylığına ilişkin algılardır 
(Ajzen, 1991; Ajzen ve Madden, 1986; Sığındı ve Kavak, 2015). Bireylerin gerçek anlamda davranışı algılanan 
davranışsal kontrol faktörlerinin etkisi ile belirlenmektedir (Azjen, 2005; Azjen ve Fishbein, 1980; Azjen ve 
Fishbein, 2000). 

2.6. Ahlaki Norm 

PDT, davranışları etkileyen ahlaki etkileri dikkate almadığı için eleştirilen bir teori olup, bireysel ve toplumsal 
kazanımların olduğu yerde ahlaki normun önemli bir rol oynadığına vurgu yapmaktadır (Armitage ve 
Conner, 2001; Arvola ve diğ., 2008; Dowd ve Burke, 2013; Manstead, 2000). Ahlaki norm, kişinin kendi ahlaki 
ilkelerine uyması beklenen uyumdan kaynaklanan olumlu öz değerlendirmeleri ölçmeyi amaçlamaktadır 
(Schwartz, 1977). Ahlaki norm; kurallar, ilkeler, eğilimler, karakter özellikleri olarak, davranışların bir takım 
formlara göre doğru ya da yanlış olarak ifade edilmesi olup, toplumun bir bütün olarak yaşamını sürdürmesi 
için uygulamaya konulan kurallar bütünüdür (Cialdini ve diğ., 1990; Moan ve Rise, 2011; Kaplan ve Gültekin, 
2017; Özer ve diğ., 2015). Organik gıda satın alan tüketicilerin kendileri, toplum ve çevre için kaygılanması 
ahlaki normun göstergesidir (Yadav ve Pathak 2016). Ahlaki normlar, organik yiyecekler bağlamında faydalı 
olabilmekte ve organik gıda kullanmak ahlaki bir davranış olarak düşünülebilmektedir. Çünkü organik 
yiyecek almak, bireylerin kendileri, toplumları ve çevre için endişelerini göstermekte ve bu durum organik 
gıdaya karşı tutumda ve satın alma davranışında etkin rol oynayabilmektedir (Arvola ve diğ., 2008; Dowd ve 
Burke, 2013; Yazdanpanah ve Forouzani, 2015). 

2.7. Sağlık Bilinci 

Sağlık bilinci sağlıkla ilgili endişelerin günlük faaliyetlerin yapılmasında ne derece etkili olduğunu, 
tüketicilerin sağlık durumu değişikliklerini anlamasını ve sağlık ihtiyaçlarına verdiği önem derecesini ifade 
eder (Yadav ve Pathak 2016; Jayanti ve Burns, 1998; Kaplan ve Gültekin, 2017).Tüketiciler, gıda ürünlerini 
satın alırken sağlığı önemli bir etken olarak görmekte,  gıda ve sağlıkla ilgili konulara ilgi göstermektedir 
(Wandel ve Bugge, 1997; Rozin ve diğ., 1999). Sağlık bilincine sahip olmanın organik gıdalara yönelik tutum, 
niyet ve satın alma kararlarında etkili olduğu, sağlığın organik gıda tercihinde en fazla bahsedilen konu 
olduğu görülmüştür (Kaplan ve Gültekin, 2017; Lee ve Yun, 2015). Tüketicilerin birçoğu, organik gıdaların 
yüksek seviyede besin maddeleri içerdiğine inanmakta ve sağlığı organik gıda satın alınmasında birincil etken 
olarak görmektedir (Michaelidou ve Hassan, 2008; Lee ve Yun, 2015; Kaplan ve Gültekin, 2017). Sağlık bilinci 
olan tüketiciler, sağlıklılarını korumak, hayat kalitelerini iyileştirmek için sağlıklı beslenme ve davranışlarına 
dikkat ederek, beslenme ve fiziksel uygunluğun farkında ve bu konularla ilgili olma eğilimindedirler 
(Michaelidou ve Hassan, 2008; Kaplan ve Gültekin, 2017). 

2.8. Çevresel Endişe 

Günümüzde çevre duyarlılığına ilişkin gerek yasaların gerekse firmaların belirlediği birçok uygulama 
bulunmaktadır. Bu uygulamalar tüketici gruplarının çevresel bozulmalara yönelik farkındalıklarını ve 
endişelerini arttırmakta ve bu sebeple bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasının üzerinde durulmaktadır 
(Han ve Kim, 2010; Özer ve diğ., 2015). 
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Çevresel endişe tüketicinin karar verme sürecindeki temel faktörlerden biri olup, çevreyle ilgili sorunların 
farkında olunmasını ve bu sorunları çözmeye yönelik çabalar ile bu sorunların çözümü için gönüllü olmayı 
açıklamaktadır (Paço ve Raposo, 2009; Mostafa, 2009; Lin ve Hsu, 2015; Akehurst ve diğ., 2012; Irianto, 2015; 
Lee ve diğ., 2015; Yadav, 2016; Dunlop ve Jones, 2002). Yapılan çalışmalarda, çevreye yönelik duyarlılığın, 
organik gıda satın alma yönündeki tutum ve satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Akehurst 
ve diğ., 2012; Irianto, 2015; Lee ve diğ., 2015; Yadav, 2016). Hatta yapılan araştırmalar tüketicilerin çevresel 
bilinç düzeylerinin arttığını, çevre dostu davranışlar ile çevresel ilgilerini harekete geçirdiklerine yönelik 
uygulamaların olduğunu ortaya koymaktadır (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009, Alkaya ve diğ., 2016). 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu  araştırmada,  değişkenler  arasındaki  doğrudan  ve  dolaylı  ilişkileri  incelemeye yönelik niceliksel ve 
ilişkisel modeller kullanılmıştır. Kurulan modelleri test etme işlemi Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Çoklu doğrusal regresyon analizi, iki değişkenli regresyon analizinin, regresyon denkleminde birden fazla 
bağımsız değişkenin kullanıldığı bir uzantısıdır. Bağımsız değişkenlerin eklenmesi, regresyona ilave boyut 
veya eksen katacağı için kavramsallaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Ancak, tahminler genelde bir faktör yerine 
çok faktöre bağlı olduğu için bağımsız değişkenlerin sayısının artması regresyon modelini daha gerçekçi hale 
getirmektedir (Burns ve Bush, 2015).  

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Antalya ilinde yaşayan genç tüketiciler oluşturmaktır. Çalışma grubunu ise sosyo-
ekonomik açıdan daha az gelişmiş bir ilçe olan Elmalı’da yaşayan ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden 
kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen genç tüketiciler oluşturmaktadır.  Kolayda örnekleme, birimlerin 
seçiminin büyük ölçüde görüşmeciye bırakıldığı, görüşmecinin gözüne kestirdiği ya da uygun gördüğü 
kişiyle uygulama yaptığı yöntem olarak tanımlanmaktadır (Nakip ve Yaraş, 2016). 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde Planlı 
Davranış Teorisi’ni açıklamaya yönelik olarak geliştirilen ölçek soruları, ikinci bölümünde demografik sorular 
bulunmaktadır. Bu çalışmanın anket uygulaması 1 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gençlerin 
yoğun olarak bulunduğu üniversite yerleşkesi ile kafeler, oyun ve spor salonlarında gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada satın almaya yönelik olarak davranışsal niyet ile ilgili, çeşitli alanlarda tüketici niyetini ve 
davranışını tahmin etmede yararlı olan, ayrıca gıda seçimi ve davranışlarında, özellikle organik gıda 
bağlamında başarılı bir şekilde uygulanan, farklı kültürlerde organik gıda satın alma niyetini öngörmede 
uygun olduğu bulunan Planlı Davranış Teorisi kullanılmış, bu teori çerçevesinde niyetler ve onları etkileyen 
faktörler açıklanmaya çalışılmıştır (Smith ve Paladino, 2010; Zagata, 2012; Mathieson, 1991; Arvola ve diğ., 
2008). Gençlerin organik gıda satın alma niyetleri Tutum Ölçeği, Öznel Norm Ölçeği, Algılanan Davranış 
Kontrolü Ölçeği, Ahlaki Norm Ölçeği, Sağlık Bilinci Ölçeği, Çevresel Endişe Ölçeği, Satın Alma Niyeti Ölçeği 
ile açıklanmıştır. Ölçme sorularında 5’li likert ölçeğinde hazırlanmış (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 5 Kesinlikle 
Katılıyorum) 3 maddenin ters kodlamasının yapıldığı 22 maddeden oluşan yargı ifadeleri yer almaktadır. 
Ölçme aracının Türkçe’ye uyarlaması Akbaş ve Korkmaz (2007)’ın çalışmalarında belirlediği kriterler dikkate 
alınarak gerçekleştirilmiştir.  

3.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş bir bölgede yaşayan gençlerin organik gıda satın 
alma niyetlerinin çeşitli yönleriyle ortaya konulmasıdır. Bu amaç kapsamında organik gıda ürünleri için satın 
alma niyetinin öngörüsünde PDT’si açıklanarak, davranışa yönelik tutum, öznel norm, algılanan davranış 
kontrolü, ahlaki norm, sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenlerinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi 
organik gıda ürünleri için araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada, sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenlerinin 
organik gıdaya yönelik tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma organik gıda pazarı 
için önemli bir tüketici grubunu oluşturan 18-30 yaş aralığındaki gençlerle yürütülmüştür.  
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3.5. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş bir bölgede ikamet eden gençlerle ve belirli bir zaman 
aralığında yürütülmüş olması bu araştırma için bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çalışmanın gençlerle 
yürütülmüş olması gençlerin sosyal olarak arzu edilen tepkilere daha eğilimli olabileceğinden sonuçların 
taraflı olması ihtimali de araştırma için kısıt olarak düşünülebilir. Bunun yanında katılımcıların öz seçim 
yanlılığı da (sağlık bilinci yüksek ya da çevreye duyarlı ve bilgili olanların araştırmaya katılmış olması 
ihtimali) araştırma için bir kısıt olabilir.  

3.6. Araştırmanın Hipotezleri 

Planlı davranış teorisi, farklı alanlarda tüketici niyetini ve davranışını tahmin etmede yararlı olan, gıda seçimi 
ve davranışlarında, özellikle organik gıda bağlamında başarılı bir şekilde uygulanan ve farklı kültürlerde 
organik gıda satın alma niyetini öngörmede uygun olduğu belirtilen bir teoridir (Mathieson, 1991, Dowd ve 
Burke, 2013, Arvola ve diğ., 2008).  

Organik gıda satın alma niyetinde PDT’sinin uygulanabilirliğini üç farklı ülke olan İngiltere, İtalya ve 
Finlandiya incelenmiştir. PDT’si, bu kültürler boyunca organik gıda satın alma niyetini öngörmede uygun 
bulunmuştur. Bununla birlikte, değişkenlerin göreli etkisinin ülkeden ülkeye değişmekte olduğu 
belirlenmiştir. Benzer çalışmalar, teorik çerçeve olarak PDT’si kullanılarak Smith ve Paladino (2010) 
tarafından Avustralya'da ve Zagata (2012) tarafından Çek Cumhuriyeti'nde yapılmıştır. Yapılan araştırmalar 
PDT'sinin çeşitli kültürlerde organik gıda alım niyetini belirlemede uygulanabilirliğini göstermiştir. Buradan 
yola çıkarak araştırmanın hipotezleri; 

H1: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde davranışa yönelik tutum değişkeni anlamlı bir etkiye 
sahiptir.  

H2: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde öznel norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H3: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde algılanan davranış kontrolü değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir.  

H4: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde ahlaki norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H5: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H6: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir.  

şeklinde belirlenmiştir.  

Organik gıdaların genellikle geleneksel olarak yetiştirilen gıdalara kıyasla daha sağlıklı bir seçenek olarak 
algılanması ve sağlık kaygısı ile çevreye ilişkin artan endişe organik gıda tüketiminin artmasına yönelik 
sorumlulukları arttırmaktadır. Tüketiciler, gıda ürünlerini satın alırken sağlığı önemli bir parametre olarak 
görmekte, yiyecek ve sağlıkla ilgili konulara daha fazla ilgi göstermektedir (Wandel ve Bugge, 1997; Rozin ve 
diğ., 1999). Sağlıkla ilgili konular hakkında daha fazla endişe duyan tüketicilerin, organik ürünler satın alma 
konusunda daha olumlu tutumlara sahip olduğu düşünülmektedir (Paul ve Rana, 2010). Organik gıdalar 
genellikle geleneksel olarak yetiştirilen gıdalara kıyasla daha sağlıklı bir seçenek olarak algılanmaktadır (Lea 
ve Worsley, 2005). Sağlık kaygısı, tüketici tutumunu ve organik gıdaların satın alınmasına yönelik niyetini 
motive eden başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir (Chakrabarti, 2010; Davies ve diğ., 1995, 
Magnusson ve diğ., 2003, Zanoli ve Naspetti, 2002).  

Bireyin çevre konusundaki endişesinin çevresel araştırmaların temelini teşkil ettiği ve çevre dostu 
davranışlarla doğrudan bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir (Hines ve diğ., 1987). Pagiaslis ve Krontalis 
(2014), yapmış oldukları çalışmada çevresel endişenin tüketicinin çevre dostu ürünleri satın alma niyeti 
üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Çevresel endişe, organik gıdaların 
satın alma niyetinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamakta ve organik gıda satın almak gibi çevre dostu 
bir davranış olarak kabul edilmektedir (Smith ve Paladino, 2010). Tregear ve diğ.,(1994) yaptıkları çalışmada, 
organik ürünleri tercih eden tüketicinin çevreye olan ilgisini gösteren çevre dostu aktivitelere katılma 
olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Çevreye ilişkin artan endişe, organik gıda tüketiminin 
artmasına neden olmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın diğer hipotezleri,  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315300283#bib15
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315300283#bib15
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H7: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H8: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye 
sahiptir.  

şeklinde belirlenmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Frekans Analizi 

Yapılan bu araştırma özelinde araştırma amacına yönelik olarak, demografik özellikler açısından örneklemin 
seçimi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda örneklem seçiminde belirli yaş aralığındaki tüketicilerin yer 
almasına dikkat edilmiştir. Bu çerçevede 18-30 yaş arasında olan tüketicilerden yanıtlar elde edilmiştir. Buna 
göre, araştırmaya katılan gençlerin yaklaşık olarak %43’ü 18-22 yaş, %38’i 23-27 yaş, %19’u 28-30 yaş 
aralıklarındadır. Araştırmaya katılan genç tüketicilerin %63,5’i erkek, %36,5’i kadındır. Katılımcıların 
yaklaşık olarak %73’ü bekardır. Gençlerin eğitim durumları incelendiğinde yaklaşık olarak %40’ının lise, 
%36’sının ön lisans mezunu oldukları görülmektedir. Gençlerin aile gelir durumları tespit edilirken, asgari 
geçim indirimi ve diğer ekler düşünülerek 2018 yılındaki en düşük asgari ücret ve devlet memurlarına ödenen 
en yüksek maaş skalası ile beraber kıdem, derece ve unvanlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir 
ücret/maaş skalası üzerinden tespit yapılmıştır. Buna göre, 1. dilimde üst sınır asgari ücrettir. 2. dilim asgari 
ücret üstünü temsil etmektedir, üst sınırı en düşük memur maaşıdır. 3. dilimde üst sınır  üniversite mezunu 
devlet memuru maaşıdır. 4. dilimde üst sınır uzman doktor, mühendis gibi uzmanlık alanı gerektiren meslek 
grupları maaşlarıdır. 5 dilim ise 4.dilim üstü gelirleri olanları içermektedir. Yapılan araştırmada gençlerin 
yaklaşık olarak %44’ü 1605-2790 TL aralığında, %28’i 2791-3340 TL aralığında ve %7’si ise 3341-5094 TL 
aralığında aile gelirlerinin olduğunu bildirmiştir. Gençlerin yaklaşık olarak %20’si özel sektör çalışanı, %36’sı 
öğrenci ve  %10’u serbest meslek erbabından oluşmaktadır (Tablo 1).                                                                         

Tablo 1. Gençlerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Yaş n % Eğitim Durumu n % 
18-22 yaş 170 43,4 İlköğretim 17 4,3 
23-27 yaş 147 37,5 Ortaöğretim 36 9,2 
28-30 yaş 75 19,1 Lise 156 39,8 
Toplam 392 100,0 Önlisans 139 35,5 
Medeni Durum n % Lisans 39 9,9 
Bekar 285 72,7 Lisansüstü 5 1,3 
Evli 99 25,3 Toplam 392 100,0 
Dul/Boşanmış 8 2,0 Gelir Durumu n % 
Toplam 392 100,0 1604 TL ve altı 69 17,6 
Meslek n % 1605-2790 TL 174 44,4 
Kamu Sektörü Çalışanı 36 9,2 2791-3340 TL 111 28,3 
Özel Sektör Çalışanı 80 20,4 3341-5094 TL 29 7,4 
Esnaf 38 9,7 5095 TL ve üzeri 9 2,3 
Serbest Meslek Erbabı 40 10,2 Toplam 392 100,0 
Öğrenci 144 36,7 Cinsiyet n % 
İşsiz  26 6,6 Erkek 249 63,5 
Ev Hanımı 28 7,1 Kadın 143 36,5 
Toplam 392 100,0 Toplam 392 100,0 

4.2. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha güvenirlilik katsayısı, maddelerin ağırlıklı olarak puanlandığı durumdur. Ölçeğin 
Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı “0.00≤α <0.40 aralığı Güvenilir değil, 0.40≤ α<0.60 aralığı Düşük 
derecede güvenilir,  0,60≤α<0.90 aralığı Oldukça güvenilir,  0.90≤α<1.00 aralığı Yüksek derecede güvenilirdir 
(Nakip, 2013).  
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Araştırmada Planlı Davranış Teorisine (PDT) ve organik gıda seçiminde uygulanabilirliğine yönelik 
geliştirilen ölçme sorularına yer verilmiştir. Bu ölçme sorularının yer aldığı ölçek ve güvenilirlikleri şu 
şekildedir;  

Tutum Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın almaya yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Wang ve diğ., (2013) 
tarafından geliştirilen 4 maddeli Tutum ölçeg ̆i kullanılmıştır. Ölçeğin alfa katsayısı α=.890 olarak 
bulunmuştur.  

Öznel Norm Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın almaya yönelik öznel yargılarını belirlemek için Han ve diğ., 
(2010) tarafından geliştirilen 3 maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin alfa katsayısı 0.500 çıkmıs ̧tır. 

Algılanan Davranış Kontrolü Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın almaya yönelik algılanan davranışsal 
kontrollerini ölçmek için Han ve diğ. (2010) tarafından geliştirilen 3 maddelik Algılanan Davranış Kontrolü 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeg ̆in alfa katsayısı 0.551 olarak hesaplanmıştır.  

Ahlaki Norm Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın almaya yönelik ahlaki normlarını tespit etmek için Arvola 
ve diğ. (2008) tarafından geliştirilen ve 3 ifadeden oluşan “Ahlaki Norm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alfa 
katsayısı α=.595, olarak hesaplanmıştır. 

Sağlık Bilinci Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın alma davranışında sağlık bilincine yönelik farkındalıklarını 
ölçmek için Tarkiainen ve Sundqvist (2005) tarafından geliştirilen 3 ifadeli “Sağlık Bilinci Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçeğin alfa katsayısı 0.563’tür.  

Çevresel Endişe Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın alma davranışında çevresel endişeleri Roberts ve Bacon 
(1997) tarafından geliştirilen ve 4 ifadeden oluşan “Çevresel Endişe Ölçeği” ile ölçülmüştür. Dört maddenin 
alfa katsayısı 0.780’dir.  

Satın Alma Niyeti Ölçeği; Gençlerin organik gıda satın alma niyetleri Lee, Hsu, Han ve Kim (2010) tarafından 
geliştirilen “Satın Alma Niyeti Ölçeği” nde bulunan 2 ifade ile ölçülmüştür. İki ifadenin alfa katsayısı 0.564 
olarak bulunmuştur.  

Sonuç olarak; araştırmada kullanılan ölçeklerden “öznel norm ölçeği”, “algılanan davranış kontrolü ölçeği”, 
“ahlaki norm ölçeği”, “sağlık bilinci ölçeği” ve “satın alma niyeti ölçeği” güvenirlilik katsayıları  “düşük 
derecede güvenilir”, “tutum ölçeği”  ve “çevresel endişe ölçeği” ise “oldukça güvenilir” olarak bulunmuştur.  

4.3. Normallik Analizi 

Tablo 2’de normal dağılım testi için gerekli değerler verilmiştir. Buna göre ölçekli sorular normal dağılıma 
uygun olmasa dahi çarpıklık ve basıklık değerlerinin  %5 güven aralığı için istatistik değer aralığının ±2.58, 
%1 güven aralığı için de istatistik değer aralığının ±1.96 olması beklenir (Liu ve diğ., 2005). Bu bilgiler 
doğrultusunda verinin normal dağılıma uygun olduğu varsayılarak analizler yapılmıştır. 

Tablo 2. Normallik Analizi 

Ölçekler Kolmogorov-Smirnov Testi Çarpıklık  Basıklık 

İstatistik  Df  p değeri 
Davranışa Yönelik Tutum 0,210 392 0,000 -1,350 0,926 
Öznel Norm 0,088 392 0,000 -0,168 -0,284 
Algılanan Davranışsal Kontrol 0,116 392 0,000 -0,481 0,210 

Ahlaki Norm 0,117 392 0,000 -0,658 0,300 

Sağlık Bilinci 0,119 392 0,000 -0,070 0,051 

Çevresel Endişe 0,184 392 0,000 -1,165 0,814 

Satın Alma Niyeti 0,128 392 0,000 -0,512 -0,312 
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4.4. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

“H1: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde davranışa yönelik tutum değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir, 

H2: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde öznel norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H3: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde algılanan davranış kontrolü değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir,  

H4: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde ahlaki norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H5: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H6: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir” 

hipotezlerinde yer alan deg ̆işkenlerin korelasyon deg ̆erleri Tablo 3’te verilmiştir. Bulgular davranışa yönelik 
tutumun algılanan davranışsal kontrolle (r = .259, p< .01), öznel normun algılanan davranışsal kontrolle (r = 
.196, p< .01)  anlamlı ve aynı yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Algılanan davranışsal kontrolün ahlaki 
norm (r = .247, p< .01), sağlık bilinci (r = .226 p< .01), çevresel endişe (r = .269, p< .01) ve satın alma niyeti (r = 
.202, p< .01)  ile anlamlı ve aynı yönde ilişkili oldug ̆u anlaşılmaktadır. Satın alma niyetinin de davranıs ̧a 
yönelik tutum (r = .383, p< .01), öznel norm (r = .448, p< .01), algılanan davranışsal kontrol (r = .202, p< .01), 
ahlaki norm (r = .411, p< .01), sağlık bilinci (r = .302 p< .01) ve çevresel endişe (r = .280, p< .01) ile anlamlı ve 
aynı yönlü ilis ̧kisinin oldug ̆u tespit edilmiştir.  

Tablo 3. H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 Hipotezlerindeki Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi 

 Davranışa 
Yönelik 
Tutum 

Öznel 
Norm 

Algılanan 
Davranışsal 
Kontrol 

Ahlaki 
Norm 

Sağlık 
Bilinci 

Çevresel 
Endişe 

Satın 
Alma 
Niyeti 

Davranışa Yönelik 
Tutum 

1       

Öznel Norm 0,244** 1      

Algılanan 
Davranışsal 
Kontrol 

0,259** 0,196** 1     

Ahlaki Norm 0,383** 0,339** 0,247** 1    

Sağlık Bilinci 0,202** 0,318** 0,226** 0,181** 1   

Çevresel Endişe 0,505** 0,208** 0,269** 0,309** 0,188** 1  

Satın Alma Niyeti 0,383** 0,448** 0,202** 0,411** 0,302** 0,280** 1 

**%99 güven düzeyinde anlamlı 

“H1: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde davranışa yönelik tutum değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir, 

H2: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde öznel norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H3: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde algılanan davranış kontrolü değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir,  

H4: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde ahlaki norm değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H5: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir,  

H6: Tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir”  



M. Atalay Oral 12/2 (2020) 1207-1224 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1216 

hipotezlerinin sınanması için kurulan regresyon modeline ilişkin özet bilgiler tablo 4’de gösterilmiştir. Bu 
tabloda öncelikle R, R2 ve düzeltilmiş R2 değerleri verilmektedir. Buna göre genç tüketicilerin organik gıda 
satın alma niyetinin %58’si davranışa yönelik tutum, öznel norm, davranışsal kontrol, ahlaki norm, sağlık 
bilinci ve çevresel endişe değişkenleri tarafından açıklanmaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 Hipotezleri Model Özeti 

     Değişim İstatistiği 

Model R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Standart 
Hata 

R2 F df1 df2 Anlamlılık 
F Değişimi 

Durbin 
Watson 
Katsayısı 

1 ,578 ,334 ,323 ,82176 ,334 32,119 6 385 ,000 2,107 

Tablo 5’de görüldüğü üzere organik gıda satın alma niyetinin davranışa yönelik tutum, öznel norm, algılanan 
davranışsal kontrol, ahlaki norm, sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenleri tarafından açıklanmasına ilişkin 
kurulan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bir modeldir (p<.05).  

Tablo 5. H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 Hipotezleri Varyans Analizi Tablosu 

Model  Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 

1 Regresyon 130,136 6 21,689 32,119 ,000b 

 Kalıntı 259,984 385 ,675   

 Toplam 390,120 391    

bYordayıcılar: (sabit), çevresel endişe, sağlık bilinci, algılanan davranışsal tutum, öznel norm, ahlaki norm, davranışa yönelik tutum 

Regresyon analizinde son olarak bağımlı değişkeni yordayan bağımsız değişkenlerin β katsayıları ile bunların 
anlamlılığına ilişkin t değerleri yer almaktadır. Modelde yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin katsayı tahmin 
değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Bu tablodaki değişkenlere ilişkin t değerleri veya bu değerlere ilişkin p-
değerleri incelendiğinde, davranışa yönelik tutum, öznel norm, ahlaki norm ve sağlık bilinci değişkenlerinin 
%5 anlamlılık düzeyinde organik gıda satın alma niyetini açıklamada önemli değişkenler oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 6 incelendiğinde, davranışa yönelik tutum  (β  =  .189 , t  =  3.721, p  <  .05 ), öznel norm (β  =  .282 , t  =  
6.079, p  <  .05), ahlaki norm (β  =  .206, t  =  4.342, p  <  .05) ve sağlık bilinci (β  =  .128, t  =  2.849, p  <  .05) 
tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Beta katsayılarında görüldüğü 
üzere belirtilen değişkenlerin tümü organik gıda satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. 
Bu durumda önemli sonuçlardan biri olarak değerlendirilebilir. Yani H1, H2, H4 ve H5 hipotezleri kabul 
edilmiştir. Bunun yanı sıra algılanan davranışsal kontrolün (β  =  .008, t  =  0.188, p  >  .05) ve çevresel endişenin 
(β  =  . 037, t  =  .741, p  >  .05) organik gıdaların satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. Yani H3 ve H6 hipotezleri red edilmiştir. 

Organik gıda satın alma niyetini açıklamada Planlı Davranış Teorisi değişkenlerinden en önemli değişkenin 
öznel norm değişkeni (β  =  .282) olduğu belirlenmiştir. Bu değişkeni sırasıyla,  ahlaki norm değişkeni (β  =  
.206), davranışa yönelik tutum değişkeni (β  =  .189) ve sağlık bilinci değişkeni (β  =  .128) izlemektedir. 

 

 

 

 



M. Atalay Oral 12/2 (2020) 1207-1224 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1217 

Tablo 6. H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 Hipotezleri Parametre Tahminleri Tablosua 

 

 

Model 

Standartlanmamı
ş Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

 

 

t 

 

 

Anlamlılık 

Eşdoğrusallık 
İstatistikleri 

B Standart 
Hata 

Beta Tolerans VIF 

1                              (Sabit) ,236 ,287  ,821 ,412   

Davranışa Yönelik 
Tutum 

,175 ,047 ,189 3,721 ,000 ,674 1,484 

Öznel Norm ,321 ,053 ,282 6,079 ,000 ,806 1,241 

Algılanan Davranışsal 
Kontrol 

,010 ,055 ,008 ,188 ,851 ,863 1,158 

Ahlaki Norm ,233 ,054 ,206 4,342 ,000 ,766 1,305 

Sağlık Bilinci ,174 ,061 ,128 2,849 ,005 ,860 1,163 

Çevresel Endişe ,042 ,056 ,037 ,741 ,459 ,710 1,407 

aBağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

“H7: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir 
ve H8: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye 
sahiptir” hipotezlerinin sınanması için kurulan regresyon modeli ve değişkenlere ait korelasyon analizleri 
tablolarda verilmiştir (Tablo 7-8). 

Deg ̆işkenler arası korelasyon değerleri Tablo 7’te gösterilmiştir. Bulgular sağlık bilincinin çevresel endişe (r = 
.188, p< .01) ve davranışa yönelik tutum ile (r = .202, p< .01), çevresel endişenin davranışa yönelik tutum ile (r 
= .505, p< .01), anlamlı ve aynı yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7. H7 ve H8 Hipotezlerindeki Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi 

**%99 güven düzeyinde anlamlı 

Tablo 8’de “H7: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir 
etkiye sahiptir ve H8: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde çevresel endişe değişkeni 
anlamlı bir etkiye sahiptir” hipotezlerinin sınanması için kurulan regresyon modeline ait R, R2 ve düzeltilmiş 
R2 değerleri verilmektedir. Buna göre genç tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumlarının yaklaşık %52’si 
sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. 

 

 

 Sağlık Bilinci Çevresel Endişe Davranışa Yönelik 
Tutum 

Sağlık Bilinci 1   

Çevresel Endişe 0,188** 1  

Davranışa Yönelik Tutum 0,202** 0,505** 1 
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Tablo 8. H7 ve H8 Hipotezleri Model Özetib 

     Değişim İstatistiği 

Model R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Standart 
Hata 

R2 F df1 df2 Anlamlılık 
F Değişimi 

Durbin 
Watson 
Katsayısı 

1 ,516a ,266 ,263 ,92470 ,266 70,627 2 389 ,000 1,951 

aYordayıcılar: Çevresel Endişe, Sağlık Bilinci, b Bağımlı Değişken: Davranışa Yönelik Tutum 

Tablo 9’de görüldüğü üzere “H7: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık bilinci 
değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir ve H8: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde çevresel 
endişe değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir ” hipotezlerinin sınanması için kurulan regresyon modeli 
istatistiksel olarak anlamlı bir modeldir (p<.05).  

Tablo 9. H7 ve H8 Hipotezleri Varyans Analizi Tablosua 

Model  Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Karaler 
Ortalaması  

F Anlamlılık 

1 Regresyon 120,781 2 60,391 70,627 ,000b 

 Kalıntı 332,621 389 ,855   

 Toplam 453,402 391    

aBağımlı Değişken: Davranışa Yönelik Tutum, bYordayıcılar: (Sabit), Çevresel Endişe, Sağlık Bilinci 

“H7: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık bilinci değişkeni anlamlı bir etkiye sahiptir 
ve H8: Tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde çevresel endişe değişkeni anlamlı bir etkiye 
sahiptir” hipotezlerinin sınanması için kurulan regresyon modelinde son olarak bağımlı değişkeni yordayan 
bağımsız değişkenlerin β katsayıları ile bunların anlamlılığına ilişkin t değerleri yer almaktadır. Modelde yer 
alan bağımsız değişkenlere ilişkin katsayı tahmin değerleri Tablo 10’da verilmiştir.  Bu tablodaki değişkenlere 
ilişkin t değerleri veya bu değerlere ilişkin p-değerleri incelendiğinde, belirtilen değişkenlerin %5 anlamlılık 
düzeyinde organik gıdaya yönelik tutumu açıklamada önemli değişkenler oldukları anlaşılmaktadır. Buna 
göre, sağlık bilinci ( β  =  .111, t  =  2.501, p  <  .05) ve çevresel endişe ( β  =  .484, t  =  10.941, p  <  .05), tüketicinin 
organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu durumda H7 ve H8 hipotezleri 
desteklenmektedir. Organik gıdaya yönelik tutum ile sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenleri arasında 
pozitif yönlü ilişkiler gözlenirken, organik gıdaya yönelik tutumu açıklamada çevresel endişe  değişkenin ( β  
=  .484) sağlık bilinci değişkenine ( β  =  .111) göre daha önemli olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 10. H7 ve H8 Hipotezleri Parametre Tahminleri Tablosua 

 

 

Model 

Standartlanmamış 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

 

 

t 

 

 

Anlamlılık 

Eşdoğrusallık 
İstatistikleri 

B Standart 
Hata 

Beta Tolerans VIF 

1                           (Sabit) ,992 ,284  3,495 ,001   

Sağlık Bilinci ,162 ,065 ,111 2,501 ,013 ,965 1,037 

Çevresel Endişe  ,594 ,054 ,484 10,941 ,000 ,965 1,037 

aBağımlı Değişken: Davranışa Yönelik Tutum 



M. Atalay Oral 12/2 (2020) 1207-1224 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1219 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilirlik, ekolojik denge ile ekonomik büyüme temelli olan, doğal kaynakların etkin kullanımını 
sağlayarak çevresel kaliteye önem veren, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın 
bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak tanımlanmaktadır (Hayta, 2009). Sürdürülebilir tüketim 
ise, dünya kaynaklarının sürdürülebilirlik sınırları içerisinde kullanılması ilkesine dayanan ve doğal yaşama 
verilen zararı en aza indiren yolları arayan tüketim biçimi şeklinde ifade edilmektedir (Hayta, 2009). Organik 
gıda tüketimi de sürdürülebilir tüketim modeli içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü organik gıdalar; 
yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik mühendisliğin, yapay gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve 
mantar öldürücü ilaçlarının, büyüme hormonlarının, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı 
maddelerinin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı bitkisel ve hayvansal gıdalardır (Anonim, 
2010a). Organik; sadece gıdanın kendisine değil, aynı zamanda nasıl üretildiğine de ilişkin bir terimdir (İlter 
ve diğ., 1996). Organik gıda üretimi, az tarımsal girdi kullanarak ekolojik çeşitliliğin korunması ilkesine 
dayanan insan ve çevre odaklı bir üretim anlayışıdır (Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). 

Organik gıdalara olan talebin küresel olarak artması; organik gıdaların daha besleyici, güvenli ve çevre için 
daha iyi olduğu konusunda tartışmaların giderek büyümesine neden olmaktadır (Türközü ve Karabudak 
2014). Tüketici ve çevre odaklı yaklaşımlar tüketicileri daha fazla organik gıda tüketmeye, üreticileri ise daha 
fazla organik gıda üretmeye sevk etmektedir (Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015).  

Tüketicileri organik gıdaları satın almaya yönlendiren bir çok faktör olmakla beraber bu faktörlerden en 
dikkat çekenler sağlık endişesi ve çevresel endişe olarak görülmektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda 
tüketicilerin bir kısmı organik gıdaları sağlıklı olduğu için tercih ettiğini belirtirken diğer kısmı doğayı ve 
çevreyi korumak amaçlı tercih ettiğini belirtmişlerdir (Makatouni, 2002; Harper ve Makatouni, 2002; Hutchins 
ve Greenhalgh, 1997; Siderer ve diğ., 2005; Ott, 1990; Wandel ve Bugge, 1997; Wilkins ve Hillers, 1994; Tregar 
ve diğ., 1994; Schifferstein ve Ophius, 1998; Roddy ve diğ., 1996; Davies ve diğ., 1995; Armağan ve Özdoğan, 
2005; Çelik, 2013; Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). 

Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan genç tüketicilerin organik gıda satın alma 
niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla ortaya konulması amacıyla yapılan bu çalışmada 
genellenememekle birlikte şu değerlendirmeler yapılabilir.  

Araştırmaya katılan tüketicilerin çoğunluğu 18-22 yaş aralığında, lise mezunu, orta gelir gruplu, genç erkek 
tüketicilerdir.  

Davranışa yönelik tutumlar, öznel normlar, ahlaki normlar ve sağlık bilinci gençlerin organik gıda satın alma 
niyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu değişkenlerin tümü organik gıda satın alma niyeti üzerinde 
pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Organik gıda satın alma niyetini açıklamada Planlı Davranış Teorisi 
değişkenlerinden en önemli değişkenin öznel norm değişkeni olduğu belirlenmiştir. Bu değişkeni sırasıyla 
ahlaki norm değişkeni, davranışa yönelik tutum değişkeni ve sağlık bilinci değişkeni izlemektedir. 
Ustaahmetoğlu ve Toklu da, (2015) yaptıkları araştırmada tutum ve sağlık bilincinin organik gıda satın alma 
niyeti üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Kaplan ve Gültekin de (2017) yapmış oldukları çalışmada 
ahlaki norm ile tutum ve organik gıda satın alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. Algılanan davranışsal kontrol ve çevresel endişelerin gençlerin organik gıda satın alma niyeti 
üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Siderer ve diğ., (2005) yaptıkları çalışmada ise tüketicilerin çevreyi korumak 
amacıyla organik ürünler satın almakta olduklarını belirtmişlerdir. Çelik de, (2013) çalışmasında organik gıda 
satın alımına etki eden faktörler arasında sağlık ve çevreye duyarlılık faktörünün yer aldığını vurgulamıştır.   

Sağlık bilinci ve çevresel endişenin genç tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Organik gıdaya yönelik tutum ile sağlık bilinci ve çevresel endişe değişkenleri 
arasında pozitif yönlü ilişkiler gözlenirken, organik gıdaya yönelik tutumu açıklamada çevresel endişe 
değişkenin sağlık bilinci değişkenine göre daha önemli olduğu belirlenmiştir. Siderer ve diğ., (2005) yaptıkları 
çalışmada tüketicilerin organik gıdaların daha yüksek sağlık değerine sahip olduğuna inandıklarını 
vurgulamaktadır. Makatouni, (2002) çalışmasında organik gıdaların tüketiciler tarafından tercih edilme 
nedenini sağlık olarak belirtmiştir. Wandel ve Bugge, (1997) çalışmalarında tüketicilerin çevresel endişelerden 
dolayı organik ürünleri tercih ettiklerini vurgulamaktadır.  
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Yapılan bu çalışmada gençlerin organik gıda satın alma niyetleri üzerinde davranışa yönelik tutumların, öznel 
normların, ahlaki normların ve sağlık bilincinin, gençlerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde sağlık 
bilincinin ve çevresel endişenin anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Günlük hayatta çoğunlukla 
karşılaşılan yeşil çevre, doğal yaşam, sağlıklı beslenme temalı kavramların yaygın kullanımı bu etkinin sebebi 
olarak düşünülebilir. Bu durum sürdürülebilir tüketim ekseninde organik gıda tüketimi kavramını ön plana 
çıkarmaktadır. Bu sebeple yapılacak uygulamalarla Türkiye’de sürdürülebilir tüketime yönelik farkındalık 
çalışmaları yapılarak alternatif üretim ve tüketim modelleri geliştirilebilir. Organik gıda tüketimi bu alternatif 
modellerden biri olarak düşünülebilir. Organik gıda tüketimini teşvik edici uygulamalarda tüketici eğitimine 
odaklanılarak üretim ve tüketim konusunda bilinçli hareket eden rasyonel ve etkili tüketiciler yetiştirilmesi 
sağlanabilir. Organik gıdanın düzenli tüketimini teşvik edici reklam kampanyaları hazırlanarak bu 
kampanyaların etkisiyle doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayışı yerleştirilebilir. Organik gıdaya 
yönelik bilgi eksikliğini giderici uygulamalar arttırılarak organik gıda tüketiminin sosyal statü göstergesi 
olmadığı benimsetilebilir. Kitle iletişim araçlarıyla sürdürülebilir tüketime yönelik önemli mesajlar ve 
güvenilir bilgiler iletilerek tüketicilerin tercih ve yaşam stillerine rehberlik edilebilir. Tüketicilerin 
sürdürülebilir tüketim modellerini kolay benimseyebilmeleri için tüketici bilgilendirmesine yönelik eğitim 
materyalleri geliştirilebilir. Üniversiteler, özel kuruluşlar ve tüketici örgütleri bilinçli bir seçim yapma 
yeteneğine sahip tüketiciler yetiştirilmesinde işbirliği yapabilir.  

Çalışma, belirli bir bölgenin genç tüketicileri ile ve sadece organik gıdaların satın alma niyetini ölçmekle 
sınırlıdır. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda sosyo-demografik özellikler açısından daha farklı bir kesime 
ya da daha geniş bir kitleye (kadın tüketiciler, kentsel alanda yaşayan tüketiciler vb.) odaklanılabilir. Ayrıca 
tüketicilerin organik meyve, organik et, organik süt vb. gibi belirli bir organik gıda ürününe yönelik tüketim 
tercihleri ile satın alma davranışları araştırılabilir. Tüketicilerin demografik (yaş, gelir, cinsiyet, eğitim), 
psikografik (kişilik, motivasyon, hayat tarzı), coğrafik (iklim, bölge, pazar yoğunluğu) ve davranışsal faktörler 
(yarar, tüketim hızı) ile organik gıda satın alma niyeti ve organik gıdaya yönelik tutum arasındaki ilişkiler 
araştırılabilir.  
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Armitage, C.J.,  Conner, M. (2001).  Efficacy of the theory of planned behaviour: a meta-analytic review, British 
Journal of Social Psychology, 40 (4), 471-499. 

Arvola, A., Vassallo, M.,  Dean, M., Lampila, P.,  Saba, A.,  Lahteenmaki, L., Shepherd, R. (2008). Predicting 
intentions to purchase organic food: the role of affective and moral attitudes in the theory of planned 
behaviour, Appetite, 50 (2), 443-454. 

Baker, R.K., White, K.M. (2010). Predicting adoloscents’ use of social networking sites from an extended theory 
of planned behavior perspective, Computers in Human Behavior, 26, 1591-1597.  

Bartels, J., Onwezen, M.C. (2014). Consumers’ willingness to buy products with environmental and ethical 
claims: the roles of social representations and social ıdentity, International Journal of Consumer Studies, 
38, John Wiley & Sons Ltd., 82-89.  

Burns, A.C.i Bush, R.F. (2015). Pazarlama Araştırması, Çeviri Editörü: Fatma Demirci Orel, Nobel Akademik 
Yayımcılık, 7. Basım, Ankara. 

Chakrabarti, S. (2010). Factors influencing organic food purchase in India–expert survey insights, British Food 
Journal, 112 (8), 902-915 

Cialdini, R.B., Reno, R.R., Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of nonnative conduct: Recycling the concept 
of norms to reduce littering in public places, Journal of Personality and Social Psychology, 58, 1015-1026.  

Conner, M., Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further 
research, Journal of Applied Social Psychology, 28, 1429–1464. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı literatürdeki ülke imajı ve satın alma ilişkisi üzerine yer alan çalışmalardan 
farklı olarak, tüketicilerin zihinlerindeki ülke imajı ve satın alma isteklilikleri arasındaki ilişkiyi 
biçimlendirebilecek bilişsel ve duygusal unsurların etkisini incelemektir. Bu bağlamda ürün-ülke imajı ve 
ürün yargılarının yanında, yeni ve sınırlı literatür bilgisinin mevcut olduğu, tüketicilerin yabancı bir ülkeye 
besleyebileceği olumlu hisler olarak ifade edilen tüketici yakınlığı kavramının etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem – Araştırma amacı kapsamında oluşturulan anket formu ile elektronik ortamda, kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. 308 kullanılabilir anket ile elde edilen veriler 
Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizi (PLS-SEM) kullanılarak, SmartPLS 3.2.9 programı aracılığıyla analiz 
edilmiştir. 
Bulgular – Araştırma sonucunda insanların zihinlerindeki ülke imajının o ülkeden üretilen ülkelere yönelik 
imajı, tüketici yakınlığını ve ürün yargılarını etkiledikleri görülmüştür. Ayrıca tüketici yakınlığı ve ürün 
yargılarının satın alma istekliliği üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Bununla birlikte ülke imajı ve satın alma 
istekliliği arasındaki ilişkide tüketici yakınlığı ve ürün yargılarının aracılık etkisi söz konusudur. 
Tartışma – Tüketicilerin bir ülkeye dair zihinlerindeki imaj algısı, o ülkeden üretilen ürünlere yönelik inanç 
ve yargılarını biçimlendirmektedir. Ülke imajı satın alma isteklilikleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
olması, pazarlama yöneticileri açısından ilgili stratejilerin üretilen üründen bağımsız, makro unsurların da 
etkisi altında olduğunun göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Ancak bir ülkede üretilen 
ürünlere yönelik imaj her zaman satın alma kararını biçimlendirmeyebilir. Bu durum ürün 
kategorilerindeki değişen imaj algısının bir sonucu olabilmektedir. Tüketicilerin bir ülkeye yakınlık 
hissetmesi, olumlu duygular beslemesi satın alma isteklilikleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasına 
dair bulgular, tüketicilerin kararlarında etkili olan duygusal unsurların anlaşılması açısından önemlidir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Country Image 

Consumer Affinity 

Product-Country Image 

Product Judgements 

Willingness to Buy 

 

Received 20 March 2020 

Revised 20 April 2020 

Accepted 4 May 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – The aim of this study, contrary to the studies in the literature, is to examine the effect of cognitive 
and emotional factors that can shape the relationship between the country image and the willingness to 
buy. In this context, it is aimed to examine the effect of the consumer affinity, which is defined as positive 
feelings that consumers can have in a foreign country, which as a new concept with limited literature 
knowledge, product-country image and product judgments. 
Design/methodology/approach – The survey form conducted within the scope of the research was shared 
electronically, and the participants were reached by using the sampling method. Data obtained with 308 
usable questionnaires were analyzed using the Partial Least Squares Path Modeling (PLS-SEM), through 
the SmartPLS 3.2.9 program. 
Findings – According to the findings, it was seen that the country image in the minds of people to a specific 
country affects the image of the products produced from that country, consumer affinity, and product 
judgments. Besides, consumer affinity and product judgments have a positive effect on willingness to buy. 
Furthermore, there is a mediating effect of consumer affinity and product judgments on the relationship 
between the country image and the willingness to buy. 
Discussion – Consumers' perception of the image in their minds about a specific country shapes their 
beliefs and judgments about products produced from that country. The fact that the country image has a 
positive effect on willingness to buy requires that some considerations in terms of marketing managers, 
which the relevant strategies are independent from the product and their under the influence of macro 
factors. However, the image for products produced in a country may not always shape the purchase 
decisions of consumers. This may be a result of the changing image perception in the product categories. 
Findings that consumers feel close to a country and have positive emotions, and that this situation has a 
positive effect on their willingness to buy, are essential for understanding the emotional factors that affect 
consumers' decisions. 
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1. GİRİŞ 

Uluslararası pazarlama literatüründe ülke imajı uzun yıllardır tüketici davranışlarını anlama ve yorumlama 
açısından önemli bir kavram olarak yer almaktadır. Literatürde yaklaşık 60 yıllık bir birikimin mevcut olduğu 
ülke imajı üzerine tüketicilerin satın alma kararları ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisine yönelik 
çalışmalar başta olmak üzere (Wang vd., 2012), ürün değerlendirmeleri (Cheah vd., 2016), ürün imajı (Roth ve 
Romeo, 1992), marka değeri (Pappu vd., 2007) arasındaki ilişki ile, turizm bağlamında destinasyon imajı 
(Asseraf ve Shoham, 2017), ziyaret etme niyeti (Alvarez ve Campo, 2014),’nin de yer aldığı farklı değişkenler 
temelinde bir çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Ülke imajının insanların satın alma kararları üzerindeki 
etkisinde bilişsel ve duygusal olmak üzere birçok unsur etkili olmakta, dolayısıyla insanların inanç ve 
tutumları temelinde biçimlenen yargılarının satın alma kararları üzerindeki etkisi halen araştırmacıların 
ilgisini çekmektedir. Bu noktada tüketicilerin yabancı menşeli ürünleri alma kararlarında menşei ülke etkisi, 
ülke imajı ve satın alma karar ve niyetleri üzerinde düşmanlık, etnomerkezcilik, milliyetçilik gibi unsurların 
söz konusu ilişkideki olumsuz rolü üzerinde çalışmalar mevcut olmakla birlikte, yakınlık gibi olumlu tüketici 
duygularına yönelik unsurların bu alandaki rolü üzerinde çalışmalar sınırlıdır (Oberecker vd., 2008; 
Oberecker ve Diamantopoulos, 2011; Papadopoulos vd., 2012; Nes vd., 2014; Halim ve Zulkarnain; 2017; 
Papadopoulos vd., 2017). Tüketici yakınlığı ilk olarak Jaffe ve Nebenzahl (2006) tarafından yabancı ülkelere 
ve ürünlere yönelik tutumun incelenmesi noktasında öne sürülen kavram olmasına rağmen, bu alanda ilk 
ölçek geliştiren ve kavram ile ilişkileri inceleyen çalışma Oberecker vd., (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Tajvel (1982: 24)’in Sosyal Kimlik Kuramı temeline dayanan tüketici yakınlığı kavramı, iç grup ve dış grup 
ayrımını belirtmektedir. Bu noktada tüketici yakınlığı Oberecker vd., (2008)’lerine göre bireylerin kendi iç 
gruplarında dış grupların potansiyel olarak dahil edilmesi olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler ilgili 
yabancı ülke ile doğrudan ya da dolaylı deneyimleri temelinde kendi iç grupları dahilinde görebilirler ve bu 
durum devamında o yakınlık hissettikleri ülkelerden ürünlere satın almaya istekli olabilirler (Oberecker ve 
Diamantopoulos, 2011: 47). Tüketicilerin duygusal temelli inançları temelinde şekillenen tüketici yakınlığı 
kavramı, insanların tüketim pratiklerini anlayabilmek açısından önem arz etmektedir. 

Literatürde ülke imajı ve satın alma ilişkisine yönelik doğrudan ya da farklı değişkenler temelinde dolaylı 
ilişkiler incelenmiş olsa da bu ilişkide tüketici inanç ve tutumlarını etkileyebilecek bilişsel unsurların yanında, 
duygusal olarak olumlu duyguların etkileri üzerine çalışmalar oldukça sınırlıdır (Oberecker vd., 2008; 
Oberecker ve Diamantopoulos, 2011; Bernard ve Zarrouk-Karoui, 2014; Papadopoulos vd., 2017; 
Diamantopoulos vd., 2020). Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, tüketicilerin zihinlerindeki ülke imajı ve satın 
alma istekliliği arasındaki ilişkide tüketici yakınlığı, algıladıkları ürün-ülke imajı ve söz konusu ülkede 
üretilen ürünlere yönelik yargılarının aracılık etkilerini incelemektedir. Bu amaç çerçevesinde araştırmada ilk 
olarak ilgili kavram ve değişkenlere yönelik yaklaşımlar ve yapılan araştırmalar temelinde kavramsal 
çerçeveye yer verilmiştir. Ardından araştırma modeli, yöntem ve bulgular paylaşılmıştır. Son bölümde de 
sonuçlar ilgili literatür bilgisi temelinde tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilere yer verilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Ülke İmajı  

Ülke imajı üzerine yapılan ilk çalışma 1970 yılında Nagashima tarafından, Amerikalı ve Japan iş adamlarının 
yabancı ülkelerde üretilen (“Made In”) ürünler üzerine tutumlarını ölçmeye yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Ülke imajına dair yaklaşık 60 yıllık bir geçmişten bahsetmenin mümkün olduğu 
uluslararası pazarlama literatüründe, tüketicilerin olası tepkilerine ve bu tepkileri biçimlendiren unsurlara 
yönelik, birçok farklı bağlamda ve örneklemle uygulamaların yapıldığı oldukça çeşitli sayıda zengin bir 
literatür birikiminden bahsetmek mümkündür. 

Ülke imajına yönelik tutumu ölçmeye ilişkin ilk çalışmayı gerçekleştirmiş olan Nagashima’ya (1970) göre ülke 
imajı (s.68) “iş insanlarının ve tüketicilerin belirli bir ülkenin ürünleriyle ilişkili bir imge, ün, inanışlardır. Bu imaj 
temsili ürünler, ulusal özellikler, ekonomik ve politik zemin, tarih ve gelenekler gibi unsurlar temelinde yaratılmaktadır.” 
Roth ve Romeo (1992: 480) ise ülke imajı kavramını pazarlama bakış açısı temelinde ele alarak, tüketicilerin 
belirli bir ülkenin üretim ve pazarlama açısından güçlü ve zayıf yanlarına yönelik önceki algıları temelinde, 
söz konusu ülkedeki ürün formlarına yönelik genel algıları olarak tanımlamıştır. Söz konusu tanımlar 
incelendiğinde, bu tanımların bir ülke tarafından üretilen ürünler temelinde biçimlendiği görülmektedir. Ülke 
imajının tanımında yer alan bu ürün temelli yaklaşım, literatürde ülke imajını ölçmeye yönelik kullanılan 
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ölçeklerin eleştirildiği kısma da karşılık gelmektedir. Ülke imajına yönelik geçerli tek bir tanımdan bahsetmek 
mümkün olmamakla birlikte, literatürde yer alan çalışmalardaki tanımlar temelde ülkelerin genel imajı, 
ülkelerin imajı ve ürünleri ile bir ülkede üretilen ürünlerin imajı olarak üç şekilde bölünmüş durumdadır 
(Roth ve Diamantopoulos, 2009: 727). Bununla birlikte Nagashima’nın (1970) ülke imajı ölçeği, bazı 
araştırmacılar tarafından ülke imajından ziyade, ürün imajını ölçtüğü noktasında eleştirilmektedir (Martin ve 
Eroğlu, 1993; Roth ve Diamantopoulos, 2009; Wang vd., 2012). Literatürdeki bu mevcut belirsizlik ve ölçeklerin 
bir ülkeden ziyade o ülkede üretilen ürünlere yönelik imajın ölçüldüğüne dair eleştiriler, ülke imajı 
kavramının çok daha makro düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu noktadan 
hareketle ülke imajı bireyin belirli bir ülkeyle ilgili sahip olduğu tüm tanımlayıcı, çıkarımsal ve bilgilendirici 
inançların toplamı olarak tanımlanmıştır (Martin ve Eroğlu, 1993: 193) 
Ülke imajı kavramı gerek tüketiciler gerekse endüstri açısından önemli bir olgudur. Tüketiciler özelikle 
bilmedikleri ürünlerin kalitelerini değerlendirme noktasında ülke imajını bir ipucu olarak kullanmaktadırlar 
(Han, 1989; Bilkey ve Nes, 1982; Martin ve Eroğlu, 1993). Halo etkisi olarak da ifade edilen bu kavram, 
tüketicilerin herhangi bir satın alma deneyimlerinin olmadığı ve bilmedikleri ürünlerin kalitelerini 
değerlendirirken, söz konusu ürünün üretildiği ülkeye dair zihinlerindeki imaja göre kararlarının 
biçimlenmesidir ve bu durum bilinmeyen bir ürünün fiyatına göre kalitesinin belirlenmesi noktasında da 
benzer etkiye sahiptir (Han, 1989: 223). Bununla birlikte eğer tüketiciler söz konusu ürüne dair bir bilgiye 
sahiplerse, o ürünün menşei ülkesine ait zihinlerindeki mevcut imajı ve bilgi birikimlerini, ürünün kalitesini 
değerlendirme noktasında kullanma yoluna gidebilmektedir. Bu ise özetleme etkisi (summary effect) olarak 
ifade edilmektedir (Han, 1989: 223). Bu noktada endüstri profesyonelleri açısından tüketici kararlarının 
biçimlenmesinde psikolojik unsurların belirleyiciliği önem arz etmektedir. 
Bununla birlikte ülke imajı tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen bilişsel ve duygusal unsurları 
kapsamaktadır. Ancak literatürdeki tanımların büyük bir bölümü bireylerin ülke imajlarına yönelik algılarını 
yalnızca bilişsel unsurlar temelinde değerlendirmiştir (Roth ve Diamantopoulos, 2009: 724). İnsanlar bir ülkeyi 
değerlendirirken, o ülkeye dair bilişsel algılar ve duygusal değerlendirmeler geliştirmektedirler. Bilişsel ülke 
imajı, bireyin bir ülkeye dair ekonomik gelişim, yaşam standartları, sanayileşmesi ve teknolojik gelişmişliği 
gibi unsurlara yönelik inançları olarak tanımlanmaktayken; duygusal ülke imajı bireyin bir ülkeye ve o 
ülkenin insanlarına yönelik pozitif/negatif, hoşlanma ve hoşlanmama gibi duygusal değerlendirmeleri olarak 
tanımlanmıştır (Wang, 2012: 1042). Bununla birlikte bazı araştırmacılar ülke imajı ölçeğinin bilişsel ve 
duygusal boyutlarının yanında, bireylerin söz konusu ülkeye dair davranışsal niyetlerini tanımlayan çaba/ 
gayret bileşenine de yer vermişlerdir (Laroche vd., 2005; Roth ve Diamantopoulos, 2009: 733-734). Farklı 
çalışmalarda ülke imajı bir bireyin belirli bir ülkeye yönelik algısı yani makro ülke imajı ve belirli bir ülkeden 
üretilen ürünlere yönelik algı, yani mikro ülke imajı olarak da değerlendirilmektedir (Pappu vd., 2007; Martin 
ve Eroğlu, 1993). Bu noktada belirtilmesi gereken unsurlardan biri tüketicilerin ürün kalitesini 
değerlendirmelerinde makro ve mikro ülke imajları hem ülkelere hem de ürün kategorisine özgü olarak 
değişmesidir (Kaynak ve Çavuşgil, 1983) ve menşei ülke kavramı bir ürünün genel olarak 
değerlendirilmesinden ziyade ürünün özelliklerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır (Pappu vd., 2007).  

2.2 Ürün-Ülke İmajı  
Menşei ülke kavramı bir tüketicinin algıları ve satın alma kararı noktasında önemli bir unsurdur, çünkü 
menşei ülke bilgisi bir markaya dair tüketicinin elinde olan tek ipucu ise, tüketiciler bu ipucunu markayı 
değerlendirme noktasında kullanabilmektedirler (Roth ve Romeo, 1992: 478). Menşei ülke kavramına yönelik 
literatürde ürün ya da ülke odağı temelinde birçok tanımlamalar yer almakla birlikte, bu araştırma 
kapsamında ürün-ülke imajı (Product-Country Image) Papadopoulos and Heslop (2003: 404)’un tanımı 
çerçevesinde “alıcı ya da satıcıların bir ürünü ilişkilendirebileceği yer ile ilgili zihnindeki görüntü olarak” ele 
alınmaktadır. Nebenzahl vd., (2003: 388)’ne göre ise tüketicilerin belirli bir ülkede üretilen ürünlerin 
özelliklerine yönelik algıları ve bu ülkeye yönelik duyguları neticesinde bu ülkede üretilen ürünlere sahip 
olma arzuları olarak tanımlanmıştır.  
Ürün-ülke imajları geniş anlamda paylaşılan kültürel stereotipleri içermektedir (Verlegh ve Steenkamp, 1999: 
525). Örneğin araştırma bağlamı çerçevesinde değerlendirilen ülke olarak Almanya’nın, teknolojik olarak ileri 
ve gelişmiş bir ülke olduğuna dair tüketicilerin zihnindeki muhtemel algılar temelinde bu ülkede üretilecek 
olan ürünlerin de kaliteli olacağı çıkarımı gibi. Benzer şekilde Parameswaran ve Pisharodi (2002: 262)’a göre 
tüketicilerin tanımadıkları insanlara / toplumlara yönelik zihinlerindeki imaj, söz konusu insanların genel 
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olarak kaliteli ürünler üretme kapasitelerine dair bilgileri temelinde oluşabilir ve bu algı o ülkeden gelen belirli 
ürünlerin değerlendirilmesini etkileyebilir. Dolayısıyla tüketicilerin bir ülkenin teknolojik ya da ekonomik 
gelişmişliği, yaşam standartları gibi bilişsel ya da duygusal unsurlar temelinde zihninde şekillendiği ülke 
imajı, o ülkede üretilen ürünlere olan algısı ve bunun aracılığıyla söz konusu ürünleri satın alma niyetini 
etkileyebilir (Wang vd., 2012: 1042).  

2.3 Tüketici Yakınlığı 
Tüketicilerin bir ülkeye yönelik tutumları farklı bilişsel ya da duygusal nedenlerle olumlu ya da olumsuz 
olabilmektedir. Bu olumlu ya da olumsuz tutumlar tüketicilerin bir ülkeye ve / veya o ülkede üretilen ürünlere 
yönelik yakınlık (affinity) ya da düşmanlık (animosity) gibi duygular beslemesine sebep olabilmektedir (Klein 
vd., 1998; Oberecker vd., 2008; Wongtada vd., 2012). 
Tüketici yakınlığı, “bireyin doğrudan kişisel deneyimi ve / veya normatif maruz kalmasının bir sonucu olarak kendisini 
ait hissettiği iç grup (in-group) haline gelen ve tüketicinin yakınlık duyduğu ülke şeili ürün ve hizmetlerle ilişkili karar 
verme sürecini olumlu yönde etkileyen, belirli bir yabancı ülkeye karşı sevme, sempati ve hatta bağlılık hissi” olarak 
tanımlanmıştır (Oberecker vd., 2008: 26). 
Literatürde ilk olarak Oberecker vd., (2008) tarafından öne sürülen kavram olan tüketici yakınlığı, tüketici 
düşmanlığı kavramı ile en ilişkili (Nes vd., 2014: 775) ve birbirine zıt kavramlar olarak yer almaktadır (Klein 
vd., 1998: 90). Ancak bazı tüketiciler ithal ürünler satın almayı tercih ederken, bazı ülkelere karşı düşmanlık 
hissedebilirler ya da birey daha milliyetçi ya da etnomerkezci bir eğilime sahip iken ve ithal ürünleri satın 
almamayı tercih ederken, bazı ülkelere ve kültürlere yakınlık hissedebilir, ki durum tüketici tutumlarını 
değerlendirmede çelişkili duyguların mevcudiyetine işaret etmektedir (Asseraf ve Shoham, 2017: 377).  
Tüketici yakınlığı, kültür ve doğal çevre, insanlar, müzik ve eğlence ve / veya yakınlık hissedilen ülkenin 
siyaseti ile ilgili olayların değerlendirilmesinden gelir (Nes vd., 2014: 782). Bununla birlikte tüketici yakınlığı, 
üründen bağımsız bir unsur olarak bireylerin duygusal olarak belirli ülke ya da ülkelere hissettiği olumlu 
hisler temelinde değerlendirilmektedir. Yabancı bir ürünün satın alma niyetinin ve hatta o ürüne sahip 
olmanın, belirli bir ülkeye yönelik, tüketici kalite değerlendirmesinden bağımsız olabilecek duygularla 
yakından ilişkili olduğu durumlar vardır (Wang, 2012: 1044). Dolayısıyla bu yakınlık hissi tüketicilerin satın 
alma kararlarını doğrudan ve ürün yargılarından bağımsız olarak etkileyebilir, zira bu durum ülke ile 
bağlantılı halde kalmaları, algılanan riskin azalması, alternatiflerin daha fazla düşünülmesini engellemesi ve 
değerlendirilen bilgi akışını azaltması anlamını taşıması sebebiyle söz konusu ürünleri tüketme tutkularından 
kaynaklanmaktadır (Oberecker vd., 2008: 27-50).  

2.4 Ürün Yargıları  
Tüketiciler satın alma kararlarını verirken, yalnızca fiyat, marka, paketleme, reklam gibi geleneksel pazarlama 
karması unsularını ip ucu olarak kullanmamaktadırlar. İnsanların bir ürüne dair yargılarını dolayısıyla satın 
alma kararlarını etkileyen pazarlama karması unsurları dışında başka unsurlar da vardır. Bu noktada menşei 
ülke ve menşei ülkenin imajı bu unsurlardan ikisine karşılık gelmektedir (Yasin vd., 2007: 38). 
Belirli bir ülke menşeli markalar tüketicilerin zihninde, aynı ülke menşeli diğer markaların da paylaştığı ülke 
imajı ve ülke odaklı know-how gibi soyut değerler ve yükümlülükler oluşmasına neden olabilir (Kim ve 
Chung, 1997: 367). Eğer tüketiciler bir ülkenin yüksek kalitede ürünler üretebilme kapasitesine sahip 
olduğunu inanıyorsa, o ülkeden üretilen diğer ürünlerin de kaliteli olacağına dair bir yargıya varabilir 
(Srikatanyoo ve Gnoth., 2002: 142). Benzer şekilde bu durumun tam tersi de geçerlidir. Tüketicilerin zihninde 
bir ülkeye dair imaj olumsuzsa, bu durum o ülke menşeli diğer markaları da olumsuz yönde etkileyebilir. 
Menşei ülke imajına dair ürün yargılarını etkileyebilecek bilgilerden biri de markanın kendisidir. Sony, 
Samsung gibi markalar ülkenin adı markanın adında açıkça görünmese bile tüketicilerin zihnindeki menşei 
ülkeye dair ipuçlarını doğrudan aktive edebilmektedirler (d’Astous ve Ahmed, 1999: 123). 
Ürünlerin genel olarak değerlendirilmesi söz konusu ülkeye dair yargılardan ve zihindeki imajlardan 
etkilenir. Bu nedenle ülke imajı yalnızca tüketicilerin değil ayrıca ithalatçıların da belirli bir ülkeye dair 
zihinlerinde uyanan imaj o ülkeden gelen ürünlere ve markalara yönelik algılarını ve yargılarını etkileme 
gücüne sahiptir (Bilkey ve Nes, 1982; Srikatanyoo ve Gnoth, 2002: 141). Bunun yanında bir ürün ile 
ilişkilendirilmiş olan bir ülke ayrıca tüketicilerin kalite algıları etkilemektedir (Klein vd., 1998: 89).  
Kavramsal çerçeve temelinde literatürde söz konusu değişkenler incelendiğinde, tüketicilerin satın alma 
niyetleri üzerinde ülke imajı önemli bir rol oynamaktadır. Ancak araştırma kapsamında bu ilişkiyi 
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biçimlendiren farklı unsurların da mevcudiyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda ülke imajının 
söz konusu ülkede üretilen ürünlere yönelik imajı, tüketicilerin söz konusu ülkeye yönelik hissettikleri 
yakınlığı ve ürünlere dair inanç ve yargılarını etkileyeceği, dolayısıyla satın alma istekliliklerinin de bu yönde 
biçimleneceği öngörülmektedir. 

3. Metodoloji 
3.1 Araştırma Yöntemi 
Bu araştırma ile tüketicilerin zihinlerindeki ülke imajının satın alma kararları üzerindeki etkisinde ürün-ülke 
imajı, tüketici yakınlığı ve ürün yargılarının aracılık etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın giriş ve 
literatür taraması bölümünde tartışılan ve literatürdeki mevcut bilgiler temelinde oluşturulmuş olan araştırma 
modeline Şekil 1’de yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma amacı kapsamında veri toplama yöntemi olarak anketin seçildiği bu çalışmada, internet ortamında 
25 Kasım-25 Aralık 2019 tarihleri arasında anket çalışması ile veriler toplamış ve bu kapsamda toplam 308 
kullanılabilir anket elde edilmiştir. Araştırma kapsamında veriler, zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle 
tesadüfi olmayan örneklem tekniklerinden kolayda örneklem tekniği ile anlık (cross-sectional) olarak 
toplanmıştır. 

Araştırma amacı bağlamında anket formu Almanya menşeli ürünler ve Alman markaları temelinde 
oluşturulmuştur. İngiltere merkezli YouGov araştırma şirketi ve Cambridge Üniversitesi’nin her yıl yapılan 
YouGov-Cambridge Globalism Project’i kapsamında, Türkiye’nin de dahil olduğu dünyanın en büyük 23 
ülkesinde gıda, seyahat ve teknoloji, göçmenlik, kültürel inançlar ve çevre gibi konularda bireylerin popülizm, 
küreselleşme ve tutumlarını anlamaya yönelik araştırmalar gerçekleştirilmektedir.  Bu kapsamda 2019 yılı 
Şubat ve Mart aylarında Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında toplam 25,325 kişiye anket yapılmıştır 
(Lewis ve Duncan, 2019, www.guardian.com). Araştırma kapsamında katılımcılara belirtilmiş olan 12 ülkeden 
hangisinde üretilen ürünlere karşı daha olumlu ya da daha olumsuz olup olmayacaklarının sorulması 
karşılığında, toplam katılımcıların yaklaşık yarısı ve Türkiye’de yaşayan katılımcıların %60’ı eğer bir ürünün 
üzerinde Almanya’ da üretilmiştir (Made in Germany) yazması halinde, o ürünle ilgili çok daha olumlu 
düşüneceğini belirtmiştir (Smith, 2019, www.yovgov.co.uk). Dolayısıyla Almanya’nın ve bu ülkede üretilen 
ürünlerin yalnızca Türkiye’de değil, dünyadaki diğer ülkelerde yaşayan tüketiciler üzerinde de olumlu bir 
imaja sahip olması, araştırma bağlamı kapsamında Almanya ve Alman menşeli ürünlerin seçilmesinin 
sebebidir. 

Araştırma kapsamında katılımcılardan verilerin toplanması amacıyla oluşturulan anket formu altı bölümden 
oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların Almanya’ya yönelik zihinlerindeki imajı ölçmek amacıyla 
Pappu vd., (2007) ve Diamantopoulos vd., (2020)’nin çalışmaları temelinde, 9 ifadeli Ülke İmajı ölçeği 
kullanılmıştır. Tüketicilerin zihinlerindeki ürün-ülke imajlarını değerlendirmek amacıyla Diamantopoulos 
vd., (2018)’lerinin dört ifadeli Ürün-Ülke imajı ölçeği araştırma kapsamında ele alınmıştır. Anketin üçüncü 
bölümünde Tüketici Yakınlığını ölçmek için yedi ifadeli Oberecker ve Diamantopoulos (2011) tarafından 
geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Dördüncü bölümde katılımcıların Alman menşeli ürünlere karşı 
yargılarını ölçek için Klein vd., (1998)’nin altı ifadeli Ürün Yargıları ölçeği kullanılmıştır. Beşinci bölümde ise 
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katılımcıların bu ürünleri satın alma istekliliklerini ölçmek için Oberecker ve Diamantopoulos (2011)’ın üç 
ifadeli ölçeğinden yararlanılmıştır. Son bölüm ise katılımcıların demografik bilgilerinin tespiti amacıyla yer 
alan ilgili sorulardan oluşmaktadır. Katılımcılardan bu sorulara 7’li Likert ölçeği çerçevesinde yanıtlaması 
belirtilmiştir (1 =Kesinlikle Katılmıyorum, 7=Kesinlikle Katılıyorum). Araştırma modelinin analizinde Kısmı 
En Küçük Kareler Yol Analizi (PLS-SEM) kullanılarak, elde edilen verilerin analizinde SmartPLS 3.2.9 
programından yararlanılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Ülke imajı satın alma istekliliğini pozitif yönde etkiler. 
H2: Ülke imajı ürün ülke imajını pozitif yönde etkiler. 
H3: Ülke imajı tüketici yakınlığını pozitif yönde etkiler. 
H4: Ülke imajı ürün yargılarını pozitif yönde etkiler. 
H5: Ürün ülke imajı satın alma istekliliğini pozitif yönde etkiler. 
H6: Tüketici yakınlığı satın alma istekliliğini pozitif yönde etkiler. 
H7: Ürün yargıları satın alma istekliliğini pozitif yönde etkiler. 
H8: Ülke imajıyla satın alma istekliliği arasındaki ilişkide ürün ülke imajının aracılık rolü vardır 
H9: Ülke imajıyla satın alma istekliliği arasındaki ilişkide tüketici yakınlığının aracılık rolü vardır. 

           H10: Ülke imajıyla satın alma istekliliği arasındaki ilişkide ürün yargılarının aracılık rolü vardır. 

4. Bulgular 
Araştırmanın amacı temelinde elde edilen verilerin analizi sonucu katılımcıların demografik özellikleri, 
ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlikleri ile hipotez sonuçlarına dair bulgular bu bölümde detaylı olarak 
açıklanmıştır. 

4.1. Demografik Özellikler 
Tablo 1’de araştırmada yer alan katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler 
Frekans 

n 
Yüzde 

% 
Demografik  
Özellikler 

Frekans 
n 

Yüzde 
% 

C
in

si
ye

t Kadın 137 44,5 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 Bekar 157 51,0 

Erkek 171 55,5 Evli 151 49,0 

Toplam 308 100,0 
Toplam 308 100,0 

Eğ
iti

m
 

İlköğretim 11 3,6 

Ya
ş 

18 ve altı 6 1,9 Lise 20 6,5 
19-27 106 34,4 Lisans 136 44,2 

28-36 114 37,0 
Önlisans 24 7,8 
Yüksek 
Lisans 75 24,4 

37-45 49 15,9 Doktora 42 13,6 
46-54 17 5,5 

Toplam 308 100,0 
55-63 9 2,9 

64 ve üzeri 7 2,3 

M
es

le
k 

Ücretli 
Çalışan 

71 23,1 

Toplam 308 100,0 Emekli 11 3,6 

A
yl

ık
 K

iş
is

el
 G

el
ir

 2.500 TL' den az 101 32,8 Ev hanımı 16 5,2 
2.501-4.000 TL 69 22,4 İşsiz 16 5,2 
4.001-5.500 TL 43 14,0 Memur 50 16,2 
5.501-7.000 TL 48 15,6 Öğrenci 54 17,5 

7.001 TL ve üzeri 47 15,3 Serbest 
Meslek 

17 5,5 

Toplam 308 100,0 
Diğer 73 23,7 

Toplam 308 100,0 
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4.2. Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerini test etmek adına ölçüm modeli oluşturularak iç tutarlık güvenirliği, 
birleşme geçerliği ve ayrışma geçerliği katsayıları incelenmiştir. İç tutarlılık güvenirliğinin tespitinin 
sağlanması amacıyla cronbach alfa ve birleşik güvenirlik (CR= Composite Reliability) katsayıları 
hesaplanmıştır. Birleşme geçerliğinin incelenmesi için ise, faktör yükleri ile açıklanan ortalama varyans 
(AVE=Average Variance Extracted) değerleri kullanılmıştır. Hair vd., (2006) ve Hair vd., (2014)’lerine göre, 
faktör yüklerinin ≥0,70; birleşik güvenirlik katsayılarının ≥0,70; açıklanan ortalama varyans değerinin de ≥0,50 
olması gerekmektedir. Bu çerçevede ölçüm modeli sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Ölçüm Modeli Sonuçları 

Değişken İfade Faktör Yükü Cronbach Alfa CR AVE 

Ülke İmajı 

IM1 0,785 

0,882 0,881 0,516 

IM2 0,602 
IM4 0,717 
IM5 0,654 
IM7 0,727 
IM8 0,734 
IM9 0,789 

Ürün Ülke İmajı 
UUI1 0,743 

0,774 0,772 0,534 UUI2 0,609 
UUI3 0,824 

Tüketici Yakınlığı 

YAK1 1,046 

0,930 0,929 0,659 

YAK2 0,817 
YAK3 0,829 
YAK4 0,769 
YAK5 0,811 
YAK6 0,545 
YAK7 0,788 

Ürün Yargıları 
YAR3 0,855 

0,846 0,844 0,644 YAR5 0,781 
YAR6 0,769 

Satın Alma İstekliliği 
IST1 0,804 

0,865 0,865 0,681 IST2 0,814 
IST3 0,858 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Cronbach Alfa katsayılarının 0,774 ile 0,930; CR katsayılarının da 0,772 ile 0,929 
arasında hesaplanması sebebiyle iç tutarlılık güvenirliğinin sağlandığını söylemek mümkündür. 

Tablo 2’de yer verilmiş olan değerler incelendiğinde, faktör yüklerinin 0,545 ile 1,046 arasında yer aldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda Hair vd., (2014)’ne göre faktör yüklerinin ≥0,708 olması gerekmektedir. Faktör 
yüklerinin 0,40’nın altında olan ifadelerin modelden çıkarılması; faktör yükleri 0,40 ile 0,70 arasında olan 
ifadelerin ise AVE ya da CR değerlerinin eşik değerin altında olması durumunda modelden çıkarılmasın 
önerilmektedir (Hair vd., 2014). Bu nedenle, ülke imajı değişkeninin üç numaralı, ürün yargıları değişkenin 
de iki numaralı ifadeleri faktör yüklerinin 0,40’nın altında olması, ülke imajı değişkeninin altı numaralı ifadesi 
ise değişkenin AVE değerinin eşik değerin altında olması nedeniyle ölçüm modelinden çıkartılmıştır. 
İfadelerin çıkarılmasının ardından hesaplanan AVE ve CR değerlerinin eşik değerlerin üzerinde olmasından 
dolayı faktör yükü 0,708’in altında diğer ifadeler ölçüm modelinden çıkartılmamıştır. Faktör yükleri 0,545 ile 
1,046 arasında; AVE değerleri ise 0,556 ile 0,840 arasında gerçekleştiği için birleşme geçerliğiyle ilgili gerekli 
koşulların sağlandığı anlaşılmıştır. 

Ayrışma geçerliğinin araştırılması için, öncelikle çapraz yükler kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde binişik 
madde olduğu tespit edilen ürün yargıları değişkeninin bir ve dört numaralı, ürün ülke imajı değişkenin de 
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dört numaralı ifadeleri modelden çıkartılmıştır. İkinci aşamada Henseler vd. (2015) tarafından Heterotrait- 
Monotrait Ration (HTMT) kriteri ile ayrışma geçerliği test edilmiştir. 

HTMT ölçütü, araştırma kapsamında değerlendirilen tüm yapıların korelasyonlarının ortalamasının aynı 
yapılara ait ifadelerin korelasyonlarının geometrik ortalamalara oranıdır (Henseler vd., 2015). Ölçmek istenen 
yapıların teorik olarak birbirlerine yakın olmaları durumunda HTMT katsayısının 0,90’nın; birbirinden teorik 
olarak uzak yapılarda da 0,85’in altında gerçekleşmesi gerekmektedir (Henseler vd., 2015). HTMT 
katsayılarının yer verildiği Tablo 3 incelendiğinde, HTMT katsayılarının eşik değerlerin altında gerçekleşmesi 
nedeniyle ayrışma geçerliğinin sağlandığı ifade edilebilir. 

Tablo 3. Ayrışma Geçerliği Sonuçları (HTMT Kriteri) 

 Satın Alma 
İstekliliği 

Tüketici 
Yakınlığı 

Ülke 
İmajı 

Ürün 
Yargıları 

Ürün Ülke 
İmajı 

Satın Alma 
İstekliliği 

     

Tüketici Yakınlığı 0,568     

Ülke İmajı 0,485 0,425    

Ürün Yargıları 0,751 0,488 0,708   

Ürün Ülke İmajı 0,580 0,432 0,630 0,852  

4.3. Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 2’de hipotezlerin testi için oluşturulan yapısal eşitlik modeline yer verilmektedir. Verilerin analizi için 
SmartPLS 3.2.9 programı kullanılmıştır (Ringle, Wende ve Becker, 2015). Doğrusallık, R2, ve f2 için PLS 
algoritması; tahmin gücü (Q2) için de blinfolding analizi gerçekleştirilmiştir. Türev örnekleme ile örneklemden 
5000 alt örneklem alınarak t değerleri hesaplanmış ve Tablo 4’te; VIF, R2, f2 ve Q2 katsayıları gösterilmiştir.  

Hair vd. (2014)’e göre, değişkenler arasında doğrusallıkla ilgili bir problem olmaması açısından VIF (Variance 
Inflation Factor) katsayıları eşik değer olan 5’in altında gerçekleşmelidir. Tablo 4’teki VIF katsayıları 5’in 
altında olduğu için değişkenler arasında doğrusallık sağlanmasına dair bir problem söz konusu değildir.  

R2 değerleri incelendiğinde ürün ülke imajının %41, tüketici yakınlığının %19, ürün yargılarının %51 ve satın 
alma istekliliğinin de %64 oranında açıklamaktadır. 

Etki büyüklüğü katsayısı değerlendirildiğinde, (f2) 0,02 ve üzeri düşük; 0,15 ve üzeri orta; 0,35 ve üzeri ise 
yüksek olarak göz önünde bulundurulmaktadır (Cohen, 1988). Bununla birlikte Sarstedt vd. (2017) ise 
katsayının 0,02’nin altında geçekleşmesi halinde de bir etkiden söz etmenin mümkün olmayacağını 
belirtmişlerdir. Bu bağlamda araştırmanın etki büyüklüğü katsayıları (f2) değerlendirildiğinde, ülke imajının, 
ürün ülke imajı ve ürün yargıları üzerinde yüksek; tüketici yakınlığı üzerinde orta, satın alma istekliliği 
üzerinde ise düşük seviyede etki büyüklüğüne sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, satın alma istekliliği 
üzerinde ürün yargılarının yüksek; tüketici yakınlığının orta, ürün ülke imajının ise düşük seviyede etki 
büyüklüğüne sahip olduğu görülmüştür 

Yapısal modelde açıklanmaya çalışılan endojen değişkenlere yönelik modelin tahmin gücü blindfolding 
analizi ile hesaplanmaktadır. Analiz sonucunda tahmin gücü katsayısının (Q2) sıfırdan büyük olması modelin 
endojen değişkenleri tahmin gücüne sahip olduğu anlamına gelmektedir (Hair vd., 2014). Tablo 4’te tahmin 
gücü katsayılarının sıfırdan büyük olduğu görülmektedir. Bu nedenle oluşturulan yapısal modelin tahmin 
gücüne sahip olduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 4. Araştırma Modeli Katsayıları 

Değişkenler VIF R2 f2 Q2 

Ülke İmajı 

Ürün Ülke İmajı 1,000 0,406 0,684 0,186 

Tüketici Yakınlığı 1,000 0,186 0,228 0,105 

Ürün Yargıları 1,000 0,511 1,044 0,285 

Satın Alma İstekliliği 2,085 

0,644 

0,022 

0,371 
Ürün Ülke İmajı 

Satın Alma İstekliliği 

3,922 0,044 

Tüketici Yakınlığı 1,347 0,167 

Ürün Yargıları 4,943 0,477 

 
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 

Tablo 5’te araştırma modeline dair etkilere yönelik sonuçlar gösterilmiştir.  

Tablo 5. Araştırma Modeli Etki Katsayıları 

Değişkenler Standardize 
β 

S.S. t-
değeri 

p-
değeri 

Güven 
Aralığı (%95) 

Ülke İmajı Satın Alma İstekliliği 0,495 0,064 7,709 0,000 0,362; 0,614 

Ülke İmajı 

Ürün Ülke İmajı 0,637 0,061 10,442 0,000 0,508; 0,748 

Tüketici Yakınlığı 0,431 0,056 7,764 0,000 0,311; 0,533 

Ürün Yargıları 0,715 0,058 12,390 0,000 0,587; 0,817 

Ürün Ülke İmajı 

Satın Alma İstekliliği 

-0,249 0,192 1,295 0,196 -0,702; 0,039 

Tüketici Yakınlığı 0,283 0,065 4,375 0,000 0,159; 0,412 

Ürün Yargıları 0,917 0,227 4,039 0,000 0,565; 1,439 

Ülke İmajı 

Ürün Ülke 
İmajı 

Satın Alma 
İstekliliği 

-0,158 0,127 1,244 0,214 -0,466; 0,025 

Tüketici 
Yakınlığı 

0,122 0,034 3,546 0,000 0,063; 0,200 

Ürün 
Yargıları 

0,655 0,183 3,572 0,000 0,389; 1,090 
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Aracılık etkisinin araştırılması için ilk aşamada aracı değişkenler araştırma modelinden çıkarılarak yol 
katsayısının anlamlılığı test edilmiştir. Test sonucunda ülke imajının satın alma istekliliğini (β=0,495; p<0,01) 
etkilediği tespit edilmiştir. Söz konusu bulgu temelinde araştırmanın 1 numaralı hipotezi desteklenmiştir. 

İkinci aşamada ise aracı değişkenlerin araştırma modeline dahil edilmesi vasıtasıyla yol katsayılarının 
anlamlılığının test edilmesi amaçlanmıştır. Ülke imajının, ürün ülke imajı (β=0,637; p<0,01); tüketici yakınlığı 
(β=0,431; p<0,01) ve ürün yargıları (β=0,715; p<0,01) üzerinde anlamlı etkileri olduğu anlaşılmıştır. Aynı 
zamanda tüketici yakınlığının (β=0,283; p<0,05) ve ürün yargılarının (β=0,917; p<0,01) satın alma istekliliğini 
etkilediği, ürün ülke imajının ise etkilemediği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın 2, 3, 4, 6 ve 7 
numaralı hipotezleri desteklenmiş, 5 numaralı hipotezi ise desteklenmemiştir. 

Dolaylı etkiler incelendiğinde de ülke imajının; tüketici yakınlığı (β=0,122; p<0,01) ve ürün yargıları (β=0,655; 
p<0,01) üzerinden de satın alma istekliliğini etkilediği gözlemlenmiştir. Ürün ülke imajının ise ülke imajıyla 
satın alma istekliliği arasındaki dolaylı etkisinin anlamsız olduğu belirlenmiştir. 

Baron ve Kenny (1986) bir aracılık etkisinin söz konusu olabilmesi için, bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkenler üzerinde anlamlı etkileri olması gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda modele aracı 
değişkenler dahil edildiğinde de bağımsız değişkenlerin aracı değişkenler, aracı değişkenlerinde bağımlı 
değişkenler üzerinde anlamlı etkileri olmalıdır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken, bağımsız değişkenin 
aracı değişkenler ve aracı değişkenlerin ürün ülke imajı hariç bağımlı değişken üzerindeki anlamlı etkileri 
nedeniyle aracılık etkisinden söz edilebilir. 

Aracılık etkisinin tespit ediliş olması nedeniyle VAF (Variance Accounted For) değerleri hesaplanmıştır 
(Doğan, 2018). VAF değerleri Ülke İmajı → Tüketici Yakınlığı → Satın Alma İstekliliği yolunda 0,20; Ülke İmajı 
→ Ürün Yargıları → Satın Alma İstekliliği yolunda 0,57 olarak hesaplanmıştır.  

VAF değerleri doğrultusunda tüketici yakınlığı ve ürün yargılarının ülke imajıyla satın alma istekliliği 
arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın 9 ve 10 numaralı 
hipotezleri desteklenmiş, 8 numaralı hipotezi ise desteklenmemiştir. 

Modele ait elde edilen R2 değerleri incelendiğinde ise satın alma istekliliğinin aracı değişkenin olmadığı 
modelde %25, aracı değişkenin olduğu modelde de %64 oranında açıklandığı tespit edilmiştir. R2 değerindeki 
artışın tespit edilen aracılık rolünün bir teyidi olarak değerlendirilebilir. 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı ülke imajı kavramının satın alma istekliliği üzerindeki etkisinde ürün-ülke imajı, tüketici 
yakınlığı ve ürün yargılarının aracılık etkisini incelemektir. Pazarlama literatüründe geniş bir bilgi birikiminin 
mevcut olduğu ülke imajı kavramı satın alma niyeti/istekliliği dahil olmak üzere birçok farklı değişken 
temelinde incelenmiştir (Klein vd., 1998; Laroche vd., 2005; Parameswaran ve Pisharodi, 2002; 
Diamantopoulos vd., 2020). Ancak literatürdeki ülke imajı üzerine tek bir tanımdan bahsedilememesi ve 
dolayısıyla ülke imajı araştırmalarının bir kısmının aslında ürün imajını ölçtüğüne dair eleştiriler, literatürde 
halen bazı boşlukların mevcudiyetine işaret etmektedir. Bu çalışma ile mevcut literatürdeki çalışmalardan 
farklı olarak aracı değişkenler üzerine odaklanılmış ve bireylerin tutumları üzerinde etkili olabilecek yalnızca 
bilişsel unsurlardan ziyade duygusal unsurların da incelenmesi amaçlanmıştır. Bu noktada ürün-ülke imajı 
ve ürün yargıları gibi ürün odaklı değerlendirmelerin aracı etkilerinin yanında, tüketicilerin duygusal 
değerlendirmeleri de göz önünde bulundurularak, literatürde yeni bir kavram olarak sınırlı araştırmanın 
mevcut olduğu (Oberecker vd., 2008; Oberecker ve Diamantopoulos, 2011; Papadopoulos vd., 2012; Nes vd., 
2014) tüketici yakınlığı değişkeninin de incelenmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, ülke imajının kişilerin satın alma istekliliklerini pozitif yönde 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Mevcut literatürle ve YouGov-Cambridge Globalism Project kapsamında 
elde edilen bulgularla paralel şekilde insanların zihinlerinde Almanya’ya yönelik imaj, onların Almanya 
menşeli ürünleri satın almaya yönelik istekleri üzerinde olumlu etki yapmakta ve tercihlerini belirlemektedir 
(Roth ve Romeo, 1992; Wang vd., 2012). Yaratılan ülke imajının ülkenin ekonomik, sosyal ve teknolojik, yani 
makro unsurlar temelinde biçimlenmesi söz konusu olduğu için, bu unsurlar açısından başarılı konumda olan 
ülkelerin piyasadaki konumları ve ürünlerin dağıtımı aşamasında pazarlık güçlerinin de kuvvetli olacağı 
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öngörülebilir. Zira bu durum tüketici taleplerini biçimlendirecektir. Bununla birlikte ülke imajının ürün-ülke 
imajı, tüketici yakınlığı ve ürün yargıları üzerinde de pozitif etkisinin mevcuttur.  

Tüketiciler açısından menşei ülke kavramının ürünün kalitesi ve karar verme sürecinde bir ip ucu olarak 
kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda (Bilkey ve Nes, 1982: 94), zihinlerindeki ülke imajının, o ülkede 
üretilen ürünler üzerinde etkisinin olması öngörülmektedir. Dolayısıyla araştırma bulguları temelinde 
katılımcıların zihinlerindeki Almanya imajının, onların Almanya’da üretilen ürünler üzerinde de pozitif bir 
etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Diamantopoulos vd. (2020: 489)’in bulgularıyla tutarlı bir 
şekilde bireylerin zihinlerinde ülke imajı, o ülkede üretilen ürünlere karşı imajı etkilemektedir. Ancak farklı 
olarak araştırma kapsamında ürün-ülke imajının satın alma isteklilikleri üzerindeki etkisi ile ülke imajı ile 
satın alma istekliliği arasındaki ilişkide ürün-ülke imajının aracılık etkisi de söz konusu değildir. Dolayısıyla 
araştırma bağlamında zihinlerindeki Almanya imajı, orada üretilen ürünlere ilişkin imajı etkilemekle birlikte, 
tüketicilerin satın alma istekliliklerini etkilememektedir. Bu durum ticari sınırların ortadan kalkması ve global 
haline gelmesi sebebiyle, tüketicilerin farklı kalite, özellik ve fiyat seviyelerinde birçok ürüne kolay ulaşabilir 
olmasının etkisinin bir çıktısı olabilir. Zira alternatiflerin çokluğu ve çeşitliliği, tüketicileri tek bir markaya 
bağlı kalma noktasında değiştirmektedir. Müşteri sadakatinin düşük olduğu bu dönemde (Kim ve Niehm, 
2009: 224), tüketiciler farklı ürün ve hizmet deneyimlerine çok daha açık olabilmektedirler. Bunun yanında 
ürün kategorileri kapsamında imaj algılarının farklılaşması ve değişmesi de mümkün olabilir. Dolayısıyla 
endüstri profesyonelleri açısından yalnızca güçlü bir ülke imajına sahip olmanın, ilgili ülkede üretilen 
ürünlere dair tüketici kararlarının doğrudan satın alma ile sonuçlanmayacağı ihtimalinin göz önünde 
bulundurulması gerekir. 

Tüketicilerin bir ülkeye yönelik algıladıkları imaj, söz konusu ülkeye yönelik duygusal bir bağ kurmalarına 
dolayısıyla yakınlık hissetmelerine sebebiyet vermektedir. Tutumu etkileyen bir unsur olarak inançlar (Ajzen, 
1991: 188), insanların davranışlarını açıklamada bilişsel unsurların yanında duygusal unsurlara dair 
eğilimlerini de içermektedir (Roth ve Diamantopoulos, 2009: 728). İnsanların bir ülkenin imajını algılama 
şekilleri, benzer şekilde yalnızca bilişsel faktörler temelinde değil, duygusal faktörler temelinde de 
biçimlenmektedir (Roth ve Diamantopoulos, 2009: 728) ve insanların belirli yerlerle ilgili izlenim ve inançları 
olarak ifade edilmektedir (Kotler, 2002: 251). Bu duygusal inançlar temelinde insanların bir ülkeye dair 
yakınlık hissetmeleri, ülke imajının tüketici yakınlığı üzerindeki pozitif etkisi bu bağlamda sadece şirketler 
açısından değil, ayrıca destinasyon yöneticileri açısından da önemlidir. Literatürle paralel şekilde, araştırma 
bulguları tüketici yakınlığı ve satın alma istekliliği arasındaki pozitif bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır 
(Oberecker ve Diamantapoulos, 2011). Dolayısıyla tüketicilerin duygusal olarak yakınlık hissettikleri 
ülkelerde üretilen ürünleri satın alma isteğine sahiptirler. Bir ülkeye yakınlık hissedilmesi, o ülkede üretilen 
ürünler için de talep oluşmasına yönelik pozitif bir etkiye sahip olması sebebiyle, pazarlama yöneticilerinin 
tüketicilerin bu duygusal etkileşimlerini doğru bir şekilde yorumlayarak pazarlama stratejisi çerçevesinde 
değerlendirmesi önemlidir (Nes vd., 2014: 782).  Ayrıca pazarlama yöneticileri açısından tüketici yakınlığı 
unsurunun etkin yönetimi, tüketicilerin olumsuz inançlarına dair (düşmanlık ya da etnomerkezci yaklaşımlar 
gibi) bariyerlerin ortadan kaldırılması potansiyeli taşıması açısından da göz önünde bulundurulmalıdır 
(Oberecker vd., 2008: 51). 

Araştırma bulguları incelendiğinde, ülke imajının ürün yargıları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 
görülmüştür. Bu bulgu katılımcıların zihinlerindeki Almanya imajının, Almanya’da üretilen ürünlere yönelik 
yargılarını biçimlendirdiğini göstermektedir. Ülkeye dair imaj üretilen ürünler üzerinde de genelleştirilerek 
tüketici yargılarını etkilemektedir. Srikatanyoo ve Gnoth’a göre (2002: 139) ise bu durum özellikle tüketicilerin 
fonksiyonel ürünlerden ziyade hedonik ürünleri satın alma öncesi değerlendirme süreçlerinde çok daha 
önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla bu durum satın alma istekliliği üzerinde de pozitif bir etkiye sahiptir. 
Temelde belirli bir ülkenin teknolojik, ekonomik, kültür gibi makro özelliklerine yönelik kalıplaşmış inançlar 
olarak ifade edilen ülke imajı (Papadopoulos ve Heslop, 1993), tüketicilerin bu yöndeki inançları dahilinde o 
ülkenin ürünlerine ve o ürünlerin özelliklerine dair yargılarını (Laroche vd., 2005: 110) ve dolayısıyla satın 
alma eğilim ve isteklerini de biçimlendirmektedir. 

Bu çalışma ile ülke imajının satın alma istekliliği üzerindeki etkisinde ürün-ülke imajı, tüketici yakınlığı ve 
ürün yargılarının aracılık etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında maddi ve zaman kısıtları 
sebebiyle sınırlı sayıda ankete ulaşılması, örnekleme yöntemi olarak kolayda örneklemin tercih edilmesi 
araştırmanın temel kısıtlarından birine karşılık gelmektedir. Gelecek araştırmalarda daha geniş bir zaman 
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aralığında ve farklı araştırma yöntemleriyle konunun kapsamlı incelenmesi önerilmektedir. Özellikle tüketici 
yakınlığı literatürde oldukça yeni bir kavramdır. Bu bağlamda gelecekteki çalışmalarda farklı değişkenler, 
farklı disiplinler ve konular çerçevesinde yönelik bu kavramın incelenmesi, tüketici davranışlarını 
yorumlayabilmek açısından önem arz etmektedir. 
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Giriş 

Kars, Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan Türkiye’nin en yüksek rakımına sahip yerleşim alanlarından biridir. 
Rakım ve iklim şartları nedeniyle tarım imkânları ve alanları kısıtlanmakta olup, Kars ekonomisi genel olarak 
birkaç temel unsura bağlı kalmaktadır. Ekonomik açıdan çimento ve şeker fabrikası dışında sanayi kuruluşu 
bulunmamaktadır. Halkın genel geçim kaynağı olarak hayvancılık ve süt ürünleri üretimi ön plana 
çıkmaktadır. Son zamanlarda Doğu Ekspresi’nin popülerliğinin artması ile beraber turizmde ekonomik açıdan 
önemli hale gelmiştir. Bölgesel kalkınmanın, istihdam imkânlarının ve ekonomik gelişiminin sağlanması 
yönüyle turizmin etkisi her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Kars’ın turizm birleşenlerini Sarıkamış 
Şehitlikleri, kar sporları, Ani Ören Yeri, Baltık Mimarisi binalar, hediyelik kaşar ve bal, Çıldır Gölü üzerinde 
atlı kızak, hengel, piti, kaz eti gibi yöresel tatların sunulduğu alanlar, aşıklar atışması, Kafkas Dansları 
oluşturmaktadır. Bahsedilen geniş yelpazede turistlerin Kars’ın güzelliklerini keşfetmeleri için bir günlük süre 
yeterli olmayıp konaklama yapılması zaruri bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Konaklama tesisleri, kişilerin günün yorgunluğunu atlatabileceği ve ertesi güne daha iyi başlamasını 
sağlayan, içerisinde yüzme havuzu, spor tesisleri, dinlenme ve yemek salonlarını barındıran komplekslerdir. 
Tesislerde bulunan imkânlar ile beraber işgörenlerin sunduğu hizmetin niteliği ve müşteride yarattığı etkide 
önemli bir birleşendir. Bu açıdan kaliteli ve iyi hizmet tüketicinin tekrardan Kars’a gelme niyetini etkileyen 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli ve iyi hizmetin azalması boyutunda örgütsel sinizmin etkili 
bir faktör olduğu daha önce yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir. Daha önce yapılan akademik çalışmalar 
sonucunda işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyinin artması, işgörenlerin örgütsel bağlılığının, iş doyumunun 
ve örgütsel adalet algısının azalmasına, işe yabancılaşmanın, örgütsel tükenmişliğin ve işten ayrılma niyetinin 
artması neden olmaktadır. Örgütsel sinizm aynı zamanda iş performansını da olumsuz etkileyen bir unsur 
olarak araştırılması gereken bir unsurdur. Buradan hareket ile örgütsel sinizm arttıkça örgütte olumsuz 
davranış ve tutumların artacağı, bu nedenle işgörenlerin örgüt içerisinde gösterdikleri iş performanslarında 
azalmanın olacağı düşünülmektedir. 

Kars’a gelen turistlerin uzun bir yolculuk sonucunda dinlenmeleri ve ertesi gün gerçekleşecek faaliyetlere 
daha etkin katılması ekonomik katkıyı daha çok artıracaktır. Konaklama işletmeciliğinde işgörenlerin iş 
performansının yüksek olması, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir unsurdur. Örgütsel 
Sinizm kişilerin işe olan ilgisini azaltan ve kişilerin iş performansını düşüren bir etmendir. Kars İlinde bulunan 
konaklama işletmelerinin örgütsel sinizm düzeylerinin tespit edilerek iş performansı ile ilişkisini belirlemek 
çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin 
sorunlarının tespit edilerek, iş performansının artırılması ve örgütsel sinizmin azaltılması konusunda çözüm 
önerilerinde bulunulmaktadır. 

Literatür Taraması 

Örgütsel sinizm ve iş performansını ayrı ayrı inceleyen birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Ancak 
literatürde iş performansı ve örgütsel sinizmi birlikte inceleyen çalışma sayısı az miktarda bulunmaktadır. Bu 
az sayıda çalışmaların ağırlıklı olarak akademisyenler üzerinde yoğunlaştığı, konaklama işletmeciliği 
alanında bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir.  

Örgütsel Sinizm 

Sinizm M.Ö. 5. Yüzyıla kadar uzanan tarihsel bir geçmişe sahiptir. Sinizm, Antik Yunanistan'da bir yaşam ve 
düşünce sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Sokrates'in ölmesi ve Atina'nın işgal edilmesi ile birlikte Antisthenes 
sade ve basit bir yaşam sürmeye karar vermiştir. Antisthenes'e göre önemli olan erdem ve kendi kendine 
yeterliliktir. Antisthenes tarafından bu erdem ve kendi kendine yeterliliklere ulaşabilmek için sosyal ve ahlaki 
değerlerlerden uzaklaşılması, geleneklere aykırı ve özgür bir yaşam tarzı ifade edilmiştir. Antisthenes'den 
sonra bu fikirleri benimseyen Sinoplu Diyojen (MÖ. 404–323), banyo yapmayarak, iğrenç şeyler yiyerek, 
ahlaksız davranışlarda bulunarak insanları kızdırmış ve toplum kurallarına aykırı bir yaşam sürdürmüştür. 
İnsanlar Sinoplu Diyojen’in köpekleştiğini savunarak Yunanca köpeksi anlamına gelen “kinik” kavramını 
kullanmışlardır. Kinik kavramı sinizm kavramının kökeni oluşturarak, Antik Yunanca kynismós (κυνισμ 
olarak)'dan gelmektedir (Kaşka Üreten ve Gemlik, 2016:443). Günümüzde sinizm çaresizlik, umutsuzluk, 
hayal kırıklığı, bitkinlik ile karakterize edilen kişilere karşı aşağılama, iğrenme ve güvensizlik ile sonuçlanan 
psikolojik bir durumdur. Sinizm hakkında ortak düşünce; dürüstlük, doğruluk ve samimiyet gibi ahlaki 
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erdemlerin bireysel çıkarlar için feda edilmesidir (James, 2005:6). Andersson (1996: 1397) tarafından sinizm, 
bireyler, gruplar, ideolojik düşünceler, sosyal topluluklar veya kurumlara karşı güvensizlik, küçümseme, 
umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratan genel veya özel bir tutum olarak tanımlanmaktadır. Sinizmin örgütsel 
sinizm, toplumsal sinizm, işgören sinizmi, örgütsel değişim sinizmi, mesleki sinizm türleri (Ekinci, 2019:163-
164) bulunmakta olup bu çalışmada örgütsel sinizm üzerinde durulacaktır. 

Abraham (2000:270)’a göre örgütsel sinizm bir örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna ilişkin işgören 
üzerinde olumsuz duygusal tepkiye, itibar zedeleyici ve eleştirel bir davranışa yol açan bir kavramdır. Helvacı 
ve Çetin (2012:1480)’e göre örgütsel sinizm, işgörenlerin yöneticilerinin gerçek karakterini yansıtmaması 
sebebiyle kararlarına inanmadıkları ve niyetlerine güvenmedikleri inancının karşılığı olarak işgörenlerin 
örgüte karşı olumsuz bir tutum almasını ifade etmektedir. Wilkerson vd. (2008:2274) tarafından örgütsel 
sinizm, kişilerde hayal kırıklığına neden olan haksız uygulamaların bir sonucu olarak geliştirilen öğrenilmiş 
bir tutum olarak ifade edilmektedir. Fitzgerald (2002:1)’a göre örgütsel sinizm, işgörenlerin genel tutum ve 
kişilik özelliklerinden ziyade kurumun politikalarına ve uygulamalarına bir tepki olarak yorumlanmalıdır. 
Bunun sonucu olarak işgörenler üzerinde işe ilgisizlik, işten istifa, genel ve anlamsız umutsuzluk, başkalarına 
güvenmeme, hayal kırıklığı, iş yerinde düşük performans ve örgütsel tükenmişlik yaşanmaktadır. 

Dean vd. (1998:346) tarafından örgütsel sinizm kavramı, işgörenin örgüte karşı geliştirdiği olumsuz tutumlar 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tutumlar üç boyutta ele alınmaktadır. Bilişsel boyut, işgörenin örgütsel 
uygulamaların dürüstlükten yoksun olduğu inancını temsil etmektedir (Dean vd., 1998:348). Örgütlerde sinik 
özellikler gösteren işgörenler genellikle örgütsel eylemlerin gizli nedenleri olduğuna ve yöneticilerin 
çıkarlarının ön planda yer aldığına inanmaktadırlar. Bu nedenle uygulanan bir eylemin örgüt tarafından 
açıklanan nedenler sebebiyle gerçekleştirilmek istendiğine inanmak istemezler (Brandes ve Das, 2006: 237). 
Duygusal boyut, işgörenlerin duygusal durumunu bozan sıkıntı, utanç, nefret, öfke gibi güçlü olumsuz 
duyguların gelişimini içermektedir (Abraham, 2000: 269). Örgütsel sinizmin duygusal boyutu ile ilgili olarak 
örgütteki sinik bireyler örgüte karşı saygısız ve öfkeli olabilmekte, ayrıca sinik bireyler örgütlerini 
düşündüklerinde acı, nefret ve utanç hissetmektedir. Davranışsal boyut, işgörenler bu boyutta genellikle 
aşağılayıcı davranışları içeren olumsuz davranışlara eğilim göstermektedir. Bireylerin sinik tutumlarının 
ifadesi olarak ortaya çıkan en belirgin davranış, örgüte yönelik eleştiridir. Çeşitli şekillerde ortaya çıkabilecek 
bu davranışların en önemlisi, kurumun dürüstlük ve samimiyet gibi değerlerden yoksun olduğunun ifade 
edilmesidir (Dean vd., 1998: 346). 

Örgütsel sinizm konusunda ülkemiz ve yurtdışında birçok çalışma olmasına rağmen özellikle otel işgörenleri 
ile ilişkili araştırmalar konunun başlığına uygun olarak ön plana çıkarılmıştır. Örgütsel sinizm konusu ile ilgili 
yapılan bazı akademik çalışmalar şunlardır; 

Altınöz vd. (2016) tarafından Ankara’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 210 kişiye yönelik yapılan 
araştırmada örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Bernerth vd. (2007) tarafından 117 kişiye yönelik yapılan araştırmada örgütsel adaletin alt boyutları ile 
örgütsel sinizm arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, örgütsel değişim bağlılığı ile 
örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Çalışkan vd. (2015) tarafından İstanbul’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı çok uluslu otel gruplarında beyaz yakalı 
olarak işgören 160 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda kültürel zekâsı yüksek olan liderin örgütte farklı 
bir örgütsel iklim yaratarak örgütsel sinizmi azalttığı tespit edilmiştir.  

Çetinkaya ve Özkara (2015) tarafından Kapadokya Bölgesinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 720 
kişiye yönelik yapılan araştırmada psikolojik sözleşme ihlali algısı ile örgütsel sinizm arasında düşük düzeyde 
pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Demir vd. (2018) tarafından İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otellerde 148 kişi üzerinde yapılan araştırma 
sonucunda örgütsel sinizm ile işe yabancılaşma davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel sinizmin, işe yabancılaşma davranışının yüzde 57’sini açıkladığı 
belirlenmiştir. 
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Gün (2016) tarafından Bitlis İlinde bulunan 3 ve 4 yıldızlı otellerde işgören 99 kişi üzerinde yapılan araştırma 
sonucunda bürokratik örgüt yapılanmasının örgütsel sinizm ile pozitif yönlü ve anlamlı ilişkisinin bulunduğu 
belirlenmiştir. Yenilikçi ve destekleyici örgüt yapılarının ise örgütsel sinizm ile negatif yönlü ve anlamlı 
ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Gün (2017) tarafından Bitlis İlinde bulunan 3 ve 4 yıldızlı otellerde işgören 99 kişi üzerinde yapılan başka bir 
araştırmada işgörenlerin demografik değişkenlere göre örgütsel sinizm düzeyleri belirlenmiştir. Yapılan 
çalışma sonucunda işgörenlerin sinizm düzeyleri ile cinsiyet, yaş ve çalışılan birime göre anlamlı farklılık, 
medeni hal, öğrenim durumu, gelir düzeyi ve çalışma süresine göre ise farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. 

Güzel ve Ayazlar (2014) tarafından Didim’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 218 kişi üzerinde yapılan 
araştırma sonucunda örgütsel adaletin, örgütsel sinizm ile arasında negatif yönlü, anlamlı ilişki bulunduğu, 
işten ayrılma niyeti ile arasında sadece işlemsel adalet boyutunda negatif yönlü bir etkinin söz konusu olduğu 
belirlenmiştir. 

İbrahimağaoğlu ve Can (2017) tarafından İstanbul’da yer alan bir otelde 155 otel işgöreni üzerinde yapılan 
araştırma sonucunda örgütsel sinizm ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Kaygın ve Kavak (2017) tarafından bir kamu üniversitesinde görevli 160 akademik personel üzerinde yapılan 
araştırma sonucunda akademisyenlerin genel sinizm ve örgütsel sinizm düzeylerinin orta seviyede olduğu 
belirlenmiştir. 

Korkmaz Orhan ve Ünüvar (2019) tarafından Konya İlinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 322 kişi 
üzerinde yapılan araştırmada örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Kosa (2019) tarafından Konya, Aksaray ve Karaman İllerinde bulunan 278 banka işgörenini kapsayacak 
şekilde yapılan araştırmada örgütsel sinizm ile iş doyumu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada banka işgörenlerinin örgütsel sinizm algılarının düşük düzeyde, iş 
doyumu düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Liceli ve Hassan (2019) tarafından İstanbul’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 273 kişiye yönelik 
yapılan araştırmada otel yöneticilerinin uyguladığı, ödüllendirme gücü, uzmanlık gücü ve karizmatik gücün 
örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü etkisinin bulunduğu, yasal güç kullanımının ise pozitif yönlü etkisinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyinin artmasının, örgütsel bağlılığın 
azalmasına (Altınöz vd, 2016:312), iş doyumunun azalmasına (Kosa, 2019:207), örgütsel adaletin azalmasına 
(Güzel ve Ayazlar, 2014:138; Korkmaz Orhan ve Ünüvar, 2019:459 ), işe yabancılaşmanın artmasına (Demir 
vd., 2018: 248), örgütsel tükenmişliğin artmasına (İbrahimağaoğlu ve Can, 2017:198), örgütsel iklimi olumsuz 
yönde etkilenmesine (Çalışkan vd., 2015:8), işten ayrılma niyetinin artmasına (Güzel ve Ayazlar, 2014:138), 
psikolojik sözleşme ihlali algısının artmasına (Çetinkaya ve Özkara, 2015:88) neden olduğu belirlenmiştir. 
Buradan hareket ile örgütsel sinizm arttıkça örgütte olumsuz davranış ve tutumların artacağı, bu nedenle 
işgörenlerin örgüt içerisinde gösterdikleri iş performanslarında azalmanın olacağı düşünülmektedir. 

İş Performansı 

Performans, bireyler ve işletmeler tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak üzere harcanan çaba ve emek 
sonucunda ulaşılan başarı düzeyidir (Büte, 2011: 177). Diğer bir ifade ile performans, işgörenlerin işlerinde ne 
yapmaları gerektiği ile şahsen yaptıklarının arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır (Bayram, 2006:47-48). 
Erdoğan (1991: 154)'a göre performans, kişilerin veya örgütlerin bir işi tanımlanmış özellikleri ve yetenekleri 
doğrultusunda, kabul edilebilir çizgiler dâhilinde gerçekleştirmesidir. Başaran (1991:179)’a göre örgütsel 
davranış açısından performans, örgütsel amaçlara ulaşmak için işgörenin görevi ile ilgili eylem ve 
prosedürlerin bir sonucu olarak tanımlamaktadır. Chui (2004:82)’ye göre iş performansı, bir işin yerine 
getirilmesi için çaba harcanmasını, harcanan çaba sonucunda tamamlanmasının sayısal olarak ifadesidir. İş 
performansı işin tanımlanmasını, harekete geçmeyi, işin yerine getirilmesini kapsayan bir süreçtir. İş 
performansı konusunda ülkemiz ve yurtdışında birçok çalışma olmasına rağmen özellikle otel işgörenleri ile 
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ilişkili araştırmalar konunun başlığına uygun olarak ön plana çıkarılmıştır. İş performansı konusu ile ilgili 
yapılan bazı akademik çalışmalar şunlardır; 

Çakır ve Gözoğlu (2019) tarafından Şanlıurfa’da 50 ve üzerinde personeli bulunan 4 yıldızlı otellerde işgören 
194 kişiye yönelik yapılan araştırmada algılanan kurumsal itibar ile iş performansı arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, algılanan kurumsal itibarın işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü anlamlı bir 
ilişkisinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Çetinsöz ve Akdağ (2015) tarafından Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otellerde işgören 402 kişiye yönelik yapılan 
araştırmada iş performansı ile on maddelik kişilik özellikleri ölçeği uygulanmıştır. İş performansı ile kişilik 
özelliklerinin alt boyutu olan duygusal ve yumuşak başlı olma, dışa dönük ve sorumlu olma alt boyutlarında 
düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, deneyime açıklık boyutunda anlamlı bir 
farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Demir (2015) tarafından Muğla’da bulunan 5 yıldızlı otellerde işgören 399 kişiye yönelik yapılan araştırmada 
örgütsel birey uyumu ölçeği , işte kalma niyeti ölçeği ve iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan 
ölçekler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki ve etkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Demir ve Öztürk (2019) tarafından Marmaris’te bulunan 5 yıldızlı otellerde yiyecek ve içecek bölümünde 
işgören 313 kişiye yönelik yapılan araştırmada işyeri atmosferinin alt boyutları renk, müzik, düzen, iş ortamı 
ve zemin ile iş performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Doğan (2018) tarafından Afyonkarahisar’da bulunan 5 yıldızlı termal otellerde işgören 254 kişiye yönelik 
yapılan araştırmada örgütsel adalet algısı ile iş performansı arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı 
ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Motowidlo ve Scotter (1994) tarafından ABD Hava Kuvvetlerinde 421 bakım personeli ile yapılan araştırma 
sonucunda tecrübenin ve eğitimin, iş performansı ile arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu 
tespit edilmiştir.  

Özgül Katlav ve Şahin Perçin (2019) tarafından Nevşehir’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde işgören 358 kişiye 
yönelik yapılan araştırmada etkileme taktikleri algıları ile iş performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişkinin bulunduğu, ayrıca bu ilişkide iş kontrol odağının aracılık rolünün bulunduğu belirlenmiştir. 

Polat (2019) tarafından Ankara İlinde bulunan okullarda işgören 516 kişiye yönelik yapılan araştırmada 
öğretim doyumu ile iş performansı arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkinin bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Şahin ve Çankır (2019) tarafından İstanbul’da kuaför, kişisel bakım hizmetleri, halı yıkama, araç yıkama, dış 
cephe yenileme gibi işlerde işgören 202 kişiye yönelik yapılan araştırmada sürdürülebilir kalite algısının iş 
performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu ayrıca bu etki sırasında çalışmaya 
tutkunluğun aracı rolünün bulunduğu belirlenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, örgütsel adaletin (Doğan, 2018:41), öğretim doyumunu (Polat, 2019:646), birey 
örgüt uyumunun ve işte kalma niyetinin (Demir, 2015:66), iş yeri atmosferinin (Demir ve Öztürk, 2019:378-
379),  sürdürülebilir kalite algısının (Şahin ve Çankır 2019:205), etkileme taktikleri algılarının (Özgül Katlav 
ve Şahin Perçin, 2019: 237 ), algılanan kurumsal itibarın (Çakır ve Gözoğlu, 2019:63), on maddelik kişilik 
özellikleri ölçeğinin alt boyutu olan duygusal ve yumuşak başlı olma, dışa dönük ve sorumlu olma alt 
boyutlarında (Çetinsöz ve Akdağ, 2015:7) yaşanan artışların, işgörenlerin iş performansını artırdığı 
belirlenmiştir. Buradan hareket ile olumlu örgütsel davranışların işgörenlerin iş performanslarını artıracağı 
düşünülmektedir. 

Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasında İlişki 

Örgütsel sinizm ile iş performansı arasında ilişkinin belirlenmesi maksadıyla yapılan literatür incelemesi 
sonucunda otel işgörenlerinin dahil olduğu bir çalışmanın literatürde bulunmadığı, daha önce yapılan 
çalışmaların ise yoğun olarak akademisyenler üzerine uygulandığı belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan bazı 
çalışmalar şunlardır; 
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Akdemir vd. (2016) tarafından Munzur ve Kafkas Üniversitelerinde görev yapan 529 akademisyen ve idari 
personel üzerinde yapılan araştırma sonucunda örgütsel sinizm ile iş performansı arasında negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Genç (2018) tarafından Bartın İlinde kamu işgörenlerine yönelik olarak yapılan araştırmada algılanan örgütsel 
adalet ile iş performansı arasında pozitif yönlü, anlamlı bir etkinin bulunduğu, örgütsel sinizm ile algılanan 
örgütsel adalet arasında negatif yönlü ve anlamlı bir etkinin bulunduğu, örgütsel sinizm ile iş performansı 
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir etkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kâhya (2013) tarafından Bayburt ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinde görevli 105 akademisyen üzerinde 
yapılan araştırma sonucunda örgütsel sinizmin iş tatmini ile iş performansını negatif yönlü ve anlamlı bir 
şekilde etkilediği belirlenmiştir.  

Topcu vd. (2017) tarafından Ankara’da imalat sanayinde işgören 138 kişi ile örgütsel sinizm, zorunlu örgütsel 
vatandaşlık davranışları ve iş tatmininin bireysel iş performansına etkileri üzerine araştırma yapılmıştır. 
Yapılan araştırma sonucunda zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışının ve örgütsel sinizmin işgörenlerin 
performansları üzerinde negatif, iş tatminlerine ise pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Uzun (2018) tarafından Giresun’da görev yapan 235 öğretmen üzerinde yapılan araştırma sonucunda 
öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları ve iş performansları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında 
negatif, örgütsel vatandaşlık davranışları ile iş performansları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 
Öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları iş performansını ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumsuz 
etkilemektedir. 

Yılmaz ve Polatcı (2018) tarafından 167 akademik personel üzerinde yapılan araştırmada örgütsel sinizm ile 
iş performansı arasında düşük düzeyde anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Buradan hareketle yapılan çalışma sonucunda örgütsel sinizm ile iş performansı arasında düşük düzeyde 
anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin bulunması beklenmektedir. 

Yöntem 

Ülkemizde örgütsel sinizm konusunda yapılan çalışmalarda (Akdemir vd., 2016; Balay vd., 2013; Çalışkan vd., 
2015; Demir vd., 2018; Efeoğlu ve İpek, 2011; Gün, 2016; Kosa, 2019; Yılmaz ve Polatcı, 2016) Brandes vd. (1999) 
tarafından hazırlanan Örgütsel Sinizm Ölçeğinin yaygınlığı sebebiyle araştırmada bu ölçek kullanılmıştır. Söz 
konusu ölçek Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve güvenirliği test edilerek bilim 
dünyasına kazandırılmıştır. Söz konusu ölçek bilişsel, duygusal ve davranışsal alt boyutlardan oluşmaktadır. 
Ölçek bilişsel (5 madde), duygusal (4 madde) ve davranışsal (4 madde) olmak üzere toplam 13 sorudan 
oluşmaktadır. Sorular 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. İş Performansı Ölçeği, Avunduk (2016) tarafından 
tasarlanan tek boyutta ve on sorudan oluşan bir ölçektir. Avunduk (2016) tarafından oluşturulan ölçeğin 1-4 
arasındaki soruları Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen Sigler ve Pearson (2000) tarafından 
güncellenen ve Çöl (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan sorulardan, 5-8 arasındaki soruları Mowday vd. 
(1979) tarafından geliştirilen ve Karadal ve Araslı (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan sorulardan, 8-10 
arasındaki soruları ise Choo (1986) tarafından geliştirilen ve Avunduk (2016) tarafından Türkçeye çevrilen 
sorulardan oluşmaktadır.  

Araştırma Kültür ve Turizm Bakanlığının verileri doğrultusunda Kars İli Merkez İlçesinde bulunan toplam 7 
adet (4 yıldızlı 2 adet, 3 yıldızlı 3 adet, 100 odalı belediye belgeli 2 adet) otelde işgörenler üzerinde yapılmıştır 
(www.kültür.gov.tr). Söz konusu otellere tek tek gidilerek, toplam 153 kişinin çalışmakta olduğu 
belirlenmiştir. Örgütsel Sinizm Ölçeği ve İş Performansı Ölçeğinden oluşan anket basit tesadüfi örneklem 
şeklinde araştırma evreninde bulunan otel işgörenlerine uygulanmıştır. Uygulama 01 Aralık 2019 tarihi ile 15 
Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.  Anket 138 otel işgörenine uygulanmış, 12 adet ankette eksik bilgi 
bulunması sebebiyle çalışmaya dâhil edilmeyerek 126 adet anketten araştırma verileri elde edilmiştir. 153 
kişiden oluşan bu evrenin % 5 tolere edilebilir hata payı ile en az 110 kişiden oluşan bir örneklem grubu ile 
temsil edilebileceği ileri sürülmüştür (Büyüköztürk vd., 2012: 98). 

Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını ölçmek için Kolmogorov-Smirnov ve 
Shapiro-Wilk testleri uygulanmıştır. Söz konusu testlere ilişkin basıklık ve çarpıklık değerleri +1,5 ile -1,5 
arasında yer alması nedeniyle Denis (2019:28)’e göre örneklem normal dağılmıştır. 

http://www.k%C3%BClt%C3%BCr.gov.tr/
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Araştırmada elde edilen verilere KMO (Kaise-Meyer-Olkin Örnekleme Ölçüsü) örneklem yeterlilik ölçütü, 
araştırma analizinden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küresellik derecesi (Barlett’in Küresellik Testi) 
ve güvenirlik için cronbach alpha testleri uygulanarak sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Araştırmada 
açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yükleri 0,4’ın altında yer alan Örgütsel Sinizm Ölçeğinin bilişsel 
boyutundan 1 soru, İş Performansı Ölçeğinden 2 soru çıkarılmıştır. Örgütsel Sinizm Ölçeğinin 3 boyut altında 
toplandığı, duygusal boyutun öz değerinin 3,748, açıklanan varyansının %31,234 olduğu, bilişsel boyutun öz 
değerinin 3,201, açıklanan varyansını %26,673 olduğu, davranışsal boyutun öz değerinin 2,968, açıklanan 
varyansının %24,734 olduğu ve toplam açıklanan varyansın %82,641 olduğu belirlenmiştir. İş Performansı 
Ölçeği bir boyutta toplanarak öz değerinin 5,405, toplam açıklanan varyansın %67,558 olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 1.  Örgütsel Sinizm ile İş Performansına İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi 

Değişkenler Boyutlar İfadeler Faktör Yükleri Cronbach's Alpha KMO 
Barlett 

Küresellik 
Testi (p) 

Ö
R

G
Ü

TS
EL

 S
İN

İZ
M

 

Bi
liş

se
l bilişsel2 ,903 

0,926 

0,946 0,869 
1.549,74; 
p < 0,001 

bilişsel3 ,834 
bilişsel5 ,768 
bilişsel4 ,662 

D
uy

gu
sa

l duygusal4 ,845 

0,949 
duygusal3 ,821 
duygusal2 ,820 
duygusal1 ,772 

D
av

ra
nı

şs
al

 davranışsal3 ,864 

0,885 
davranışsal4 ,833 

davranışsal1 ,726 

davranışsal2 ,670 

İŞ
 P

ER
FO

R
M

A
N

SI
 

İş
 P

er
fo

rm
an

sı
 

performans6 ,896 

0,931 0,904 730,88; 
p < 0,001 

performans8 ,858 
performans3 ,839 
performans4 ,838 
performans2 ,833 
performans7 ,807 
performans5 ,780 
performans9 ,712 

Alpar (2013:849)’a göre tespit edilen değerler yüksek güvenirliktedir. Benzer değerlerin konaklama 
işletmelerinde etik iklimi ve örgütsel sinizm üzerine çalışma yapan Sarı ve Doğantekin (2016:233) tarafından 
da örgütsel sinizm için sırasıyla 0,927, 0,894, 0,916 ve 0,808 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.  Bu kapsamda 
tespit edilen değerlerin literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan yapının uyumunun ortaya konulması maksadıyla ölçeklere 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi yorumlaması Yaşlıoğlu (2017) tarafından 
belirtilen CMIN/DF için 0< χ2/sd ≤ 3 İyi Uyum;  3< χ2/sd ≤ 5 Kabul Edilebilir Uyum, TLI için 0,95< TLI≤ 1 İyi 
Uyum; 0,90 < TLI≤ 0,94 Kabul Edilebilir Uyum, GFI için 0,95< GFI≤ 1 İyi Uyum; 0,90 < GFI≤ 0,94 Kabul Edilebilir 
Uyum, RMSEA için 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 İyi Uyum, 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 Kabul Edilebilir Uyum kıstaslarına göre 
yapılmıştır. 
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Şekil 1. Örgütsel Sinizm Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Tablo 2.  Örgütsel Sinizm Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksi Analizi 

İndeksler   Ölçüm   Sonuç 

CMIN/DF    2,132   İyi Uyum 

GFI   0,904   Kabul Edilebilir Uyum  

TLI    0,923   Kabul Edilebilir Uyum  

RMSEA   0,078   Kabul Edilebilir Uyum  

 
Şekil 2. İş Performansı Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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Tablo 3.  İş Performansı Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksi Analizi 

İndeksler   Ölçüm   Sonuç 

CMIN/DF    1,627   İyi Uyum 

GFI   0,953   İyi Uyum 

TLI    0,976   İyi Uyum 

RMSEA   0,071   Kabul Edilebilir Uyum  

Bulgular ve Tartışma 

Örgütsel sinizm ve boyutları ile iş performansı arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek için öncelikle 
korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini veya 
derecesini ölçen bir yöntemdir. Değişkenler arasında ilişki yoksa “r” harfi ile gösterilen korelasyon kat sayısı 
0, aynı yönlü tam ilişki varsa +1, aksi yönlü tam bir ilişki varsa -1 olur (Köksal, 1994). 

Tablo 4’de örgütsel sinizm ve boyutları ile iş performansı arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları 
verilmektedir. Örgütsel sinizmin alt boyutlarından olan davranışsal sinizm ile iş performansı arasında negatif 
yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel sinizmin iş performansı ile ilişkisinin bulunmaması ve 
sadece tek boyutu ile düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin varlığı, uygulama yapılan otellerde işgören sayısının 
az olması sonucu daha samimi ilişkilerin ortaya çıkması ve sinizmin düşük düzeyde kalarak işgörenlerin 
performansları üzerine etki etmemesi olarak değerlendirilebilir.  

Tablo 4.  Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Düzeyleri Arasındaki Korelasyon Analizi 

BOYUTLAR 1 2 3 4 5 

1. ÖRGÜTSEL SİNİZM 1         

2. BİLİŞSEL BOYUT ,882** 1       

3. DUYGUSAL BOYUT ,909** ,745** 1     

4. DAVRANIŞSAL BOYUT ,852** ,592** ,657** 1   

5. İŞ PERFORMANSI -,143 ,043 -,163 -,256** 1 

**p<0,01, *p<0,05 

İşgörenlerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve çalışma süresi kontrol değişkeni 
olarak alınmış ve bu değişkenler açısından örgütsel sinizm algıları ve iş performansları t testi ve tek yönlü 
varyans analizi ile (ANOVA) incelenmiştir.  

Tablo 5. Otel İşgörenlerinin Cinsiyete Göre Örgütsel Sinizm ve İş Performansı Düzeyleri 

BOYUTLAR CİNSİYET N   x̄ Ss t p 

ÖRGÜTSEL SİNİZM 
ERKEK 51 2,1471 ,94098 

-,839 ,087 
KADIN 75 2,3011 1,05684 

BİLİŞSEL BOYUT 
ERKEK 51 2,3088 1,10633 

,285 ,218 
KADIN 75 2,2500 1,15884 

DUYGUSAL BOYUT 
ERKEK 51 1,8431 1,15754 

-1,279 ,430 
KADIN 75 2,1100 1,14361 

DAVRANIŞSAL BOYUT 
ERKEK 51 2,2892 1,01041 

-1,215 ,056 
KADIN 75 2,5433 1,23940 

İŞ PERFORMANSI 
ERKEK 51 4,0280 ,96765 

,891 ,358 
KADIN 75 3,8819 ,85726 
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Araştırmaya katılan 51 (%40,5) kişi erkek, 75 (% 59,5) kişi ise kadındır. Hair vd. (2014:667) göre t testi 
aracılığıyla yapılan ölçümün sonucunun p değerinin 0.05’den küçük bir değere sahip olması anlamlı bir 
farklılığın olduğunu göstermektedir. Yapılan t testi sonucunda iş görenlerin cinsiyet durumuna göre ifadeler 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Tablo 6. Otel İşgörenlerinin Medeni Durumuna Göre Örgütsel Sinizm ve İş Performansı Düzeyleri 

BOYUTLAR 
MEDENİ 
DURUM N   x̄ Ss t p 

ÖRGÜTSEL BOYUT 
EVLİ 38 1,9101 ,90573 

-2,446 ,031 
BEKAR 88 2,3807 1,02505 

BİLİŞSEL BOYUT  
EVLİ 38 2,0526 ,97287 

-1,445 ,008 
BEKAR 88 2,3693 1,18902 

DUYGUSAL BOYUT 
EVLİ 38 1,7434 1,15444 

-1,667 ,396 
BEKAR 88 2,1136 1,13961 

DAVRANIŞSAL BOYUT 
EVLİ 38 1,9342 ,97205 

-3,365 ,046 
BEKAR 88 2,6591 1,16349 

İŞ PERFORMANSI 
EVLİ 38 4,2744 ,84246 

2,798 ,161 
BEKAR 88 3,7971 ,89404 

Araştırmaya katılan 38 (%30,2) kişi evli, 88 (%69,8) kişi ise bekârdır. Ölçülen p değerinin örgütsel sinizm, 
bilişsel ve davranışsal alt boyutunda 0.05’den küçük olması nedeniyle medeni duruma göre anlamlı bir 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Gün (2017:11) tarafından bekâr otel işgörenlerinin evli otel işgörenlerine 
göre daha sinik olduğu belirlenmiştir. Bekâr işgörenlerin sorumluluklarının daha az olması ve bağımsız 
hareket etme eğilimlerinin daha fazla olması onların sinik davranışlarını artırmaktadır.  

Tablo 7. Otel İşgörenlerinin Yaşa Göre Örgütsel Sinizm ve İş Performansı Düzeyleri 

BOYUTLAR YAŞ N x̄ Ss F p Fark 

ÖRGÜTSEL SİNİZM 
25 YAŞ ALTI 31 2,3065 ,93773 

2,888 0,059   25-35 YAŞ ARASI 58 2,4095 1,07891 
36-45 YAŞ ARASI 37 1,9144 ,90042 

BİLİŞSEL BOYUT 
25 YAŞ ALTI 31 2,2097 1,06477 

1,522 0,222   25-35 YAŞ ARASI 58 2,4526 1,27170 
36-45 YAŞ ARASI 37 2,0473 ,92203 

DUYGUSAL BOYUT 
25 YAŞ ALTI 31 2,0806 1,14816 

1,918 0,151   25-35 YAŞ ARASI 58 2,1552 1,19743 
36-45 YAŞ ARASI 37 1,6959 1,04936 

DAVRANIŞSAL 
BOYUT 

25 YAŞ ALTI 31 2,6290 1,03455 
3,994 0,021 1>3 25-35 YAŞ ARASI 58 2,6207 1,18029 

36-45 YAŞ ARASI 37 2,0000 1,11803 

İŞ PERFORMANSI 
25 YAŞ ALTI 31 3,9217 ,82052 

2,611 0,078   25-35 YAŞ ARASI 58 3,7808 ,94276 
36-45 YAŞ ARASI 37 4,2085 ,86347 

Araştırmaya katılan 31 (% 24,6) kişi 25 yaş altında, 58 (%46) kişi 25 ile 35 yaş arasında, 37 (%29,4) kişi 36 ile 45 
yaş arasında bulunmaktadır. Yapılan Anova testi sonucunda ölçülen p değerinin 0.05’den küçük olması 
nedeniyle sadece davranışsal boyut için anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Anlamlı farklılığın 
Tukey testine göre 25 yaş altı ile 36-45 yaş aralığı için geçerli olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 8. Otel İşgörenlerinin Gelire Göre Örgütsel Sinizm ve İş Performansı Düzeyleri 

BOYUTLAR GELİR N x̄ Ss F p Fark 

ÖRGÜTSEL SİNİZM 

2000-3000 TL ARASI 41 2,3801 1,03800 

,654 ,582   
3001-4000 TL ARASI 37 2,1036 1,06164 
4001-5000 TL ARASI 20 2,1000 ,84102 
5000 TL ÜZERİ 28 2,3095 1,02762 

BİLİŞSEL BOYUT 

2000-3000 TL ARASI 41 2,3720 1,16340 

,426 ,735   
3001-4000 TL ARASI 37 2,1014 1,10312 
4001-5000 TL ARASI 20 2,3625 1,20163 
5000 TL ÜZERİ 28 2,2946 1,11607 

DUYGUSAL BOYUT 

2000-3000 TL ARASI 41 2,1220 1,29557 

,869 ,459   
3001-4000 TL ARASI 37 1,9527 1,24977 
4001-5000 TL ARASI 20 1,6625 ,74018 
5000 TL ÜZERİ 28 2,1339 1,03074 

DAVRANIŞSAL BOYUT 

2000-3000 TL ARASI 41 2,6463 1,16186 

,906 ,440   
3001-4000 TL ARASI 37 2,2568 1,09209 
4001-5000 TL ARASI 20 2,2750 1,24578 
5000 TL ÜZERİ 28 2,5000 1,16468 

İŞ PERFORMANSI 

2000-3000 TL ARASI 41 3,6725 ,84470 

1,909 ,132   
3001-4000 TL ARASI 37 4,1081 ,79568 
4001-5000 TL ARASI 20 4,0929 ,95918 
5000 TL ÜZERİ 28 4,0051 1,02684 

Araştırmaya katılan 41 (%32,5) kişi 2000 ile 3000 Türk Lirası arasında, 37 (%29,4) kişi 3001 ile 4000 Türk Lirası 
arasında, 20 (%15,9) kişi 4001 ile 5000 Türk Lirası arasında ve 28 (%22,2) kişi 5001 Türk Lirası üzerinde ücret 
veya gelir elde etmektedir. Ölçülen p değerinin 0.05’den büyük olması nedeniyle anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir.  

Tablo 9. Otel İşgörenlerinin Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Sinizm ve İş Performansı Düzeyleri 

BOYUTLAR MEZUNİYET N x̄ Ss F p Fark 

ÖRGÜTSEL SİNİZM 

LİSANS 36 2,0972 1,03596 

3,215 0,025 2>3 
ÖNLİSANS 33 2,6919 ,91962 
LİSE 31 2,0188 ,94298 
İLKÖĞRETİM 26 2,1218 1,03902 

BİLİŞSEL BOYUT 

LİSANS 36 2,1597 1,16520 

3,892 0,011 
2>3 
2>4 

ÖNLİSANS 33 2,8258 1,13448 
LİSE 31 2,0081 1,09446 
İLKÖĞRETİM 26 2,0481 ,93813 

DUYGUSAL BOYUT 

LİSANS 36 1,8958 ,98629 

1,650 0,181   
ÖNLİSANS 33 2,3485 1,21825 
LİSE 31 1,7419 1,09636 
İLKÖĞRETİM 26 2,0192 1,29407 

DAVRANIŞSAL BOYUT 

LİSANS 36 2,2361 1,17404 

2,486 0,064   
ÖNLİSANS 33 2,9015 1,03821 
LİSE 31 2,3065 1,12862 
İLKÖĞRETİM 26 2,2981 1,20212 

İŞ PERFORMANSI LİSANS 36 3,9325 1,06055 0,045 0,987   
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ÖNLİSANS 33 3,9567 ,78854 
LİSE 31 3,8986 ,95561 
İLKÖĞRETİM 26 3,9835 ,77652 

Araştırmaya katılan 36 (%28,6) kişi lisans mezunu,  33 (%26,2) kişi önlisans mezunu, 31 (% 24,6) kişi lise 
mezunu, 26 (%20,6) kişi ilköğretim mezunu olduğu tespit edilmiştir. Mezuniyet durumu ile örgütsel sinizm, 
bilişsel boyutları arasında ölçülen p değerinin 0.05’den küçük olması nedeniyle anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Tespit edilen farklılıkların Tukey testine göre önlisans mezunu olanlar ile lise ve ilköğretim 
mezunları arasında olduğu belirlenmiştir. Duruma sinizm açısından bakıldığında önlisans mezunlarının diğer 
gruplara göre sinizm algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi düşük olan grubun 
sinizm seviyesinin düşük olması, onların başka bir işletmede iş bulabilme olasılığının düşük olmasına ve 
eğitimleri gereği eleştiri durumlarının yetersiz kalmasına bağlanabilir. Lisans mezunlarının sinik algılarının 
önlisansa göre düşük olması da lisans mezunlarının eğitimleri doğrultusunda örgüt ile daha fazla 
bütünleşmeleri ve örgütü sahiplenerek daha iyi yerlere getirme algısı ile hareket etmelerinden kaynaklandığı 
ifade edilebilir. İş performansı olarak durum değerlendirildiğinde eğitim seviyesinin yükselmesi ile 
performansın arttığı görülmüştür ki bu beklenen bir durumdur. 

Sonuç 

Yapılan çalışma Kars İl Merkezinde bulunan otellerdeki 126 işgöreni kapsamaktadır. Bu kişilerden 51’i erkek, 
75’si ise kadındır, otel işgörenlerinin gelirlerin asgari ücretin üstünde ve eğitim durumunun yüksek olduğu, 
deneyim sürelerinin kısalığı ve 45 yaş sonrası işgörenin bulunmadığı göze çarpmaktadır. 

Yapılan çalışma sonucunda örgütsel sinizm, bilişsel boyut, duygusal boyut arasında anlamlı bir ilişkinin 
bulunmadığı sadece davranışsal boyut ile iş performansı arasında düşük düzeyde negatif yönlü ve anlamlı 
bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Akdemir vd. (2016), Genç (2018), Kâhya (2013), Şantaş vd. (2016), 
Topcu vd. (2017), Uzun (2018), Yılmaz ve Polatcı (2018) tarafından örgütsel sinizmin ile iş performansı 
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki belirlenmiş ise de yapılan çalışma sonucunda aynı tespitlere 
ulaşılamamıştır. Bu farklılığın otellerde işgören sayısının 15 ile 30 arasında değişmesi sonucunda daha samimi 
ilişkilerin ortaya çıkması ve ortak paylaşımların yüksek olması nedeniyle işgörenlerin sinizm iş performansını 
ilişkilendirmediğinden kaynaklandığı ifade edilebilir.  

Evli bireylerin günlük yaşam içerisinde aldıkları sorumlulukların bekarlara göre fazla olması nedeniyle, daha 
az sinik davrandıkları belirlenmiştir. Bunun nedeninin çocukların bakımı, yemek yapma ve ev işleri gibi 
birçok hususta eşler arasında koordineli ve ortak hareket etmenin bir sonucu olarak geliştiği düşünülmektedir. 
Benzer şekilde Gün (2017:11) tarafından bekâr otel işgörenlerinin evli otel işgörenlerine göre daha sinik olduğu 
belirlenmiştir. Bekâr işgörenlerin sorumluluklarının daha az olması ve bağımsız hareket etme eğilimlerinin 
daha fazla olması onların sinik davranışlarını artırmaktadır.  

Yaş ile örgütsel sinizm arasında bulunan farklılığın 25 yaş altı ile 36-45 yaş aralığı için geçerliliği olduğu 
belirlenmiştir. Gün (2017:11) tarafından yapılan araştırmada yaşa göre otel işgörenleri arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilememiştir. Özgener vd. (2008) tarafından yapılan araştırmaya göre yaşları küçük olan 
işgörenlerin, yaşlı işgörenlere göre daha sinik olduğu tespit edilmiştir. Genç işgörenlerin hırslı olması ve hızlı 
bir şekilde mevki sahibi olmak istemelerinin bir sonucu olarak daha sinik oldukları değerlendirilmektedir. 
Yapılan çalışma sonucunda işgörenlerin örgüt içerisinde çalıştıkça ve yaş aldıkça hayata ve dolayısı ile örgüte 
karşı muhalif davranışları daha da azalacak ve sinik algıları daha da düşecektir. Ancak genç işgörenlerin 
yaşam tecrübelerinin az olması, başka işletmelerde iş bulma gibi kaygılarının az olması gibi durumlar onların 
daha sinik davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. 

Afacan Fındıklı (2016:54) ile Alper Ay ve Keleş (2017:199) tarafından eğitimin işgörenlerin, iş performansını 
etkileyen önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Örgütsel sinizm ile eğitim arasında özellikle önlisans ile 
diğer eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmüştür. Ülkemizde daha nitelikli ve 
kalifiye iş gücünün yetiştirilmesini amaç edinerek hemen hemen her ilçeye açılan meslek yüksek okullarının 
istenmeyen bir sonucu olarak eğitim kalitesi düşmüş ve bu okullardan mezun olanların sayısı artmıştır. Ayrıca 
küçük ilçelerde turizm alanında nitelikli otel ve lokanta bulunmaması sebebiyle bu küçük ilçelere kurulan 
turizm meslek yüksekokullarının uygulama imkânları kısıtlı kalarak kişilerin deneyim ile öğrenimi 
birleştirmeleri mümkün olmamıştır (Kılıç ve Yılmaz, 2018:14). Sınavsız geçiş sistemi ve oluşan engellerin bir 
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sonucu olarak önlisans ile lise arasında toplum nezdinde farklılık azalmış olup bununda önlisans mezunu 
işgörenleri daha sinik bir hale getirdiği düşünülmektedir. Bu sinik özelliklere rağmen önlisans mezunu 
işgörenlerin konuyla ilgili eğitim almasının bir sonucu olarak diğer işgörenlere göre iş performanslarının daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir.  

İşgörenlerin sinik davranışları sonucunda kendilerinin, iş arkadaşlarının, müşterilerin ve işletmelerin zarar 
görmesi mümkündür. Ortaya çıkan zararlar sonucunda işgörenlere ceza hukuku kapsamında parasal ve 
özgürlüğü kısıtlayan cezaların uygulanabilmektedir. Ayrıca tazminat ödeme, iş akdinin sonlandırılması, 
kıdem ve tazminat haklarının kaybedilmesi gibi birçok yasal yaptırımda bu kapsamda 
değerlendirilebilmektedir (Koç, 2020:50). Yaşanan olumsuz olaylar sonucunda işletmeler için büyük itibar ve 
maddi kayıplar söz konusu olabilmektedir. 

Kars’ta konaklama tesisleri ağırlıklı olarak 10 ile 20 oda arasında kapasiteye sahip düşük yıldızlı otellerden 
oluşmaktadır. Mevcut durumda bu otellerin günlük konaklama imkânı dışında çok fazla imkân sunduğunu 
söyleyebilmek mümkün değildir. Kars İlinde 5 yıldızlı otel sadece bir adet olup söz konusu otel Sarıkamış 
İlçesinde bulunmaktadır. Bu kapsamda Kars İl Merkezine 5 yıldızlı bir otelin yapılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir turizm potansiyelinin yakalanması amacıyla 5 yıldızlı otel ile beraber 4 
yıldızlı otellerinde yapılması gerekmektedir. Hizmet kalitesinin ve denetim seviyesinin arttırılması amacıyla 
belediye belgeli otellerin, yıldızlı turistik otel statüsüne kavuşturulması da önem arz etmektedir. Diğer önemli 
bir unsurda Kars’ta yaygınlaşmaya başlayan tarihi metruk binaların butik otel olarak yeniden hayata 
döndürülmesi ile karlılığın ve gelen misafirlerin memnuniyetinin artırılması uygulamalarının devam 
ettirilmesi gerektiği hususudur. 

Kars’ta yaz aylarında otel kapasiteleri boş kalmakta ve ağırlıklı olarak kış aylarında yoğunluk görülmektedir. 
Yaşanan boşluk nedeniyle bazı işgörenlerin işine son verilmekte veya ücretsiz izin uygulamaları hayata 
geçirilmektedir. Yapılan bu uygulamalar personel arasında huzursuzluğa ve iş performansında düşüşe neden 
olmaktadır. Alp Dağları eteklerinde bulunan kış turizminin yaygın olduğu İsviçre ve Avusturya’da bulunan 
konaklama işletmelerinde çeşitli futbol kampları ve turnuvaları düzenlenerek boş kapasite ve istihdam sorunu 
giderilmektedir. Buradan hareketle yaz aylarında otellerin doluluk oranlarının artırılması maksadıyla spor 
tesislerinin kurulmalı ve kampa girecek spor takımları için teşvik edici uygulamalar geliştirilmelidir.  

Yapılan araştırma öncelikle 5 adet 3 ve 4 yıldızlı oteli kapsayacak şekilde dizayn edilmiş, ulaşılan evrenin 
düşük düzeyde olduğunun görülmesi ile Kars İl Merkezinde bulunan belediye belgeli 100 odalı 2 adet otelde 
çalışmaya dâhil edilmiştir. Yapılan araştırma otel işgörenlerinin örgütsel sinizm ve iş performansı arasındaki 
ilişkiyi ölçen ilk çalışma olması sebebiyle önem arz etmekte olup daha geniş kitlelere çalışmanın uygulanması 
sonucunda yeni bulgu ve bilgilerin elde edileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu alanda çalışma yapacak olan 
kişilerin Toplum 5.0, işkoliklik, örgütsel sessizlik, işe adanmışlık ve örgütsel sinizm alanlarını da kapsayacak 
şekilde yeni çalışmalar yapması önemli olacaktır. 
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Amaç – Genel olarak işletmeler, değişimin birçok etkisiyle faaliyetlerine sürdürürler. İşletmelerin 
bu etkilere uyum gösterecek çalışanlarla birlikte yollarına devam etmeleri zorunlu görülmektedir. 
Bu bakış açısı ile hazırlanan çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel çevrede değişime karşı 
tutumlarında, demografik özellikleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığını havacılık 
sektöründe incelemektir. Değişim temelinde, örgütsel değişim ve değişime karşı tutum üzerinde 
durulmuştur. Ardından bu amaca yönelik olarak demografik farklıların önemine değinilmiştir.  

Yöntem – Çalışma İstanbul ili çevresinde havacılık sektöründe çeşitli kademede, farklı özellikteki 
417 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında tek yönlü varyans analizi olan Anova ve T-
testi ile aktarılmıştır. 

Bulgular – Çalışanların değişime karşı, cinsiyet, yaş, tecrübe ve eğitime farklılaştığı anlaşılmıştır. 

Tartışma – İşletmeler amaçlarını çalışanları aracılığı ile gerçekleştirir. Ancak bu çalışanlar kişilik, 
yetenek ve uzmanlık bakımından türdeş değildir. Bu nedenle her çalışanın sektördeki değişimlere 
uyum sağlamada ya da direnç göstermede hangi özellikler bakımından farklılaştıklarını anlamak 
işletmeler için rekabet avantajı sağlamada önemli ip uçları verebilir. Nitekim çalışmada, çalışanların 
değişime karşı tutumlarında, demografik özellikleri açısından farklılık olduğu anlaşılmıştır. 
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Purpose – In general, businesses continue their activities with many effects of change. Enterprises 
are obliged to continue their journey with employees who will adapt to these effects. The purpose 
of the study, prepared with this imperative perspective, is to examine whether there is a significant 
difference in the attitudes of employees towards change in the organizational environment in terms 
of demographic characteristics. On the basis of the concept of change, organizational change and 
attitude towards change are emphasized. Then the importance of demographic differences is 
addressed for this purpose.   

Design/methodology/approach – The study is carried out in the aviation sector around Istanbul 
with 417 people with different expertise and features. In the study, the survey method, which is the 
primary data collection tool, is applied. The obtained data is transferred by Anova and T-test, which 
is one-way analysis of variance in SPSS program. 

Findings – It is understood that the employees differ towards change in gender, age, experience and 
education. 

Discussion – Businesses achieve their goals through their employees. However, these employees 
are not homogeneous in terms of personality, ability and expertise. Therefore, understanding what 
features each employee differs in adapting or resisting changes in the industry can provide 
important clues for businesses to gain competitive advantage. As a matter of fact, in the study, it is 
understood that there are differences in employees’ attitudes towards change in terms of 
demographic characteristics. 
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Giriş 

İşletmelerin çevreleri, kaynakları ve tedarikçileri ile birbirinden farklılaştıkları görülmektedir. Bu farklılıklar 
işletmelere kendilerine özgü bir kimlik kazandırmaktadır. Böylece her firma farklı temel değerler ile 
oluşmaktadır. Bu değerler, onların benzer durum ve fiillere farklı bir bakış açısıyla bakmalarına sebep 
olmaktadır. Bu da farklı kurumsallaşma süreçleri yaşamalarına neden olmaktadır. Bu süreç içinde kendilerine 
özgü bir kültür inşa eden işletmeler, sürdürülebilirlik, karlılık ve büyüme gibi amaçları ulaşmak istemektedir. 
Bu amaçlar rekabet ortamı içinde gerçekleştirmek zorunda olduğu için, iktisadi, ticari, hukuki, siyasi, 
demografik ve teknolojik bütün değişkenlerin izlenmesi gerekmektedir. Buradaki değişimlerle uyumlaşma ve 
bunlara reaksiyon gösterme, firmadaki işgörenlerden bağımsız değildir. Bilindiği üzere işletmelerin ellerinde 
bulunana kaynakları kullanabilme becerileri çok önemlidir. Bu aşamada o kaynakları kullananlar farkı 
yaratanlar olmaktadır. İşletmeler bu farkı işgörenleri vasıtası ile ortaya koyarlar. Bu bakımdan insan unsuru 
işletme için bir kaynaktan daha çok bir değerdir. İnsan kaynağı bu yönü ile firmayı rakiplerinden ayıran, 
değerli, nadir, taklit edilemez, ikame edilemez bir özellik sergilemiş olur. Bu, helvacı örneğinde olduğu gibi; 
bir helva su, şeker, yağ ve un ile yapılır. Ancak o helva farklı ellerden farklı lezzette oluşur (Ülgen ve Mirze, 
2013).  İşletmeler için böylesine fark yaratan bir değerli bir unsurun her bir bireyi ayrı kıymette olacaktır. Bu 
nedenle kişilerin bireysel özellikleri de çok önemlidir. Ancak işletme literatüründe çalışanların kişisel durum 
değişkenleri üzerinden elde edilen veriler ikinci düzey olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme 
sonuçların sistematik bir şekilde yorumlanmasını hata payını arttırabilir. Bu bakış açısıyla ortaya koyulan bu 
çalışma çalışanların kişisel durum değişkenlerindeki farklılıklara göre değişime karşı gösterdikleri tutumların 
ne şekilde farklılaştığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Çalışma havacılık sektöründe uygulanmaktadır. Bunun nedeni ise özellikle ülkenin uluslar bilinirliğini 
arttıran önde gelen ticari kuruluşlarının bu sektörde yer alması. Sektör olarak havacılığın seçilmesindeki diğer 
gerekçeler ise; yaşanılan teknolojinin hızı ve bunun doğrudan çalışanların hayatlarına olan etki, birim 
maliyetlerin yüksek olması ve bu maliyetleri düşürücü en önemli unsurların içinde işgörenlerin olması, bu 
faaliyet sahasındaki rekabetin ölçeğinin çapı ve ölçek ekonomisinden faydalanabilme fırsatı, havacılık 
işletmelerinin uluslararası taşıma ağı içinde payının yüzde 33’e ulaşmış olması, bu sektörün, teknolojik siyasi, 
hukuki ve ekonomi mücadele alanlarının içinde olması, sektördeki firmaların uluslar arası marka değerleri 
olarak sayılabilir. Araştırmanın birinci bölümünde kavramsal çerçeve, ikinci bölümünde yöntem, üçüncü 
bölümünde bulgular ve son kısımda sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1 Değişim kavramı 

Herakleitos (M.Ö. 540-480)’tan günümüze farklı düşünürlerce dünyanın sürekli değişim içinde olduğu 
aktarılmaktadır. Özellikle Herakleitos tarafından o dönemde “Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz, çünkü her 
girişinizde üzerinizden başka sular geçer”, veya “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” ifadeleri, 
değişimin değeri konusundaki önemi vurgulamaktadır  (Basım vd., 2009: 13). 

Değişim; herhangi bir şeyi bir seviyeden farklı bir seviyeye dönüştürmeyi ifade etmekle birlikte kişisel bilgi, 
yetenek gibi durumların farklılaşmasına vurgu yapmaktadır (Koçel, 2011: 668). Konuya literatür 
penceresinden bakılırsa, farklı firmaların olduğu bunların çoğunun benzer sektörde olduğu buna rağmen, iş 
yapış biçimleri, süreçleri, özgü değerleri, kaynak yapıları gibi hususların birbirlerine göre değiştiği 
görülecektir. Peki bu firmalar aynı çevrede yaşıyorlarsa nasıl olur da bu kadar farklılaşırlar? Bu soruya tek 
doğru bulunamaz elbette ancak sürdürülebilirlik için rekabet edebilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Tabi 
ki bunların hiç biri değişimden bağımsız değildir ve değişimin bu  dinamik yapısına uyum birçok kez farklı 
kaynakta vurgulanmıştır. 

Dijital çağda değişen koşullar altında birçok toplumsal yapı bu değişimi kabullenirken uyumdan daha çok 
onu isteyen tarafta olmaktadır. Aslında bugün Türkiye’de teknolojik açıdan öncesine nazaran daha hızlı bir 
dönüşüm görülmektedir (Top, 2006: 263). Değişimin bu dinamik yapısı, gerek sosyal gerekse de bireysel 
düzeyde öncesine göre farklı olma durumuna dikkat çekmektedir. Günümüz hayatı içinde bilginin, teknolojik 
gelişmeler ile birlikte değişmesi, gelişmesi ve yayılması hız kazanmış ve hayatın içindeki her yapı birbiri ile 
bağlantılı hale gelmiştir. Bu sürece uyumlaşmak için yalnızca onu takip etmek yeterli gibi görünmemektedir. 
Bu konuda değişimden önde olmak hatta onu başlatmak zorunlu olabilir. 
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Değişimin bu ivmesi içinde başarılı olabilmek için değişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyacın sebeplerini 
görebilmek ve onu doğru algılamak ile sağlanabilir. (Argüden, 2004: 6). 

1.1.1  Değişimin Türleri 

Değişim her örgüt için aynı yönlü olmak zorunda değildir. Çünkü işletmelerin kendi içinde bir takım temel 
yetenekleri vardır. Bu yetenekler işletmelerin değişime duydukları ihtiyacın boyutunu, sınıfını, metodunu, 
zamansal yönünü, gerekliliğini, ölçüsünü farklılaştırabilmektedir. bu bakımdan değişimin türlerine bakmakta 
fayda olacaktır. 

Planlı - Plansız Değişim: planlı değişim karar üzerinde düşünülüp önceden başlatılan, çaba iken plansız 
değişim ise; üzerinde düşünülmeyen ancak uyumun gerektiren çabadır (Allen, 2001: 24). 

Makro - Mikro Değişim: Performansın arttırılabilmesi  amacıyla, örgütü topyekun ele alan değişim makro, 
örgüt içi daha küçük sistemler yapılan değişim mikro değişimdir (Koçel, 2011: 673). 

Zamana Yayılmış-Ani Değişim: Değişim bazı dönemlerde kısa süre içinde ani olur. Zaman yayılan ise; plan 
içinde ve tedricidir (Serinkan ve Arat, 2013: 21-22). 

Proaktif- Reaktif Değişim: rekabet için önceden uyum zorunludur bu tür değişim, proaktif sonradan oluşan 
koşullara uyum için girişilen tepki reaktif değişimdir (Yemen, 2010: 48). 

Aktif değişim- Pasif Değişim:  Aktif değişim, yenilik yönetimi ile dışsal etkileşim ve değişimdir. Pasif değişim 
de yine dışsal koşullar içindir ancak burada uyum odalılık vardır(Yemen, 2010: 48). 

Evrim Niteliğinde Değişim – Devrim Niteliğinde Değişim: Çevredeki uzun süreli değişimler evrim, ani ve 
kısa süreli, radikal değişimler ise  devrim niteliğindedir (Özkara, 1999: 122). 

1.1.2  Örgütsel Değişim 

Dinamik yapı içinde, amaçların gerçekleştirmesi, hatta yeni amaçların saptanması için bazı dönmelerde örgüt 
yapısında yeniliğe gitmeye örgütsel değişim denir (Prokopenko, 2005: 29).  Bu değişim sistemler için 
tanımlanmış, bazı zamanlarda bazı zamanlarda olumsuz bazen sayısal veriler bazen özellikler üzerinden 
bazen planlanarak bazen ise plan yapmadan ortaya koyulur. Firmalar için çevresel uyum zorunludur çünkü 
sürdürülebilirliğin temel koşulu adaptasyondur. Örgütsel değişim, denge sağlayıcı niteliktedir (Budak ve 
Budak, 2004: 544).  Dikkat edilirse birçok çalışma örgüt çevre arası ilişkiden bahsetmekte ve uyum vurgusu 
yapılmaktadır. Ancak örgütsel değişim daima çevresel bir sorun değildir. Bazı zamanlarda değişim, 
kendiliğinden gerekli olabilir. Bu bir fırsat olarak da görülebilir çünkü değişime öncü olma işletme için büyük 
bir başarı olarak görülebilmektedir. Bu bakımdan işletmelerin uyumdan bir adım sonrasında değişime 
öncülük etmeleri gerekebilir. 

Örgütsel değişim, değişen durumlar sebebiyle etkinlik ve verimlilik artışı, iş gereklilikleri işgören ve müşteri 
beklentilerine cevap verilebilmeyi kapsamaktadır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2008: 38).  

Özellikle 21. yy’da globalleşme ile birlikte işletmelerin yoğun rekabet mücadelesi, rakiplerine nazaran önde 
olmasını zorunlu hale getirmiştir. Sürdürülebilirlik sorununa kadar giden bu durum örgütsel değişime büyük 
önem atfetmektedir. Bu bakış açısıyla, yapısal esneklik kazanmak için örgütsel sermayenin en değerli yanı, 
insan unsurunun iş birliği çok önemlidir. İnsanı işi üzerinde güçlendirmek, müşteri beklentilerini karşılamak, 
değer yaratacak mal ve hizmetler üretmek bu kapsamda yer almaktadır. Bu yönü ile değişim türlerine bakmak 
faydalı olacaktır. 

Doğal Çevre ve Değişim: Doğal çevre tüm canlıların bir arada yaşadığı cansız varlıkları da kapsayan organik 
yapıdır (Serinkan ve Arat, 2013: 14). Bugün iklim sorunları, sera gazı, doğal afetlerdeki artış, emisyonun 
yoğunluğu, endüstriyel atıklar, denizlerin kirletilmesi gibi unsurların tümü yaşayan popülasyona olumsuz 
etki etmektedir. Tüm bu ekolojik değişimler sosyal hayatı, kaynakları doğrudan etkilemekte ve bu durumdan 
örgüt yapıları payını almaktadır.  

Teknolojik Değişim: teknoloji değişim ve dönüşümün gücünü temsil etmektedir. Teknolojinin bu etkisi örgüt 
yapılarını rekabet edebilmek için dönüştürmek zorunda bırakmaktadır (Auster, Wylie ve Valente, 2005: 24).  
Burada değişime ayak uyduran teknolojik süreci yönetebilen işletmeler kendi kulvarlarında önde çıkanlar 
olmaktadır. 
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Ekonomik Değişim: Ekonomik çevre, sınırsız ihtiyaçlarlar az olan kaynaklarla toplumsal ilişkisidir. Bu çevre, 
mal hizmet ve sermayenin paylaşıldığı bir ortamdır (Ülgen ve Mirze, 2013: 84). 21.yy’ da sosyal ihtiyaçlardaki 
çeşitlilik ve artış bir çok alanda kendisini göstermektedir. Bu durum mübadeleyi dolayısı ile ekonomik yapıyı 
olumsuz biçimde etkilemektedir. Tüketimdeki aşırılık ciddi bir denge sorununa neden olmakta kaynak kısıtı 
bu dengesiz ortamda durgunluğa sebep olmaktadır.  Durgunluk dönemi ise yatırım olanaklarına da olumsuz 
yönde etki etmektedir (Auster, Wylie ve Valente, 2005: 23).  Tüm bunların etkisi altında ülkeler ekonomi 
politikasında değişime gitmek zorunda kalmaktadır. Ülkelerin bu ekonomik yapısal sorunları bölgedeki 
firmaları etkileyerek örgütsel yapıya da sirayet ederek değişim etkisi başlatıyor. Tabi ki Pazar payı ve rekabet 
gibi temel unsurlardaki değişimler şartlara uygun yenilikleri yapan işletmeleri öne çıkarmaktadır (Serinkan 
ve Arat, 2013: 16-17).  

Sosyo-Kültürel Değişim: Endüstri etkisi gçö hareketliliği, sosyolojik devinime yol açmıştır. Çalışma 
hayatlarına sirayet eden bu hızlı değişim,  iyi eğitilmiş, bilinçli bir işgören grubunu örgüt yapısına katmış bu 
durum örgütsel değişime zemin hazırlamıştır (Auster, Wylie ve Valente, 2005: 21).   

Hukuki ve Politik Değişim: Politik unsurlar;  mevzuatlar, hukuki normalr ve doktrinler, siyasi istikrar, 
düzenlemeler ve hatta hükümet karşıtı eylemler ve lobicilik gibi farklı ve geniş bir tabana yayılmıştır (Auster, 
Wylie ve Valente, 2005: 22).  Bu bakımdan devletlerin onayladığı yasalar ticari kotalar firma yatırım 
kararlarına etki edebilmektedir. 

Yönetim Kadrosundaki Değişim: Yöneticiler örgütsel kimliğin kurucusudur. Bu sebeple örgüt içi yapı birçok 
değer yargısı, yöneticiler aracılığı ile yayılır ve örgüt nitelik kazanır. Örgütün için bu derece önemli olan 
yöneticilerde oluşacak bir değişim, hem gidenlerin hem de gelenlerin etkisiyle daha da hızlı bir değişime 
neden olacaktır (Özkara, 1999: 51). 

Çalışanlardaki Değişim İsteği: Çalışanların iş ile ilgili kariyer hedefleri vardır bu hedefler eğitim düzeyi ile 
beklentileri de daha çok yükseltiyor. İşgörenlerin statü maaş iyi bir çalışma hayatı beklentisi olacaktır. Değer 
yaratma adına işgörenlerin sürece katılması çok önemlidir. Çalışanın motivasyonel beklentileri örgütsel 
değişimi zorunlu kılmaktadır (Özkara, 1999: 51). 

1.1.3  Değişime Karşı Tutum 

Değişime direnç kavramı işletme içinde işgörenlerin değişime karşı çıkması buna şüphe ile yaklaşması bu 
durumu güvensiz hissetmesi ya da değişimin karşısında durması gibi durumlarla açıklanabilir değişim bir 
süreçtir ve bu sürece en çok zorlaştıran konu ise değişime olan dirençtir. (Şahin, 2011: 311). Literatüre 
bakıldığında değişime direncin önüne nasıl geçilecek konusunda birçok çözüm önerisi sunulduğu 
görülecektir bu durum için ya uyum göstermekten ya da olası bir bozulmanın önüne geçmekten bahsedilir 
işletme literatüründe entropi olarak karşımıza çıkan bu durum negatif hale getirme konusunda tavsiyeler 
vermektedir Bu bakış açısı ile çalışma değişime karşı örgütsel uyumu yakalayabilme ile birlikte değişime 
adapte olabilmede birey örgüt arası ilişkiye odaklanmaktadır. 

İşletme içi süreçlerdeki değişimler çoğu zaman bireysel düzeydedir. Elbette bu durum bir dizi sorunu da 
beraberinde getirir. Özellikle değişime dirence neden olabilir. Bu nedenle, bireysel aktivitelerin duygusal 
yönünün hangi anlama geldiğini anlamak önem arz etmektedir. Bu sebeple değişimin her unsuru için 
geçişlerin yönlendirilmesine dikkat edilmelidir (March, 2007: 216). Katılım , değişimi kabul etmede çok 
önemlidir. İşletme içinde çalışanların olası bir süreç için bilgilendirmesi ve temsil edilmesi değişimin kabul 
edilmesini kolaylaştırmaktadır (William ve Krayer, 2003: 5).   

1.1.4  Değişime Karşı Direnci Giderme Yolları 

Değişim Uzun soluklu bir süreçtir bu süreç içerisinde belirli yol haritaları çizilmelidir bu şekilde esneklik 
yakalanarak uyumlu bir yapı oluşturulabilir başarıyı yakalamak bu süreç içerisinde direnci engelli bilmekle 
mümkündür Tabii ki burada bahsedilen değişme direnç tümüyle ortadan kaldırılmayabilir. Ancak yine de bu 
konu üzerinde hedef noktaların belirlenebilmesi değişimin kabulünde başarıyı getirebilir. Elbette bunun için 
bazı yöntemler sunulmaktadır.  

Katılım:  Değişimin bir süreç olduğundan daha önceden bahsedilmişti ve bunu en aza indirmenin anılarından 
bir tanesi katılımdır. Eğer bir kurumda hizmet veren çalışanlar bir sorun meydana geldiğinde o sorunun 
çözümünde kendilerinin inisiyatif alabilmesi hususunda bilgilendirilmişse bu konuda çözümün bir parçası 



A. Türk 12/2 (2020) 1256-1266 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1260 

olduklarını bilirlerse  değişime direnç göstermeyeceklerdir. Hatta bu kişiler, başarı için çaba sarf edeceklerdir 
(Serinkan ve Arat, 2013: 35). 

İletişim ve Eğitim: Değişim dinamik bir süreçtir bu sürecin dinamizmini sağlayan en önemli unsur ise 
iletişimdir MEB iletişim tüm paydaşların birbirleri ile entegre olabilmeleri adına bir avantajdır (Lewis, 2011: 
23).  

Vizyon ve Misyon: Bugünün var olma sebebi olan misyon ve yarının fotoğrafı olan vizyonun tüm işletme 
içerisinde bilinir kılınması gerekir. Çünkü işgörenlerin şuan nerede olduklarını bilmeleri ve yarın nereye 
gideceklerini anlamaları, oluşabilecek yeni durumlara daha hızlı uyum göstermelerini sağlayacaktır (Özmen 
ve Sönmez, 2007: 85). 

1.1.5  Demografik farklılıklar Üzerinden Yapılmış Çalışmalar 

Demografik değişkenler, kişilerin farklı özelliklerinin yapılacak olan o anki çalışma içindeki dağılımı ile 
ilgilidir. Demografik değişkenlerin çalışmalara hem çeşitli bakış açıları katarak zenginleştirmeye, hem 
çalışmanın o anki alanı açısından daha kapsayıcı sonuçlara ulaşılmasına hem de çalışmanın şeffaf ve tek 
düzelikten uzak, çeşitlilik temsil etme bakımından gücü arttırmaya yardımcı olduğu için önemli 
görülmektedir.  

Farklı alanlarda yapılan farklılık analizlerde demografi ve değişime karşı tutum araştırmalarına bakıldığında; 
(Seren, 2005: 91;Uzun, 2008: 54; Gürses ve Helavacı, 2011:1549; Anghelache ve Bentea, 2011: 595;Yelken, 2012: 
50;Taner ve Özkan, 2013: 221). Gibi çoğu çalışma incelenmiştir. Bu araştırma hipotezleri, kişisel durum 
değişkenleri baz alınarak ortaya koyulmuştur. Literatürde yapılmış çoğu demografik araştırmanın, kendine 
özgü sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Bunun sebebi, farklı iş sahalarındaki  işgörenlerin  mevcut işin yapısına 
göre farklı özelliklere sahip olması olabilir. 

1.2  Türk Sivil Havacılık Sektörünün Gelişimi ve Değişimi 

Çalışmanın yapıldığı sektörü havacılık sektörü, dünyadaki gelişim düzeyi ve ekonomi içindeki payı 
düşünüldüğünde özellikle tercih edilmiştir. Öte yandan akademik çalışmalar için değerlendirildiğinde yine 
ilgili sektörde çokça çalışma yapılmamış olması bu noktada katkı yapma ihtiyacı doğurmuştur. 

Havacılık sektörünün ne türlü bir değişim etkisi altında olduğunu anlayabilmek için hangi sektörlerle ilişkili 
olduğuna bakmakta fayda vardır. Bu durumda havacılık sektörünün daha çok dış ticaret, ihracat, turizm ve 
lojistik gibi sektörlerle olan ilişkisini görmekteyiz. Bu sektörde meydana gelen gelişmelerin tamamı yeni 
pazarların oluşturulmasında ve firmaların bu pazarlar düzeyinde rekabet stratejileri ortaya koymaları da 
önem arz etmektedir. Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde havacılığın bağlantılı olduğu tüm sektörlere 
öncülük ettiği ve o sektörleri bir adım daha öne taşıdığı söylenebilir (Türk ve Şener, 2018: 5). Havacılık askeri 
temelli bir serüvene sahiptir. Özellikle 1. Dünya savaşında büyüme evresi yaşayan havacılık 2. Dünya 
savaşına kadar askeri alanda kullanılmıştır. Teknolojisi özellikle savunama savaş teknolojisi üzerine 
kurulmuştur. Bu durum Türkiye açısından da bu şekilde seyretmiştir. 

Havacılık sektörü asıl gelişimini 2. Dünya Savaşı sonrasında yapmıştır. Bu dönemden sonra hem uçakların 
daha teknolojik bir yapı ile donatılmış olması hem de havalimanları yapımının başlaması önemli 
gelişmelerdendir.  Yapımına başlanan havalimanlarının işletmesi bu dönemde kurulan devlet hava 
meydanları işletmeciliğine devredilmiştir (Yazgan ve Yiğit, 2013: 424). 1958-1983 yılları arasında ülkenin tek 
havayolu firması THY’dir. Sektörel gelişim 1990 yılına kadar sürmüş ancak 90'ların başında çıkan Körfez krizi 
ve akabinde gerçekleşen savaşlarla birlikte sigortacılık giderlerinin artması rezervasyon ve seferlerin iptal 
edilmesi sektörü olumsuz açıdan etkilemiştir (DPT, 2001: 43). Bu dönemden sonra özellikle 98 yılında 
Uzakdoğu'da yaşanan ekonomik kriz ülke içine de sirayet etmiştir 2000'lerin başına doğru yavaş yavaş 
kendini toparlamaya başlayan sektör bu dönemde Amerika’da yaşanan 11 eylül saldırısı nedeniyle tekrardan 
düşüş yaşanmıştır. Bu gelişmelerin ardından firmada filo küçültme ve işten çıkarmalar yaşanmış aynı 
zamanda da birçok uçuş hattının iptal edildiği görülmüştür (Korul ve Küçükonal, 2003: 26). 

Havacılığın yakın tarihteki serüvenine bakıldığında savaşlardan, ekonomik krizlere ve farklı birçok siyasi 
gelişmeleri sektöre etkileri görülmektedir bu durum işletmelerin aldıkları stratejik kararları 
uygulayabilmeleri, işgörenlerinin teknik donanım açısından çok iyi eğitilmiş olma zorunluluğunu, örgüt 
yapıları dahil her konuya etki etmiştir. Sektörün etkilenmesi sadece olumsuz gelişmelere değil olumlu 
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gelişmelerin de eksenindedir.  Bu durum açıklamak için havacılığın ilk dönemlerine kadar gitmekte fayda 
vardır. 
Özellikle 1903 yılında Wright kardeşlerin icadıyla yapılan ilk uçuş denemesinin yerden yalnızca 10 feet 
yükseklikte ve toplamda yalnızca 120 metre olduğu ve bu uçuşun  sadece 12 saniye sürdüğü bilinmektedir. 
Bu başlangıçtan yalnızca 24 yıl sonra ilk okyanus ötesi uçuşun Charles Lindbergh tarafından yapılmış olması 
havacılığın teknolojik olarak bilimsel çalışmalar ve gelişmeler ışığında nasıl bir değişim gösterdiğine önemli 
bir kanıttır (Rowell, 2011: 7). 

2. Yöntem 

Bu çalışma 417 çalışan ile evreni 191.716 olan havacılık sektöründe yapılmıştır. Çalışma için tespit edilmiş bu 
evren fortuneturkey e-dergisinin verileri baz alınarak ortaya koyulmuştur (www.fortuneturkey.com).  

Bu çalışmada nicel araştırma yönetimi kullanılarak,  veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu veriler ile 
SPSS programında tek yönlü varyans analizi olan Anova ve T-testi yapılmıştır. Bir farklılık testi olan T-testi, 
tek faktörlü varyans analizi olup iki grup arasındaki farklılıklar ortaya koymayı amaçlar. Eğer grup 
varyansları (p<0,05)‘ten küçük ise ifadelerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır denilir. Diğer tek 
yönlü varyans analizi olan ANOVA analizinde yapılan hipotez testi iki ve daha çok ortalama arasındaki 
farklılık için kullanılır. Yine burada da grup varyansları (p<0,05)‘ten küçük ise ifadelerin ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık vardır denilir. 

Çalışma kapsamında, araştırma için kullanılan ölçeklerden olan değişime karşı tutum ölçeği Clement’in (1997) 
kullandığı ve bir meta-teori için Tichy tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek 2005 yılında bir doktora tezi için, 
geçerlik güvenilirlik analizi yapıldıktan Seren ( 2005) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu ölçek 29 ifade 4 
boyut olup 5’li likert özelliğindedir. Ölçeğe ait boyutlar “değişimde kurumsal politika” (12 madde), 
“değişimin sonuçları” (8 madde), “değişime direnç” (5 madde) ve “değişimde yönetim tarzı” (4 madde) olarak 
alt boyuta ayrılmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği için Cronbach Alfa Katsayısı .89 olarak bulunmuştur.  

Araştırmanın amacı ve Önemi: Bu çalışmada, çalışanların değişime karşı tutumlarında, demografik özellikleri 
açısından farklılıkların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi, sivil havacılık sektöründe bu 
yönde yapılmış çalışmaların az sayıda olması ve firma düzeyinde Türkiye’nin yurtdışında bilinirliği en üst 
olan markasının bu sektörde ön plana çıkmasıdır. 

Araştırmanın Kapsam Sınırlılıkları: Araştırma bulgularının genele yayılabilme düzeyini etki eden sınırlılıklar 
ise; araştırma, Türkiye’de havacılık firmalarının İstanbul ve çevresinde faaliyet gösterenler arasında olmasıdır. 
Bu açıdan daha kapsamlı bir örneklemin, genele yayılma seviyesi farklı olabilir. Çalışma zamanlama açısından 
ise araştırma yapıldığı dönem olan 2018 yılının ikinci yarısını kapsadığından, sonraki gelişen ve değişen 
unsurlar bakımdan da sınırlılık arz edebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmanın hipotezleri; 

H1: Çalışanların cinsiyet değişkeni açısından değişime karşı tutum ortalamalarında farklılık vardır. 

H2: Çalışanların yaş değişkeni açısından değişime karşı tutum ortalamalarında farklılık vardır. 

H3: Çalışanların çalışma süresi değişkeni açısından değişime karşı tutum ortalamalarında farklılık vardır. 

H4: Çalışanların eğitim değişkeni açısından değişime karşı tutum ortalamalarında farklılık vardır. 

H5: Çalışanların maaş/ücret değişkeni açısından değişime karşı tutum ortalamalarında farklılık vardır. 

 

 

 

3. Bulgular 

Tablo 1. Örneklem Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 Demografi Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 211 50,4 
Erkek 206 49,6 

http://www.fortuneturkey.com/
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Total 417 100 

Medeni Durum 
Evli 215 51,5 
Bekar 204 48,5 

Yaş 

18-24 63 15,5 
25-34 197 47 
35-44 111 26,5 
45-49 19 4,5 
50+ 27 6,5 

Çalışma 
Süresi 

1 Yıldan az 61 15,3 
1-3 Yıl 90 21,8 
4-6 Yıl 96 23 

7-9 Yıl 66 15,6 

10+ 104 22,9 

Eğitim 
 

Lise 36 9,7 
Önlisans 19 4,5 
Lisans 276 55,6 
Yükseklisans 67 15,7 
Doktora 19 4,5 

Maaş 
1500-2000 TL 71 16,8 
2001-3000 TL 66 15,6 
3001-4500 TL 86 18,5 

 4501-6500 TL 64 15,4 
 6501 TL + 132 28,7 

Örneklem grubuna ilişkin tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında kadın ve erkeklerin nispeten birbirine yakın 
oranlarda olduğu görülmektedir. Burada çalışmanın dengeli bir dağılım göstermesi amaçlanmıştır. Yaş 
dağılımına bakıldığında yoğunluğun 25-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bunun yaş aralığındaki 
yoğunluk daha çok havacılığın doğası gereğidir. Çalışma süreleri bakımından da kısmen dengeli bir dağılım 
söz konusudur. Eğitim bakımdan değerlendirildiğinde en yüksek oranın Lisans düzeyi olduğu bu durum da 
yine havacılığın doğası ile ilişkili görülmektedir. Maaş konusundaki dağılıma bakıldığında farklı 
dağılımlardan söz etmek gerekir bunun nedeni ise havacılık alanında her düzeyden çok farklı departmanların 
bulunması ile açıklanabilir. 

Tablo 2. Cinsiyet Değişkeni Açısından Değişime Karşı Tutum Farklılaşması 

Cinsiyet N Ort. Standart sap. t p 
Kadın 211 3,1008 ,54577 6,892 ,000 
Erkek 206 3,1702 ,53340 

Çalışmaya katılan örneklem kümesinin cinsiyet değişkeni bakımından değişime karşı tutumlarındaki 
farklılığa bakıldığında, 0,05 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yani H1 hipotezi 
desteklenmiştir. Tablo 2’ye bakıldığında kadınların değişime karşı tutumları ortalamasının 3,1008 ile erkek 
katılımcıların değişime karşı tutumlarından 3,1702 daha düşük tespit edilmiştir. Bu sonuçla erkeklerin 
değişime karşı dirençlerinin kadınlardan yüksek olduğu söylenebilir. 

 

 

 

Tablo 3. Yaş Açısından Değişime Karşı Tutum Farklılaşması 

Yaş Grupları N Ort. Standart sap. F p 
18-24 yaş aralığı 63 3,3300 ,58348  

 
6,892 

 
 

,000 
25-34 yaş aralığı 197 3,1649 ,48500 
35-44 yaş aralığı 111 3,0836 ,55632 
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45-49 yaş aralığı 19 3,0726 ,34057 
50 ve üzeri yaş 27 2,7190 ,63321 
Toplam 417 3,1351 ,54017 

Çalışmaya katılan örneklem kümesinin yaş değişkeni bakımından değişime karşı tutumlarındaki farklılığa 
bakıldığında, 0,05 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yani H2 hipotezi desteklenmiştir. Tablo 
3’e bakıldığında 50+ yaş grubunun değişime karşı tutumları ortalamasının 2,7190 ile 18-24 yaş grubu 
katılımcıların değişime karşı tutumlarından 3,3300 daha düşük olduğu görülmektedir. Farklı ifade ile yaşı 
daha genç olanların değişime karşı dirençlerinin yaşı daha yaşlı olanlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Çalışma Süresi Açısından Değişime Karşı Tutum Farklılaşması 

Çalışmaya katılan örneklem kümesinin çalışma süresi değişkeni bakımından değişime karşı tutumlarındaki 
farklılığa bakıldığında, 0,05 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yani H3 hipotezi 
desteklenmiştir. Tablo 4’e bakıldığında 7 yıl ve üzeri katılımcıların değişime karşı tutumları ortalaması 2,9033 
ve 3,0378 olarak daha eski çalışanlarda, olduğu 1 yıl ve daha az çalışan katılımcıların değişime karşı 
tutumlarından 3,3929 daha düşük olduğu görülmüştür.. Yani ilk dönemlerinde olanların değişime karşı 
dirençlerinin çalışma süresi olarak daha eski olan katılımcılardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 5. Eğitim Açısından Değişime Karşı Tutum Farklılaşması 

 Eğitim Durumu N Ort. Standart Sap. F p 
 Lise 36 3,1485 ,67410  

 
5,016 

 
 

,001 
 Ön Lisans 19 2,8421 ,34604 
 Lisans 276 3,1812 ,51009 
 Yük Lisans 67 3,1415 , ,56279 
 Doktora 19 2,7114 , 53891 
Toplam 417 3,1351 , ,54017 

Çalışmaya katılan örneklem kümesinin eğitim değişkeni bakımından değişime karşı tutumlarındaki farklılığa 
bakıldığında, 0,05 önem seviyesinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yani H4 hipotezi desteklenmiştir. Tablo 
5’e bakıldığında lise tahsilinden, doktora tahsiline kadar çok farklı anlamlılık düzeyleri tespit edilmiş olup 
katılımcıların değişime karşı dirençlerinin eğitim durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Gelir/Maaş Açısından Değişime Karşı Tutum Farklılaşması 

Tecrübe            N       Ort.   Standart sap.             F              p 
1 yıl ve daha az 61 3,3929 ,57056  

 
5,016 

 
 

,001 
1-3 yıl 90 3,1969 ,49917 
4-6 yıl 96 3,1782 ,49235 
7-9 yıl 66 2,9033 ,56506 
10 yıl+ 104 3,0378 ,50994 
Toplam 417 3,1351 ,54017 

Gelir Dağılımı N Ort. Standart Sap. F p 
1500-2000 TL 69 3,2619 ,60555  

 
1,805 

 
 

,111 
2001-3000 TL 66 3,1865 ,52935 
3001-4500 TL 86 3,1247 ,51796 
4501-6500 TL 65 3,1606 ,54398 
6501 TL ve üzeri 131 3,0387 ,51273 
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Çalışmaya katılan örneklem kümesinin gelir düzeyi değişkeni bakımından değişime karşı tutumlarındaki 
farklılığa bakıldığında, 0,05 önem seviyesinde anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Yani H5 hipotezi 
desteklenmemiştir.  Tablo-6’dan de anlaşılacağı üzere p değerinin 0,111 olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Elde edilmiş olan bulgulara bakıldığında bilgilerin birbirlerinden farklılık gösterdikleri görülmektedir. Sonuç 
detaylarında; temel olarak değişimin olgusu incelendiğinde hem kişisel boyutta hem de örgütsel boyutta 
kaçınılması mümkün olmayan bir koşul olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan analiz sonuçları 
değerlendirildiğinde; 

Çalışanların cinsiyet açısından değişime karşı tutumlarda farklılaştıkları görülmektedir. Buna benzer bir 
sonuç, öğretmenlerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada aynı yönde tespit edilmiştir 
(Gürses ve Helavacı, 2011:1549). Sektörel açıdan baktığımızda havacılık sektöründeki yönetici sayısının erkek 
ağırlıklı olduğu ifade edilmektedir. Bu ifadeye göre havacılık sektöründe istihdam edilen kadınlar açısından 
incelenmeye değer bir sonuç ortaya koyulduğu görülmektedir. Buna ek olarak çalışmanın farklılık 
barındırması beraberinde yapılacak olan yeni akademik çalışmalara da fayda sağlayabileceği söylenebilir. 
Ancak benzer bir çalışma öğretmenler üzerinde yapıldığında yaş üzerinden anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir (Yelken, 2012: 50). 

Çalışanların yaş açısından değişime karşı tutumlarda farklılaştıkları görülmektedir.  Bu yönde hemşirelerin 
değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada yaş üzerinden aynı farklılıklar tespit edilmiştir (Uzun, 
2008: 54). Yine Mersin Üniversitesi’nde yapılan kalite odaklı bir çalışma, akademisyenlerin yaş farkının 
değişime karşı tutumda farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir (Taner ve Özkan, 2013: 221). Havacılık 
sektöründe verimlilik elde edebilmek için, oluşturulacak olan ekiplerde yaş farklılıkları dikkate alınarak 
ölçülü bir dağılım yapılması gerekmektedir. Çünkü havacılık sektörünün ruhunda en fazla ön plana çıkan 
unsur ekip çalışmaları olarak ifade edilmektedir. 

Çalışanların eğitim açısından değişime karşı tutumlarda farklılaştıkları görülmektedir. Buna benzer bir sonuç, 
hemşirelerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada aynı yönde tespit edilmiştir (Seren, 2005: 
91). Yine öğretmenlerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada aynı yönde tespit edilmiştir 
(Anghelache ve Bentea, 2011: 595). Havacılık sektöründe görülen bu durum havacılık alanındaki yönetim, 
teknik ve sosyal konuların iç dinamiklerinin birbirlerinden farklılık göstermesi ile ilgili olabilir. Ancak bu 
yönde hemşirelerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada eğitim üzerinden anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir. (Uzun, 2008: 56). Bu durum ise ilgili mesleğin net bir mesleki uzmanlık ve aynı 
tür eğitim alınan okullardan mezun olunması ve uzmanlığın temelde aynı bilgi düzeyini gerektirmesi ile ilgili 
olabilir. 

Çalışanların mesleki çalışma süresi açısından değişime karşı tutumlarda farklılaştıkları görülmektedir. Bu 
yönde hemşirelerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı bir çalışmada tecrübe üzerinden herhangi bir 
farklılık tespit edilmemiştir (Uzun, 2008: 56). Bu durum ilgili mesleğin net bir mesleki uzmanlık ve aynı tür 
eğitim alınan okullardan mezun olunması ve uzmanlığın temelde aynı bilgi düzeyini gerektirmesi ile ilgili 
olabilir. Ancak bu tespitin tam aksi yönünde öğretmenlerin değişime karşı tutumlarının araştırıldığı farklı bir 
çalışmada anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Gürses ve Helavacı, 2011: 1549). Yine Mersin Üniversitesi’nde 
yapılan kalite odaklı bir çalışmada akademisyenlerin mesleki tecrübe farkının değişime karşı tutumda 
farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir (Taner ve Özkan, 2013: 222). Sektörde teknik bakımdan oluşacak 
bir problem geri dönüşü olmayan hasarlara sebebiyet vermektedir. Bu hasarların örgütsel açıdan ekonomik 
maliyetleri çok fazla olmakla birlikte birçok örgüt bu gibi problemler nedeniyle faaliyetlerinin devamlılığını 
sonlandırma durumunda kalmaktadır. Sektörün sosyal alandaki deneyimi ise; direkt olarak müşteri 
ilişkilerinin yönetilmesi olduğundan, geri dönüşler çok hızlı şekilde elimize ulaşmaktadır. Bu ifadeye 
bakıldığında örgütlerin olumsuz geri dönüşlerle yüzleşmeleri de çok hızlı şekilde olmaktadır. Sektörle ilgili 
bahsettiğimiz bu dinamik yapı ise, sektörün deneyim bakımından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Bu bağlamda sektördeki işletmelerin, işgücü niteliklerinde ciddi bir sektörel deneyim olması koşulu 
aranmaktadır. Bu koşula ek olarak işletmelerin yeni işgücünü seçerken sektörün değişen dinamiklerine ayak 
uydurabilecek çalışanı seçmeleri, yetiştirmeleri, bunları desteklemek için insan kaynaklarının esnekliğini 

Toplam 417 3,1351 ,54017 
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genişletmeye odaklanan stratejiler yaratmaları da oldukça önemli olacaktır. Nitekim örgütsel performans ve 
esneklik ile alakalı uygulanmakta olan insan kaynakları yaklaşımları ile stratejik beceri ve yetkinlikler, 
rekabetçi performans ve esneklik arasında bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir (Lengnick-Hall vd. 2011, 
253).  

Kişisel boyutun değişkenlerine ayrıntılı bakılmasının nedeni, havacılık sektörünün yapısının temelinde 
bireyin başrolde olmasıdır. Bu açıdan sektörel düzeyde insana yönelik çokça araştırma olmaması gerek teknik, 
gerek örgütsel gerekse de sistematik unsurların kullanıcısı, yöneticisi daha da fazlası vazgeçilmez parçası olan 
insan unsuruna yeterli atfın yapılmadığını göstermektedir. Bu açıdan akademik camia içinde çalışma yapmak 
isteyen araştırmacılara havacılık alanın insan unsuruna yönelik çalışmalar yapmaları gerek akademi için farklı 
örgütsel değişkenler üzerinden, gerekse de personel değişim hızı düşünülerek sektörel gelişim açısından 
önerilmektedir. 
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analizleri yapılmıştır. 
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Tartışma – İş tatmini düzeyini, örgütsel adalet algısının etkilemekte olduğu; iki değişken arasında 
,34 oranında yüksek bir korelasyon bulunduğu ve örgütsel adalette meydana gelen bir birimlik 
değişimin iş tatmininde ,11 oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Örgüt kültürü iş 
tatmini düzeyini etkilemekte olup; örgüt kültürü algısındaki bir birim değişim iş tatmininde ,12 
oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir. 
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Purpose – The main purpose of this research is to measure the relationship between organizational 
culture, organizational justice and job satisfaction. 

Design/methodology/approach – For this purpose, a survey was conducted to 312 teachers who 
work in Çanakkale province and data was collected by convenience sampling method in the period 
covering June to July 2019. For organizational Justice, a scale consisting of 20 expressions developed 
by Coquitt (2001) was used. The scale taken from the studies of Danışman ve Özgen (2003) and 
consisting of 24 expressions was used in the survey for organizational Culture. For job satisfaction, 
a scale consisting of 5 expressions developed by Hackman ve Oldham’ın (1975) was used. T test, 
ANOVA, reliability analysis, factor analysis, correlation and regression analyzes were used for the 
data. 

Findings – According to the results of the analysis, organizational culture and organizational justice 
have a positive effect on job satisfaction. Perception of organizational justice of employees affect the 
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according to gender, marital status and age. 

Discussion – Employees’ perception of organizational justice affect the level of job satisfaction; a 
high correlation of ,34 between two variables. It was found that one unit change in organizational 
justice caused 11 percent change in the job satisfaction. Organizational culture effect the level of job 
satisfaction. It was found that one unit change in organizational culture caused 12 percent change in 
the job satisfaction. 
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GİRİŞ 

Rekabet koşullarının giderek zorlaşması, örgüt kültürünün ve çalışanların iş tatmininin sağlanmasının 
öneminin giderek artmasına neden olmaktadır. Örgüt kültürü, işletmelerin amaç, strateji ve politikaları 
üzerinde önemli bir araçtır (Yıldız, 2018). Bir organizasyona ait en önde gelen faktörlerden olan kültür olgusu, 
çalışanların paylaştıkları değerler, normlar ve tutumlar, semboller, törenler ve örgütsel sosyalleşme olarak 
ifade edilmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1996).  

Örgütsel adalet ise bir işletmede çalışanların görev dağılımına ilişkin hususlar ile, terfi, yetkilendirme, 
sorumluluk, ücret düzeyleri ödül ve cezaların dağılımı gibi yönetimin karar ve uygulamalarının çalışanlarca 
nasıl değerlendirildiği ile ilgili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (İnce ve Gül, 2005).  

Örgütler hem ekonomik hem de teknik sistem olmalarının yanı sıra aynı zamanda sosyal sistemlerdir (Yeşil 
ve Dereli, 2012). Bundan dolayı çalışanlar arası sosyal ilişkiler, çalışan çatışmaları, çalışan algıları örgüt 
yaşamının önemli bir parçasıdır. Çalışanlar arasındaki ilişkiler örgütün başarısı üzerinde önemli faktörler 
arasındadır (Coetzee and Rathmann, 2005). Bir organizasyonda gerçekleşen olaylarda adalet kavramı öne 
çıkmakta ve çalışanların durumu adalet kavramı çerçevesinde değerlendirmektedir (Colquitt vd., 2001). 
Benzer şekilde örgütlerin en önemli kaynağı olan insan faktörünün tatmini bir organizasyon başarısı için 
büyük önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada örgüt kültürü, örgütsel adalet ve iş tatmini ilişkisi öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışma 
ile incelenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde değişkenlere ilişkin kavramsal çerçeve çizilmiştir. Ikinci 
bölümde araştırmada kullanılan yöntem açıklanmış olup üçüncü bölümde çalışmada elde edilen bulgular ve 
tartışmaya yer verilmektedir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1. Örgüt Kültürü 

Kültür, ”toplumların tarihlerinden devraldıkları maddi ve manevi mirasların toplamıdır“ şeklinde 
tanımlanmaktadır (Kongar, 1972). TDK sözlüğünde ise kültür, “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın 
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü“ olarak tanımlanmaktadır. 
1952 yılında Krober ve Kluckhohn yaptıkları araştırmada, 1871-1951 yılları arasında kültüre ilişkin 164 
birbirinden farklı tanımlama yapıldığını belirtmişlerdir (Sevim, 2010). Kültür tanımlarından bir kaç tanesi şu 
şekilde yapılmaktadır. Kültür, “öğrenilen ve paylaşılan değerler, inançlar, davranış özellikleri ve semboller 
toplamıdır“ (Koçel, 2003). Bir diğer tanım ise Ajami ve Khambata, (1992) tarafından “insan topluluğunun 
inanışlarından, rollerinden, davranışlarından, değer yargılarından, örf, adet ve geleneklerinden oluşan bir 
bütündür“ şeklinde yapılmıştır. Giddens  (2001) kültürü, bir topluma mensup olanların giyinme şekilleri, 
evlilik törenleri, aile ilişkileri, çalışma hayatına ilişkin kabulleri, dinsel inanç ve ayinlerini ve boş vakitlerinde 
yaptıkları müessiriyetleri kapsamaktadır, şeklinde yapmamıştır. 

Örgüt kültürüne ilişkin çalışmalar, 1980’li yıllarda yapılmaya başlamıştır.  Japonya gibi doğal kaynaklar 
bakımından son derece yoksul ve dağlarla kaplı dört adadan oluşan bir ülkenin küresel pazarda büyük söz 
sahibi olmasının altında yatan nedenler araştırıldığında bu durumun temel dinamiğinin kültür olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (Eroğlu ve Özkan 2009). Pettigrew (1979) da “örgüt kültürü” kavramını kullanan ilk 
araştırmacıdır. O tarihten sonra bu kavram üzerine tanım geliştirilme çabaları ve kavrama ilişkin yapılan 
araştırmalar artmıştır (Yahyagil 2004). 

Örgüt kültürü için tanım yapabilmek açısından hem örgütün tanımının, kültürün tanımı ile  birlikte ele 
alınması gerekmektedir. Örgüt kelimesi TDK sözlüğünde “Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir 
araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat“ olarak tanımlanmaktadır. Örgüt 
kültürü tanımlanması oldukça zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Hofstede et all, 1990). Kültür 
sosyal bilimlerin pek çoğunda kullanılan bir kavramdır bu nedenle kültür tanımında olduğu gibi pek çok 
araştırmacı tarafından farklı tanımlama yapılmaktadır. Hofstede (1991) örgüt kültürü, “zihnin, bir örgüte 
mensup kişileri diğerlerinden ayıran, kolektif bir programlaması” olarak tanımlamıştır. Örgüt kültürüne 
ilişkin yapılan bazı tanımlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Örgüt Kültürü Tanımları 

Louis (1980: 143) “Bir grup insan tarafından paylaşılan ve grup üyeleri için büyük ölçüde 
zımni olup söz konusu grup için açıkça bağıntılı ve ayırt edici nitelik eden ve 
yeni üyelere de aktarılan bir anlayışlar veya anlamlar dizisi“ 

Wallach (1983: 29) Bir örgütün çalışanlarının “bizde işler böyle yapılır” konusundaki ortak 
anlayışı. 

Barley (1985: 32) Bir grup insan tarafından, karşılaştıkları ortak durumlar karşısında spesifik 
sorunların üstesinden gelmek için tertip edilen çözümler. 

O’Reilly at all, (1991: 
491) 

Bir toplum birimine mensup bireylerin paylaştıkları ortak bilişler dizisi. 

Mersmann (1994: 33) Davranış modelleri. 
Denison (1996: 624) Örgütlerin, köklerini örgüt üyelerinin değer, inanç ve varsayımlarından 

alınan derin yapısı. 
Manley (2000: 35) Davranış normları oluşturmak amacıyla bir örgütteki insanlarla, örgütün 

yapısıyla ve sistemleriyle etkileşen, ortak değerler ve inançlar sistemi. 
Casida (2008: 106) Bir örgüte mensup bireyler tarafından paylaşılan ve bilinçdışı çalışan, altta 

yatan derin varsayımlar ve inanışlar. 
Kriemadis at all, (2008: 
35) 

Bir örgütün, ortak bir hedefi paylaşmak, gelişmek ve yetkin olmak adına 
örgüt üyelerince benimsenmesi gereken inançlar, tutumlar, deneyimler ve 
değerler. 

Kaynak: Mete E. S. (2018) 

Örgüt kültürüne ilişkin olarak farklı bakış açıları doğrultusunda tanımı da farklılık göstermektedir. Kültür 
alan yazını incelendiğinde iki farklı bakış açısı olduğu görülmektedir (Alvesson, 1993; Martin, 1992; Meek, 
1988). İlk bakış açısına göre kültür, örgütün sahip olduğu bir değişken iken; ikinci bakış açısına göre ele alanlar 
ise kültürü örgütün kendisi olarak tanımlamaktadırlar (Yağmurlu, 1997). 

Birinci gruptaki bakış açısına sahip araştırmacılar örgütlerde kültürün yönetim kademelerinde bulunanlar 
tarafından yönlendirme yaparak değişim sağlanabileceğini ve organizasyon performansında bu yolla artış 
sağlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. İkinci görüştekiler ise insanların anlamları özümsediklerini ve içsel 
dünyalarında değişiklik yaptıklarını ve bu nedenle örgüt yöneticilerinin kültürde değişiklik 
yapamayacaklarını ileri sürmektedirler (Smireich, 1983).  

Örgütlerin başarısı için son derece önemli bir unsur olan örgüt kültürü pek çok yolla gerçekleştirilebilir. Fakat 
örgüt kültürü genel olarak bazı aşamalar sonrasında oluşmaktadır. Bu aşamalar (Güçlü, 2003): Örgüt 
kültürünün oluşmasında ilk aşaması, “tek bir çalışanın ortaya çıkması, yani örgütün kurucusu rolünü 
üstlenmesi, yenilikçi bir düşünce ortaya koymasıyla başlayıp, örgütün kurucu rolü üstelenen daha fazla kilit 
personeli örgüte getirmesi ve gelen yeni kişilerle fikirlerini paylaşmasıyla devam eder. Bu aşama üçüncü 
aşamadır. Üçüncü aşamada ise, işletme sahibinin oluşturduğu bu ekip için organizasyon faaliyetlerinin 
gerçekleşeceği binaların temini, gerekli finansal kaynakların sağlanması gibi işlemlerle devam eder. Son 
aşamada ise, pek çok yeni insanın organizasyona kabul edilmesi ile örgüt kültürüne yönelik hikaye ve mitler 
oluşmaya başlar. 

Örgüt kültürü elemanları; tutum, tavır, davranış ve dil (Şimşek vd., 2014), liderler, kahramanlar, normlar, 
değerler ve varsayımlar (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1996), semboller ve törenler (Daft ve Marcic, 2011), öykü ve 
efsaneler (Öztürk vd., 2010), örgütsel sosyalleşme (Köse vd., 2001) olarak sıralanabilir. Örgüt kültürü örgütsel 
adalet kavramıyla yakından ilişkili bir kavramdır.  

Örgüt kültürünün, birçok örgütsel değişken üzerinde önemli bir etkisi vardır (Cameron ve Freeman, 1991). 
Örgüt kültürünün ‘bireysel tutum ve davranışları da etkilediği’ öne sürülmektedir (Lund, 2003; Schein, 1992). 
Bireysel tutum ve davranışlardan en önemlilerinden biri iş tatmini olup, örgüt kültüründen etkilenmektedir 
(Macintosh ve Doherty, 2010).  

Örgütsel adalet ve kültür arasındaki korelasyonun önemini ortaya koyabilmek için örgütsel adaletin nasıl 
oluştuğu ve neden önemli olduğunun kısaca ortaya konulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  
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1.2. Örgütsel Adalet 

Adalet, TDK sözlüğünde “Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme“ olarak tanımlanmaktadır. Alan yazın 
incelendiğinde ilkçağ filozoflarının (Aristo, Plato, Socrates vb.) bu konuya ilişkin çalışmalar yaptıkları 
görülmektedir (Colquitt vd., 2001). İlk çalışmalar örgütsel adalete yönelik olmayıp sosyal etkileşim adaletine 
yönelik olarak yapılmıştır (İçerli, 2010). Örgütsel adalet kavramı ise, örgüt yöneticilerinin adil ve adaletli 
olmaları anlamına gelmektedir (Pillai vd., 1999). Bu durum aynı zamanda örgütlerde yöneticilerin çalışanlara 
yönelik olarak terfi, ücret ve primler, cezalar gibi insan kaynakları uygulamalarının nasıl uygulandığının 
çalışanlar tarafından algılanış biçimidir. Çalışanın işe yönelik duygularını etkilediği için organizasyonun 
başarısı üzerinde adalet kavramı son derece etkilidir.  

Adalet algılarının çalışanların tutumlarını etkilediği yönünde pek çok araştırma bulgusu mevcuttur (Beugre 
ve Baron, 2001). Çalışanlar için örgütsel adalet önemlidir çünkü hiçbir çalışan diğer çalışanlara pozitif 
ayrımcılık uygulanmasını istemez. İnsan rasyonel bir varlık olması nedeniyle adaleti kendi kazanç ve çıkarını 
maksimize edecek bir araç olmasını arzu eder. Aynı zamanda adalet semboliktir. Çalışanın değer görmesi 
anlamı taşımaktadır. Çalışanların örgüte yönelik pozitif tutum oluşturmalarını sağlayarak iş tatminine neden 
olur. Tersi durumda ise tatminsizlik, örgüte karşı güvensizlik duyguları gelişecektir. Bu durumda ise 
performansta azalma işten ayrılma niyetinde ve işgören devir hızında artış gibi örgüt için olumsuz etkilere 
neden olacaktır (Bernardin ve Cooke, 1993). 

Örgütsel adalet teorileri kapsam (reaktif–proaktif) ile süreç (süreç-içerik) boyutları çerçevesinde incelenerek 
üretilmiştir. Reaktif teorisi, çalışanların adaletsiz uygulamalardan kaçma/kaçınma çabaları ile ilgilidir. 
Proaktif teori ise, örgüt çalışanları arasında adaletin tesis edilmesi ile ilgilidir. süreç teorileri ise ücretler, 
terfiler, ödüller gibi insan kaynakları uygulamalarının nasıl tespit edildiği ile ilgili iken içerik teorileri ise 
bunların çalışanlar arasında nasıl dağıtımının yapıldığına odaklıdır (Greenberg,1987). 

Kapsam kuramlarına “ihtiyaçlar hiyerarşisi, çift faktör teorisi, ERG kuramı“ örnektir. Süreç kuramları ise, 
“Eşitlik teorisi, beklenti teorisi, amaç belirleme teorisi ile ilgilidir (Rollinson ve Broadfield, 2002) olarak 
sayılabilir. Örgütsel adalet pek çok araştırmada üç boyut olarak ele alınmış olup bu araştırmada da üç boyutta 
(dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel) incelenmektedir (Balwin, 2006; Gilliland ve Chan, 2009). 

Çalışanlara verilen ödül ve mükafatlar, adaletli şekilde dağıtılıyor olması, örgüt kültürünün en önemli 
yapıtaşlarından biridir. Bu nedenle dağıtım adaleti başta olmak üzere, örgütsel adalet örgüt kültürünün 
önemli bir unsurudur (Özkalp ve Kırel, 2010). 

1.3. İş Tatmini 

Örgütlerde iş tatmini konusu, üzerinde uzun yıllar süresince araştırmalar yapılan (Ishfaq et all, 2011), 
çalışanların işe yönelik tutumlarını ve motivasyonlarını tespit etmek için (Steers,1991), hem insan kaynakları 
hem de davranış bilimleri açısından son derece önemli bir konudur. Hackman ve Oldham (1975) tarafından 
iş özellikleri kurami, işe yönelik motivasyon ve tatmini beraber açıklamak amacıyla geliştirilen bir kuramdır 
(Utaş, vd., 2017). Bu kurama göre, çalışanların yetkinlikleri ve deneyimleri doğrultusunda işe yönelik 
değişiklikler yapılarak, işin tekrar dizayn edilmesi yoluyla çalışanların verimlerinin yükseltilmesi 
hedeflenmektedir (Nicholson, 2010).  

Iş tatmini için pek çok tanım yapılmıştır, “çalışanların işlerine yönelik olarak geliştirdikleri duygusal tepki” 
(Hodgetts, 1991); “kişinin işinden ve iş tecrübesi sonucunda ortaya çıkan pozitif veya hoşnutluk yaratan 
duygular” (Locke, 1976); “çalışanların önemli gördükleri şeylerin, yaptıkları işler tarafından ne derece 
sağlandığı konusundaki algıları” (Luthans, 1989); “kişinin işine karşı gösterdiği olumlu veya olumsuz 
tutum“(Gürbüz, 2011); “kişinin kendi işini ve iş deneyimlerini değerlendirmesinin sonucunda ortaya çıkan 
keyifli ya da olumlu duygusal durum” (Spector vd., 2009) bu tanımlardan bazılarıdır.  

İş tatmini üzerinde etkili olan faktörlerden biri çalışanların işte elde ettiği maddi unsurlara ilişkindir (Bingöl, 
1997; Steers, 1991). Maddi unsurlar çalışanların tatmininde en önemli konulardan olsa da bunların çalışanlar 
arasındaki dağıtımında adalet unsuru iş tatminini etkileyen unsurların başında gelmektedir (Al-Zu’bi, 2010). 
İş tatmini çalışan verimini yükseltir (Türk, 2007). İş tatmini yüksek çalışanlar, organizasyon hedeflerine 
erişmeyi kolaylaştırır (Yücel, 2012). Çalışan performansını ve işi kalitesini yükseltir (Testa, 1999). Özellikle 
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hizmetlere yönelik sektörlerde müşteri memnuniyetinin sağlanmasında büyük önemi olan bir kavramdır 
(Ehtiyar, 1996). 

1.4.  Değişkenler arası ilişkiler 

Örgüt kültürünün, birçok örgütsel değişken üzerinde önemli bir etkisi vardır (Cameron ve Freeman, 1991). 
Örgüt kültürünün ‘bireysel tutum ve davranışları da etkilediği’ öne sürülmektedir (Lund, 2003; Schein, 1992). 
Bireysel tutum ve davranışlardan en önemlilerinden biri iş tatmini olup, örgüt kültüründen etkilenmektedir 
(Macintosh ve Doherty, 2010). İş tatmini gibi bireysel çıktılar, bireyin demografik özellikleri örgüt kültürü ile 
uyum sağlamasına bağlıdır (Wallach, 1983). Örgüt kültürü ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki 
bulunduğunu belirten birçok araştırmacı (Daniel ve Purwanti, 2015; Hakim, 2015; Bigliardi vd,. 2012; Lund, 
2003; Johnson & McIntye, 1998; Denison ve Mishra, 1995; Hofstede vd, 1990; Odom vd., 1990) mevcuttur. 

Çalışanların iş tatmininin sağlanması, pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu faktörlerden örgütsel 
adalet ve örgüt kültürü ile çok yakın ilişkisi olduğu literatürdeki çalışmalarca desteklenmektedir (Bayhan 
Karapınar, 2011; Al-Zu’bi 2010; Cropanzano vd., 2007; İşcan ve Timuroğlu, 2007; Greenberg and Bies, 1992).  
Birçok araştırmacı örgütsel adalet algısının iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtmiştir 
(McFarlin ve Sweeney, 1992; Cropanzano vd., 2007). Bunun yanında çalışanların örgütsel adalet algılarının 
çalışanların cinsiyetlerine göre farklılaşmakta olduğu (Robinson, 2004). Çaılanların çalışma süresine ve 
aldıkları ücrete göre (Franz, 2004; Martin ve Bennett, 1996) farklılaşmakta olduğu belirtilmektedir.  

Araştırma sorularına ve literatüre istinaden oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 
H1: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 
H1a: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 
H1b: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır  
H1c: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları yaşlarına göre farklılaşmaktadır. 
H1d: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları eğitim seviyelerine göre farklılaşmaktadır. 
H1e: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları çalışma yılına göre farklılaşmaktadır. 
H2: Katılımcıların örgütsel adalet algıları demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 
H2a: Katılımcıların örgütsel adalet algıları cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 
H2b: Katılımcıların örgütsel adalet algıları medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır. 
H2c: Katılımcıların örgütsel adalet algıları yaşlarına göre farklılaşmaktadır. 
H2d: Katılımcıların örgütsel adalet algıları eğitim seviyelerine göre farklılaşmaktadır. 
H2e: Katılımcıların örgütsel adalet algıları çalışma yılına göre farklılaşmaktadır. 
H3: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri demografik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. 
H3a: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 
H3b: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır. 
H3c: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmaktadır. 
H3d: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri eğitim seviyelerine göre farklılaşmaktadır. 
H3e: Katılımcıların iş tatmin düzeyleri çalışma yılına göre farklılaşmaktadır. 
H4: Katılımcıların örgütsel adalet algıları iş tatmin düzeylerini etkiler 
H5: Katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları iş tatmin düzeylerini etkiler 

2.METODOLOJİ 

      2.1.Araştırmanın Amacı, Varsayımları Ve Kısıtları  

Bu araştırmanın amacı örgüt kültürü ve örgütsel adaletin çalışanların iş tatminlerine etkisini belirlemektir. Bu 
amaçla örgüt kültürü ve adalet arasında nasıl bir ilişki vardır? Örgütsel adalet algısı ve örgüt kültürü algı 
çalışanların demografik özelliklerine göre farklılaşmakta mıdır? Örgüt kültürü iş tatminini etkir mi? Örgütsel 
adalet iş tatminini etkiler mi? Sorularına bu araştırmada cevap aranmaktadır. 

Bu araştırmada örneklem yöntemi kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğünün ana kütleyi yeterince temsil ettiği 
varsayılmaktadır. Ankette yer alan ölçeklerin araştırma amacına uygun olduğu varsayılmaktadır. Anket 
katılımcılarının ifadeleri içtenlikle ve doğru olarak cevapladıkları varsayılmaktadır. Verileri analiz için 
kullanılan istatistiki analiz yönteminin uygun olduğu varsayılmaktadır. 
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2.2.Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu araştırma Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenlerini ölçmek üzere tasarlanmış ölçeklerle 
sınırlıdır. Araştırmaya katılanlar Gelibolu ve Çanakkale merkezde görev yapmakta olan öğretmenler ile 
sınırlandırılmıştır. Bu araştırmada ele alınan örgüt kültürü, örgütsel adalet ve iş tatmini kavramları zaman 
içerisinde değişebilecek kavramlardır. Bu nedenle araştırmanın bulguları uygulandıkları zaman periyoduyla 
sınırlıdır. Araştırmanın bir diğer kısıtı ise maliyet kısıtıdır. 

2.3.Araştırmanın Yöntemi Ve Modeli 

Çalışmada nicel araştırma yöntemi olan anket uygulanarak veri toplanmıştır. Bu amaçla Çanakkale merkez 
ve Gelibolu ilçelerinde görev yapmakta olan 312 öğretmen ile 2019 yılı Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 
dönemde, kolayda örneklem yöntemi ile yüz yüze anket uygulaması yapılarak veri toplanmıştır. Ankette 
örgütsel adalet için Coquitt (2001) tarafından geliştirilen ve 20 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.  Örgüt 
kültürü için ise, Danışman ve Özgen (2003) tarafından geliştirilen ve 24 ifadeden oluşan ölçekten 
yararlanılmıştır. İş tatmini ölçeği için Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen ve 5 ifadeden oluşan 
ölçek kullanılmıştır. Anketteki ifadeler Likert ölçeğinde hazırlanmış olup, cevaplar ise “Kesinlikle 
katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum’’ olmak üzere beş dereceli bir 
skalada değerlendirilmiştir. Ankette katılımcıları demografik özellikleri için ise beş soru bulunmaktadır. 
Anket formlarıyla toplanan veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Toplanan verilere T testi, 
ANOVA, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon, analizleri yapılmıştır. Araştırma 
modelinde demografik özellikler, etik liderlik özellikleri, örgütsel adalet ve örgütsel sinizmden oluşan 
değişken grubu bulunmaktadır. 

 
 

Şekil 1: Örgüt Kültürü,  Örgütsel Adalet ve Iş Tatmini İlişkisini Gösteren Model 

Bu çalışmada katılımcıların örgüt kültürüne yönelik algıları ile örgütsel adalet algılarının, iş tatmin 
düzeylerine etkisini tespit etmek için şekil 1'de görülen model oluşturulmuştur. 

3.BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1.Demografik Özellikler 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan ifadelere verdikleri yanıtlara göre 
%56,5’i kadın % 43,5’i erkek çalışanlardan oluşmakta olup bunların %86,6’sı evli; %13,4’ü ise bekârdır. 
Katılımcıların %21,1’i 26-33 yaş aralığında; %39,4’ü 34-41 yaşları arasında; %29,5’i  42-49 yaşları ve %9,9’u 50 
yaş ve üzerindedir. Katılımcıların eğitim durumları ise %0,6’sı lise; %82’si üniversite ve %17,4’ü lisansüstü 
eğitim seviyesindedir. Katılımcıların çalışma süreleri incelendiğinde %15,2’si 1-5 yıl; %20,5’i 6-11; %24,5’i 12-
17 yıl; %22,4’ü 18-23 yıl; %17,4’ünün ise 24 yıl ve fazlası bir çalışma hayatının olduğu görülmektedir. 

 

 

 

DEMOĞRAFİK 
ÖZELLİKLER 

ÖRGÜTSEL 
ADALET 

IŞ TATMINI 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 
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Tablo 2: Demografik Özellikler 

 N % 

Cinsiyet   
Erkek  140 43,5 
Kadın 182 56,5 

Toplam 322 100,0 
Medeni durum   

Evli 279 86,6 
Bekar 43 13,4 

Toplam 322 100,0 
Yaş   

26-33 68 21,1 
34-41 127 39,4 
42-49 95 29,5 
50+ 32 9,9 

Toplam 322 100,0 
Eğitim Seviyesi   

Lise 2 ,6 
Üniversite 264 82 
Lisansüstü 56 17,4 

Toplam 322 100,0 
Çalışama Süresi   

1-5 Yıl 49 15,2 
6-11 Yıl 66 20,5 

12-17 Yıl 79 24,5 
18-23 Yıl 72 22,4 

24 Yıl ve fazla 56 17,4 
Toplam 322 100,0 

 

3.2.Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi     

Toplanan verilerin güvenilirliğini belirlemek analiz sonuçlarının doğru ve genellenebilir olması için çok 
önemlidir. Bu çalışmada Cronbach alfa katsayısı hesaplamaya dayanan güvenilirlik analizi yapılmıştır. 
Croanbach alfa katsayısı 20 ifadeden oluşan örgütsel adalet ölçeği için 0,968; 24 ifadeden oluşan örgüt kültürü 
ölçeği için ,913 ve 5 ifadeden oluşan iş tatmini ölçeği için ,916 olarak tespit edilmiştir. Buna göre ölçekler 
yüksek derecede güvenilirliğe sahiptir.  

Tablo 3: Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Adı Cronbach alfa katsayısı İfade Sayısı 
Örgütsel Adalet ,968 20 
Örgüt Kültürü ,913 24 

İş Tatmini ,916 5 

Faktör analizinin uygulanabilmesi için öncelikle Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. KMO 
testi veri setinin alındığı örneklem yeterliliğini, Bartlett testi ise korelasyon matrisinin birim matristen farklı 
olduğunu test etmektedir.  
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Tablo 4:  KMO and Bartlett's Testi 

 Örgütsel Adalet Örgüt Kültürü İş Tatmini 

K-M-O Örneklem Yeterliliği Ölçümü ,954 ,906 ,883 

 

Bartlett's Küresellik Testi 

Ki kare Yaklaşımı 7148,448 4390,550 1223,027 

Serbestlik 
D i 

190 276 10 

Anlamlılık 
Dü i 

,0001 0,0001 0,0001 

Tablo 4’te verilen ölçeklere ait KMO değerlerinden Örgütsel adalet ölçeği ,954 olarak bulunmuş ve çok iyi 
seviyededir. Örgüt kültürü ölçeği KMO değeri ,906 olup çok iyi seviyededir. İş tatmini ölçeğinin KMO değeri 
ise ,883 değeri ile iyi seviye olarak değerlendirilmektedir. Veri setinin KMO değeri 0,50’nin üzerinde 
olduğundan ve Bartlett testi de p=0,00 önem derecesinde anlamlıdır. Barttlet testinin anlamlı olması 
korelasyon matrisinin birim matristen farklı olduğu sonucunu göstermektedir. Bu nedenle veri seti faktör 
analizine uygun bulunmuştur. 

Tablo 5: Örgütsel Adalet Değişkenine İlişkin Faktör Analizi Tablosu 

Faktörler ve Değişkenler Faktör Yükü Varyansın Açıklanma Oranı 

Faktör 1 - Etkileşim Adaleti  %65 

ÖA-2 ,849  

ÖA-1 ,800  

ÖA-3 ,789  

ÖA-4 ,724  

ÖA-5 ,673  

ÖA-8 ,652  

ÖA-6 ,623  

ÖA-7 ,620  

Faktör 2 – İşlem Adaleti  %8,75 

ÖA-12 ,785  

ÖA-11 ,774  

ÖA-13 ,748  

ÖA-10 ,691  
ÖA-9 ,689  

ÖA-14 ,672  

ÖA-15 ,533  

Faktör 3 – Dağıtım Adaleti  %3,47 

ÖA-18 ,856 
 

ÖA-17 ,792  

ÖA-19 ,746  
ÖA-20 ,718  

ÖA-16 ,606  

TOPLAM  %77,21 

Tablo 5'te örgütsel adalet değişkenine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet değişkenleri üç 
faktör altında toplanmaktadır. Buna göre üç faktörden oluşan ölçek, örgütsel adalet algısının %77,21’lik 
oranını açıklamaktadır. Faktör analizinde değişkenlerden faktör yükü 0,40’ın altında olanlar analizden 
çıkarılmıştır. Altı iterasyon neticesinde faktörler principal component ile değerlendirilmiş ve varimax 
rotasyonu ile elde edilmiştir. Bu durumda elde edilen faktör analizi Tablo 5’te görülmektedir.. 
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Tablo 6: Örgüt Kültürü Değişkenine İlişkin Faktör Analizi Tablosu 

Faktörler ve Değiskenler Faktör Yükü 
Varyansın 
Açıklanma 

Oranı 
Faktör 1 - Açıklık ve gelişme  %37,139 

ÖK_6 ,868  
ÖK_7 ,819  

ÖK_13 ,811  
ÖK_3 ,808  

ÖK_8 ,783  

ÖK_5 ,771  

ÖK_16 ,760  
ÖK_9 ,757  

ÖK_15 ,744  
ÖK_12 ,723  
ÖK_4 ,689  

ÖK_14 ,595  
ÖK_24 ,594  
ÖK_17 ,593  

Faktör 2 - Hiyerarşi   %8,225 
ÖK_19 ,774  
ÖK_20 ,688  

Faktör 3 - Kuralcı  %3,212 
ÖK_11 ,687  
ÖK_18 ,489  
ÖK_23 ,423  

Faktör 4 -Destekleyici  %4,014 
ÖK_21 ,735  
ÖK_22 ,473  

Faktör 5 –Klan(Aile)  %2,538 
ÖK_10 ,595  

ÖK_2 ,528  

ÖK_1 ,478  
TOPLAM  %64,978 

Tablo 6'da ise faktör analizi sonucunda örgüt kültürü değişkeninin 5 faktör altında toplanmakta olduğu 
görülmektedir. Buna göre beş faktörden oluşan ölçek, örgüt kültürü algısının %64,978’ünü açıklamaktadır. 
Faktör analizinde değişkenler arasında faktör yükü 0,40 değerinden düşük olan değişkenler analizden 
çıkarılmış olup, faktörler 6 iterasyon sonucunda principal component (birbirine en çok benzeyen değişkenleri 
faktörleştiren) ile değerlendirilmiş ve varimax döndürme fonksiyonu ile elde edilmiştir. Yapılan faktör 
analizine ilişkin sonuçlar Tablo 7’de gösterilmektedir. 

 

 

 

Tablo 7: İş tatmini değişkenine ilişkin Faktör analizi tablosu 

Faktörler ve Değişkenler Faktör Yükü Varyansın Açıklanma Oranı 

Faktör 1  % 75,81 
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IT_1 ,927  

IT_2 ,899  

IT_3 ,888  

IT_4 ,875  

IT_5 ,755  

Tablo 7'de ise iş tatminine ilişkin faktör analizi yapılmış olup, faktör analizi sonucunda bu değişkeninin tek 
faktör altında toplanmakta olduğu görülmekte ve bu faktör iş tatmini %75,81 oranında açıklamaktadır.  

Katılımcıların örgütsel adalet ve örgütsel kültür algıladıkları ile iş tatmin düzeylerinin araştırmaya 
katılanların cinsiyetlerine göre fark olup olmadığını tespit etmek için t testi yapılmıştır. 

Tablo 8a: T Testi (Cinsiyete Göre Fark Analizi) 

  

 

 

 

 

N Ortalama Std. Sap. t Df 

 

 

p  

 
İş Tatmini Erkek 140 3,4357 1,15136 -3,494 260,25

 
,001 

Kadın 

 

182 3,8505 ,91740    
Örgütsel Adalet 

 

Erkek 140 3,7364 ,77892 -2,291 313,87
 

,023 
Kadın 

 

182 3,9489 ,88166    
Örgütsel Kültür Erkek 140 3,4723 ,57252 -1,629 320 ,104 

Kadın 

 

182 3,5833 ,63061    

Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların iş tatmin düzeyleri ve örgütsel adalet algıları cinsiyetlerine göre 
farklılaşmaktadır. Kadın katılımcıların iş tatmini düzeyleri erkek katılımcılara göre daha yüksektir. Benzer 
şekilde örgütsel adalet algısının da kadın katılımcılarda erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda H2a ve H3a hipotezleri kabul edilmektedir. Buna karşılık 
örgütsel kültür algısının katılımcı cinsiyetine göre farklılaşmamakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. H1a 
hipotezi reddedilmiştir. 

Katılımcıların örgütsel adalet ve örgütsel kültür algıladıkları ile iş tatmin düzeylerinin medeni durumlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmek maksadıyla yapılan t testi sonuçları 
tablo 7b’de gösterilmektedir. 

Tablo 8b: T Testi (Medeni duruma Göre Fark Analizi) 

 Değişkenler Grup 

 

N Ortalama Std. Sap. t Df 

 

 

p 

 
İş Tatmini Evli 279 3,6072 1,07500 -3,781 76,424 ,000 

Bekar 

 

43 4,0791 ,70121    

Örgütsel Adalet 

 

Evli 279 3,8362 ,84655 -1,101 320 ,272 

Bekar 

 

43 3,9884 ,82389    

Örgütsel Kültür Evli 279 3,5230 ,60763 -,908 320 ,365 

Bekar 

 

43 3,6134 ,60887    

Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların iş tatmin seviyeleri, evli olanların, bekar olanlara nazaran daha 
yüksek seviyelerde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. H3b hipotezi kabul edilmektedir. Fakat hem örgütsel 
adalet hem de örgütsel kültür algısı katılımcıların medeni durumlarına göre farklılaşmamaktadır. H1b ve H2b 
hipotezleri reddedilmektedir. 

Katılımcıların örgütsel adalet ve örgüt kültürü algıları ile iş tatmin düzeylerinin yaşlarına, eğitim seviyelerine 
ve çalışma sürelerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla ANOVA analizleri yapılmıştır. 
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Veriler normal dağılıma uygun olup; iş tatmini, örgütsel adalet ve örgüt kültürü değişkenlerinde homojenlik 
sağlanmış bu sebeple post hoc testlerinden Tukey yöntemi kullanılmıştır.  

Tablo 9a: ANOVA (Yaşlara Göre Fark Analizi) 

Tablo 9a’da görüldüğü gibi katılımcıların iş tatmini düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmaktadır (F=5,393 ve 
p<0,05). Yapılan Tukey testi sonucuna göre 26-33 yaş aralığında bulunan katılımcıların 34-41 yaşlarındaki 
katılımcılara göre daha yüksek iş tatmin düzeyinde olduğu görülmektedir. 34-41 yaş grubundaki 
katılımcıların ise 50 yaşından fazla olan yaş grubundakilere göre iş tatmin düzeyleri daha yüksek olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Örgütsel adalet algısı katılımcıların yaşlarına göre farklılaşmamaktadır (F=2,082 
p>0,05). Benzer şekilde örgüt kültürü algısı da katılımcıların yaşlarına göre farklılaşmamaktadır (F=1,060 
p>0,05). Bu sonuçlara istinaden H3c hipotezi kabul edilirken, H1c ve H2c hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 9b: ANOVA (Eğitim Durumlarına  Göre Fark Analizi) 

 
Tablo 9b’de görüldüğü gibi katılımcıların iş tatmini düzeyleri eğitim seviyelerine göre farklılaşmamaktadır. 
(F=2,620 ve p>0,05). Örgütsel adalet algısı da katılımcıların eğitim seviyelerine göre farklılaşmamaktadır 
(F=,078 p>0,05). Örgüt kültürü algısı ise katılımcıların eğitim seviyelerine göre farklılaşmaktadır (F=4,721 

Yaşlarına göre Kareler 
toplamı 

df 
(Serbestlik derecesi) 

Ort. 
Karesi 

 
F 

 
p 

İş Tatmini 

Gruplar 
arası 

16,955 3 5,652 5,393 ,001 

Gurup içi 333,259 318 1,048   

Toplam 350,214 321    

 
Örgütsel 
Adalet 
 

Gruplar 
arası 4,403 3 1,468 2,082 ,103 

Gurup içi 224,198 318 ,705   

Toplam 228,601 321    

Örgütsel 
Kültür 

Gruplar 
arası 

1,173 3 ,391 1,060 ,366 

Gurup içi 117,342 318 ,369   

Toplam 118,515 321    

Eğitim Durumlarına göre Kareler 
toplamı 

Df serbestlik 
derecesi) 

Ort. 
Karesi 

F p 

İş Tatmini 

Gruplar 
arası 5,659 2 2,829 2,620 ,074 

Gurup içi 344,555 319 1,080   

Toplam 350,214 321    

 
Örgütsel 
Adalet 
 

Gruplar 
arası 

,112 2 ,056 ,078 ,925 

Gurup içi 228,489 319 ,716   

Toplam 228,601 321    

Örgütsel 
Kültür 

Gruplar 
arası 3,407 2 1,703 4,721 ,010 

Gurup içi 115,109 319 ,361   

Toplam 118,515 321    
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p<0,05). Yapılan Tukey testi sonucuna göre lisansüstü eğitim almış katılımcıların lisans düzeyinde eğitim alan 
katılımcılara göre örgüt kültürü algısı farklılaşmaktadır. Lisans üstü düzeyinde eğitim alan katılımcıların 
örgüt kültürü algısının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara istinaden H1d hipotezi 
kabul edilirken, H2d ve H3d hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 9c: ANOVA (Çalışma Süresine  Göre Fark Analizi) 

Tablo 9c’de görüldüğü gibi katılımcıların iş tatmini düzeyleri çalışma süresine göre farklılaşmamaktadır. 
(F=1,111 ve p>0,05). Örgütsel adalet algısı ise katılımcıların çalışma süresine göre farklılık göstermektedir 
(F=2,039 p<0,05). Yapılan Tukey testi sonucuna göre 1-5 yıl arası çalışma süresinde olan katılımcıların örgütsel 
adalet algısı 24 yıl ve üzerinde çalışma süresinde bulunan katılımcılara kıyasla çok daha yüksek olup farklılık 
istatistiki olarak anlamlıdır.   

Örgüt kültürü algısı da katılımcıların çalışma süresine göre farklılaşmaktadır (F=4,376 p<0,05). Yapılan Tukey 
testi sonucuna göre 1-5 yıllık çalışma süresine sahip çalışanların örgüt kültürü algısı 6-11 yıl çalışma süresi 
olan katılımcılara göre daha yüksek olup; 6-11 yıl çalışma süresi olan katılımcıların kültür algısı da 18-23 yıl 
çalışma süresi olan katılımcılara nazaran daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara istinaden 
H1e hipotezi kabul edilirken, H2e ve H3e hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 10: Regresyon Analizi (Örgütsel Adalet, Örgütsel Kültür ve Iş Tatmini) 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Adj.R2 B Std.Hata t P β F 

Örgütsel Adalet   İş Tatmini ,115 ,425 ,065 6,540 ,0001 ,343 42,769 

Örgütsel Kültür    İş Tatmini ,128 ,621 ,090 6,926 ,0001 ,361 47,968 

Tablo 10’daki regresyon analizi sonucuna göre bağımlı değişken olan iş tatmini düzeyini hem örgütsel adalet 
etkilemekte (R=,343, R2=,115, F=42,769 P<0,01) hem de örgüt kültürünü etkilemektedir (R=,361, R2=,128, 
F=47,968 P<0,01)  Bu sonuçlara göre H4 hipotezi ve H5 hipotezi kabul edilmektedir. 

SONUÇ 

Örgüt kültürü ve örgütsel adaletin çalışanların iş tatminlerine herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek 
maksadıyla yapılan bu çalışma sonuçları incelenecek olursa; çalışanların örgüt kültürüne yönelik algıları, 
demografik özelliklerinden eğitim seviyelerine göre farklılaşmakta olduğu; cinsiyet, medeni durum, yaş ve 
çalışma yıllarına göre farklılaşmamakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Daha önceki çalışmalar incelendiğinde 
ulaşılan sonuçlar, Arslan (2012), çalışanların  yaş ve eğitim seviyesine göre örgüt kültürü algısının 
farklılaşmakta olduğuna yönelik çalışmasının sonuçları ile kısmen uyumludur. Eğitim seviyesi yüksek 
çalışanların kültürü özümseme, benimseme ve içselleştirme seviyeleri daha yüksektir. Buna göre eğitim 

Çalışma Süresine göre Kareler 
toplamı 

Df (Serbestlik 
derecesi) 

Ort. Karesi F p 

Iş tatmini 

Gruplar 
arası 4,483 4 1,211 1,111 ,351 

Gurup içi 345,371 317 1,089   

Toplam 350,214 321    

 
Örgütsel 
adalet 
 

Gruplar 
arası 

8,157 4 2,039 2,932 ,021 

Gurup içi 220,445 317 ,695   

Toplam 228,601 321    

Örgütsel 
kültür 

Gruplar 
arası 

6,201 4 1,550 4,376 ,002 

Gurup içi 112,314 317 ,354   

Toplam 118,515 321    
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seviyesi yüksek olan çalışanların örgüt kültürü algılarının eğitim seviyesi düşük olan katılımcılara nazaran 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Örgüt kültürünün çalışanların cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve eğitim seviyelerine göre 
farklılaşmamakta (Tozkoparan ve Susmuş, 2001; Aksu, 2008; Eroğlu ve Özkan, 2009; Güneş, 2011; Öztürk ve 
Demir, 2015) olduğu pek çok çalışmanın sonuçları ile araştırmanın sonuçları örtüşmektedir. Eroğlu ve Özkan, 
(2009) çalışanların yaşlarına göre örgüt kültürü algısının farklılaşmakta olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uzun 
süre aynı örgütte çalışan kişiler örgütte varolan kültürel değerlere uyum sağlayabilmişlerdir. Fakat bu 
araştırmada katılımcı olan çalışanların çalışma yılına göre  örgüt kültürüne yönelik algıları bakımından 
farklılık bulunamamıştır.  

Çalışanların örgütsel adalet algısının, demografik özelliklerinden cinsiyetlerine göre farklılaşmakta olduğu; 
medeni durum, yaş, eğitim seviyeleri ve çalışma yıllarına göre farklılaşmamakta olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Buna göre örgütsel adalet algısının da kadın katılımcılarda erkek katılımcılara kıyasla daha 
yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Literatürde çalışanların eğitim seviyesi ve çalışma süresi değişkenleri 
ile adalet algısı arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu (Tetik, 2012), meslek, cinsiyet ve medeni duruma göre 
adalet algısında farklılık olmadığı (Şahin ve Taşkaya, 2010; Binay ve Yıldız, 2017) belirtilmektedir. Bu 
araştırma sonuçları bazı sonuçlar bakımından benzerlik gösterirken bazı sonuçları bakımından farklılık 
göstermektedir. Yaş ve çalışma süresi birbirine paralel değişim göstermektedir bu nedenle daha yaşlı 
çalışanlar daha uzun süre çalışma hayatında oldukları için üst ve amirlerinden daha az adaletsiz uygulama 
görmekte olduğu düşünülebilir. Adaletsiz uygulamalara maruz kalma sebeplerinden bir diğeri eğitim 
seviyesi farklı çalışanların durumudur. Bazen yüksek eğitim alan çalışanlar hakettikleri yerde olmadığı 
duygusuna kapılabilirken, bazen de daha düşük eğitim seviyesindekiler bu duyguyu yaşayabilirler. Cinsiyete 
bağlı olarak da çalışanlar bazen adaletsiz uygulamaların hedefi olabilmektedirler. Örgütsel davranış 
konularından cam tavan sendromu cinsiyete dayalı olarak kadın çalışanların karşılaştıkları  adaletsiz 
uygulamaları açıklamaya çalışmaktadır.  

Bu araştırmada çalışanların iş tatmin düzeyleri, demografik özelliklerinden cinsiyetlerine, medeni 
durumlarına göre ve yaşlarına göre farklılaşmakta olduğu; eğitim seviyeleri ve çalışma yıllarına göre ise, 
farklılaşmamakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre kadın çalışanların erkeklere göre; bekar 
çalışanların evli olanlara göre; 26-31 yaş aralığındaki çalışanların,  34-41 yaş aralığında olanlara ve 34-41 yaş 
aralığındaki çalışanların da 50 ve üzeri yaştaki çalışanlara göre iş tatminlerinin daha yüksek seviyede olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. İşcan ve Timuroğlu (2007)’nin yaptıkları çalışmada iş tatmininin çalışanların cinsiyet, 
medeni hal ve yaşlarına göre farklılaştığı;  eğitim durumları ve çalışma yıllarına göre ise farklılaşmamakta 
olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. Fakat cinsiyet değişkeni ile iş tatmini ilişkisini inceleyen çalışmalarda farklı 
sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir (Özaydın ve Özdemir, 2014). İş tatmininin cinsiyete göre farklılaşmamakta 
olduğu (İncir, 1990),  kadınlarda iş tatmini düzeyinin daha düşük olduğu (Kırel,1999) gibi literatürde farklı 
sonuçlar elde edilen çalışmalar görülmektedir. İş tatmininin medeni durum ile ilişkisine yönelik literatür 
incelendiği zaman, genellikle evli çalışanların bekar olanlara nazaran daha yüksek iş tatminine sahip oldukları 
görülmektedir (Telman ve Ünsal, 2004). Aile olmanın verdiği huzur, mutluluk ve sorumluluk duygusunun iş 
tatmininde artışa neden olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın sonuçları ile uyumlu olmadığı görülmektedir. 
Çalışma hayatında geçirilen zaman çalışanın yaşı ile yakından ilişkili olup, uzun zaman aynı iş yerinde 
çalışanların kuruma aidiyetleri ve iş tatmin düzeyleri daha yüksek olduğu yönünde literatürde pekçok 
çalışma mevcuttur (Aktaş ve Aktaş, 1991). Fakat bu araştırmanın sonuçları ile uyumlu değildir. Çalışma 
hayatının hiyerarşisi nedeniyle pek çok işletmede çalışma süresine göre kıdem ve bulunulan pozisyonun 
önemi artmaktadır. Bu durum beraberinde daha yüksek ücret elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Elde 
edeceği daha yüksek ücret ile ihtiyaçlarını daha kolay tatmin edebilen çalışanların iş tatminleri olumlu 
etkilenmektedir.  

Araştırmanın bağımlı değişken olan iş tatmini düzeyi ile bağımsız değişkenler arası ilişki incelendiğinde ise, 
iş tatmini düzeyini, örgütsel adalet algısının etkilemekte (R=,343, R2=,115, F=42,769 P<0,01) olduğu; iki 
değişken arasında ,34 oranında yüksek bir korelasyon bulunduğu ve örgütsel adalette meydana gelen bir 
birimlik değişimin iş tatmininde ,11 oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Yapılan pek çok 
çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuş olup (Colquitt vd., 2001; Chang and Dubinsky, 2005; İşcan ve Sayın, 
2010; Choi, 2011) araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Örgütlerde alınan kararların adaletli olduğu inancının 
çalışanlar tarafından benimsenmesi durumunda iş tatminleri de olumlu etkilenmektedir. Bu nedenle 
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yöneticiler her türlü kararlarında nepotizm, kronizm, patronaj gibi her türlü kayırmacılık davranışlarından 
itina ile uzak durmalı (Yücekaya, 2018) ve kararlarında adaletli davranmaya özen göstermelidir. Yani 
kaynaklar, işler, terfiler, ödüller ve cezalar vb. adalet ilkesi uyarınca çalışanlara dağıtılmalıdır. Bu durum 
sağlanamaz ise çalışanların iş tatminleri de olumsuz etkilenecektir. 

Bu araştırmada bağımlı değişken üzerinde etkisi incelenen diğer bağımsız değişken örgüt kültürüdür. Iş 
tatmini düzeyini, örgüt kültürünün etkilemekte (R=,361, R2=,128, F=47,968 P<0,01) olduğu; değişkenler 
arasında ,36 oranında korelasyon bulunduğu ve örgüt kültürü algısındaki bir birim değişim iş tatmininde ,12 
oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Literatürde de örgüt kültürü ile iş tatmini ilişkisini 
inceleyen pekçok çalışma olduğu ve bu çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 
(Deshpande vd., 1993; Lund, 2003; Hofstede vd., 2010, Erkman ve Şencan, 1994). Hem bu araştırmanın hem 
de daha önce yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki; çalışılan kurumun kültürünü benimsemek ve 
uyum sağlamak iş tatmininin sağlanmasında önemli bir durum olarak tespit edilmiştir. Yöneticilerin işe 
eleman alımlarından başlamak üzere kurum kültürüne uygun olabilecek adayları işe almaları, işe alınan ve 
çalışan olarak kadrolanan kişilerin örgüt kültürünü içselleştirmeleri ve benimsemeleri için çaba göstermeleri 
gerekmektedir. Bu yolla çalışanların iş tatmininin sağlanmasında önemli bir aşama geçilmiş olacaktır. İş 
tatmini yüksek çalışanların performanslarında da önemli iyileşmeler görülmesi beklenebilir. Çalışanların iş 
tatmini yada iş tatminsizliği kavramı sadece örgüt kültürünün çalışanlarca benimsenmesi veya örgüt 
kültürüne uyum zorluğu durumu ile açıklanamaz. İş tatminini etkileyen pek çok faktör olduğu 
unutulmamalıdır. Örgüt kültürü de çalışanların iş tatmininde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.     

Örgüt kültürü, örgütsel adalet ve iş tatmini kavramları organizasyonların başarıya ve sürdürülebilir kâra 
ulaşmasında önemli olan kavramlardır. İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için bu kavramları içselleştirmeli 
ve örgütün en önemli unsuru olan insan unsurunun, verimliliğini maksimize edecek tedbirler almalıdır. 
Yapılan çalışma sonuçları itibarı ile daha önceki çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bundan 
sonraki araştırmacılar için önerilerimiz: İş tatmini üzerinde etkili olabilecek örgütsel sessizlik davranışı, 
mobbing, sinizm davranışları, intikam davranışları, kayırmacılık davranışları, örgütsel bağlılık ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı gibi konuların incelenmesi olacaktır. Bu çalışma sadece Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde 
görev yapmakta olan öğretmenler ile sınırlıdır. Bu nedenle araştırmanın farklı illerde, farklı sektörlerde ve 
farklı çalışan gruplarında tekrar yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilere yönelik ürün ve hizmet markalarında (cep telefonu ve 
mobil hizmet sağlayıcılar) marka deneyimi boyutlarının tüketici-marka ilişkileri üzerindeki 
etkilerini belirlemeye yöneliktir. 

Yöntem – Çalışma Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya ili merkezinde bulunan iki farklı 
alışveriş merkezinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve 
toplamda 400 anket elde edilmiştir.  

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, marka deneyim boyutlarının ürün ve hizmet markası 
kategorilerinde tüketici-marka ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) iki bileşeni 
üzerinde doğrudan ve pozitif etkileri olduğu tespit edilmiş ve oluşturulan araştırma hipotezleri 
kabul edilmiştir. 

Tartışma – Tüketicilere yönelik ürün ve hizmet markalarında marka deneyim boyutları ve tüketici-
marka ilişkileri ampirik olarak incelenerek sonuçlar tartışılmıştır. 
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Purpose – The present study aims to determine the effects of brand experience dimensions on 
consumer-brand relationships in product and service brands (mobile phone and mobile service 
providers) for consumers. 

Design/methodology/approach – The study was conducted between October-November 2019 in 
two different shopping centers in the central district of Antalya. Questionnaire method was used as 
the data collection method and a total of 400 questionnaires were obtained. 

Findings – According to the obtained results, it was determined that brand experience dimensions 
have direct and positive effects on the two components of consumer-brand relationship (two-way 
communication and emotional change) in product and service brand categories and the research 
hypotheses were accepted.  

Discussion – The results were discussed by empirically examining the brand experience dimensions 
and consumer-brand relationships in product and service brands for consumers.  

 

1. GİRİŞ 

Yıllar geçtikçe, pazarlamacılar daha fazla satıştan yararlanmak, sadakati artırmak, olumsuz marka bilgilerine 
karşı duyarlılık oluşturmak ve daha az fiyat duyarlılığı sağlamak için güçlü tüketici-marka ilişkileri 
oluşturmak için çaba sarf ettiler (Aaker ve Joachimsthaler, 2000; Fournier, 1998; Elbedweihy vd. 20016). 
Tüketici perspektifinden bakıldığında, olumlu ve etkili tüketici marka ilişkileri, onlara değiştirme maliyetini 
azaltmak, duygular setini en aza indirmek ve zihinsel faydaları artırmak için bir yol sağlar (Yang ve Peterson, 
2004; Tuškej, vd. 2013). Bu çerçevede işletmeler tüketicilerle bu tür kalıcı ve olumlu ilişkiler yaratmak için 
farklı yollar araştırmaktadır. Literatür taraması, marka deneyiminin ve tüketici-marka ilişkilerini tanımlamak 
ve geliştirmek için önemli araçlar olabileceğini düşündürmektedir (Veloutsou ve Moutinho, 2009; Kim vd. 
2001: Nysveen vd.2013:Barakus vd.2009; Iglesia vd.2011).  

Marka bilinci oluşturma konusunda önceki araştırmalar önemli bilgiler sağlamasına rağmen, birkaç sınırlama 
tanımlanmıştır. Birincisi, daha önce marka deneyimi üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla duygusal deneyim 
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veya ilişki deneyimi üzerinde vurgu yapmıştır. Bu araştırma marka deneyiminin duyusal, duygusal, 
davranışsal ve entelektüel bileşenlerini kapsamlı bir şekilde içermektedir. İkincisi, marka kimliğinin rolüne 
gösterilen öneme rağmen, tüketici-marka ilişkilerini geliştirme ve sürdürmedeki etkisi büyük ölçüde 
araştırılmamıştır (Richins, 1997; Yoo vd. 1998; Muniz ve Guinn, 2001; Lam vd. 2013). Üçüncüsü, birçok 
pazarlama araştırmacısı, her ikisinde de değişen kalite derecesi ve kişilerarası karmaşıklık nedeniyle 
tüketicilerin ürün ve hizmet markalarıyla farklı ilişkiler geliştirebileceğini iddia etmektedir. Hem ürün hem 
de hizmet markası kategorisi için tüketici-marka ilişkilerinin farklı olası etkilerine rağmen, sadece birkaç 
çalışma tüketicilerin ürün ve hizmet markaları için bu ilişkileri geliştirme ve sürdürme yollarını araştırmıştır 
(Iglesias vd. 2011; Nysveen vd.2013; Verhoef vd. 2009; Barakus vd. 2009).  

Bu arka plana rağmen, mevcut araştırmanın temel amacı, tüketici-marka ilişkisinin çevresini ampirik olarak 
test etmektir. Makale şu şekilde tasarlanmıştır; ilk önce kuramsal modeli destekleyen teorik temellerin 
ardından hipotez geliştirme incelenmektedir. Daha sonra, metodoloji, analiz ve elde edilen bulgular 
incelenmiştir. Son olarak, tartışma ve gelecek araştırmalar için öneriler ile çalışma sonuçlandırılmaktadır. 

2. Literatür Taraması ve Hipotez Geliştirme 

2.1 Tüketici-Marka İlişkisi 

Başarılı işletmeler, zengin, anlamlı ve kalıcı bir tüketici-marka ilişkisinin onlara sağlayabileceği çeşitli 
avantajlar nedeniyle odaklanmayı işlemsel pazardan ilişkisel pazarlamaya kaydırmışlardır. Kişisel, yakın 
veya derin bağlantı veya bağının nasıl algılandığına bağlı olarak tüketici ve marka arasında çok sayıda ilişki 
ortaya çıkmıştır (Aggarwal, 2004). Tüketici-marka ilişkisi, bir birey ile marka ve birey arasında birbirine bağlı 
olarak gönüllü veya zorlanan bir marka arasındaki bağlantıyı ifade etmektedir (Blackston, 2000; Fournier, 
1994).  

Tüketici-marka ilişki teorisi, bireylerin etkileşimde bulundukları farklı insanlarla çeşitli ilişkiler geliştirdikleri 
öncüllere dayanmaktadır (Keller, 2012). Bu görüşü genişleten Aaker (1996), tüketiciler ve markalar arasındaki 
etkileşimin, aktif bir tüketici-marka ilişkisinin genişlemesine yol açabileceği ve böylece markaların tüketiciler 
için aktif ortaklar olarak hareket edebileceğini öne sürmüştür.    

Araştırmacılar, tüketici-marka ilişkilerinin satıcı ve alıcı arasındaki iletişimi kolaylaştırdığını ve tüketicilerin 
markalarla ilişki kurmasına yardımcı olduğunu kabul ediyor. Bu ilişkiler, tüketiciler ve markalar arasında o 
kadar güçlü bir duygusal bağ kurma eğilimindedir ki, bu markaların bulunamaması durumunda sadık 
müşterileri bile saklayabilir, mağazaları sadık müşterilerle aynı şekilde değiştirebilir (Pawle ve Cooper, 2006: 
Fetscherin vd., 20014: Verbeke vd., 1998). 

Tüketiciler her gün yüzlerce marka ile etkileşime girdikçe, her biri ile anlamlı ve güçlü ilişkiler geliştirmek 
mümkün değildir. Bu nedenle, marka yöneticileri, tüketiciler ve marka arasındaki ilişkileri geliştirebilecek 
önemli unsurlara odaklanmak için her zaman çaba sarf etmişlerdir. Önceki araştırmalar, marka eklentisi, 
marka imajı, tüketici deneyimi, marka kimliği ve marka itibarı gibi tüketici-marka ilişkilerini geliştirmek ve 
sürdürmek için temel pazarlama değişkenlerinin önemini vurgulamıştır. Bununla birlikte, hem marka 
deyiminin hem de marka kimliğinin tüketici-marka ilişkileri ile ilişkisini inceleyen literatürde bir boşluk 
vardır. Tüketici-marka ilişkisi çerçevesi, araştırmacılara tüketiciler ve markalar arasındaki bağları farklı 
perspektiflerde incelemek ve keşfetmek için bir dizi fırsat sunmaktadır (Belaid ve Behi, 2011; Thomson vd. 
2005; Chang ve Chieng, 2006; Tuškej vd. 2013; Veloutsou vd. 2009).  

Güçlü ve olumlu bir tüketici-marka ilişkisi kurmada marka deneyiminin ve marka tanımlamanın önemini 
çeşitli şekillerde açıklanmaktadır. Birincisi, marka deneyimi, tüketici imajı, marka imajı, marka kişiliği ve 
marka tutumu gibi diğer önemli pazarlama kavramsallaştırmalardan daha bütünsel olarak ölçer; çünkü 
tüketici ve marka arasındaki kapsamlı etkileşimi ifade eder. İkincisi, hem marka deneyimi hem de marka 
kimliği, markalaşmada ortaya çıkan yapılardır ancak araştırmacıların bilgisi dâhilinde olan tüketici-marka 
ilişkisini kurma konusundaki birleşik rolleri asla araştırılmamıştır (Smith ve Wheeler, 2002; Barakus vd. 2009; 
Kuenzel ve Vaux, 2008).  

2.2 Marka Deneyimi 

Pazarlamada deneyim ekonomisi kavramı Pine ve Gilmore (1999) çalışmasından kaynaklansa da, deneyimin 
kesin bir tanımı ve ölçümü büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. İnsanlar, ürün deneyimi, alışveriş veya hizmet 
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deneyimi, müşteri deneyimi, tüketim deneyimi ve marka deneyimi gibi çeşitli uyaranlarla etkileşimleriyle 
farklı deneyimlere sahip olma eğilimindedir (Hoch, 2002; Kerin vd. 1992; Gentile vd. 2007; Holbrook ve 
Hirschman, 1982; Barakus vd. 2009).  

Holbrook ve Hirschman (1982) tüketimin deneyimsel yöntemlerle ilişkili olduğunu ve bu da tüketici 
davranışını daha da etkilediğini vurgulamıştır. Schmitt (1999), işletmelerin müşterilere markaları ile 
kendilerini anlamalarını, düşünmelerini, hareket etmelerini, hissetmelerini veya ilişkilendirmelerini 
sağlayarak deneyimleri nasıl yarattıklarını açıklamıştır. Ayrıca, müşteriler için tatmin edici bir deneyim 
yaratmak amacıyla işletmeler bir ürün veya hizmet satın alırken bireylerin çoğunlukla tespit ettiği tüm 
ipuçlarını takip etmelidirler (Berry vd. 2002).  

Marka deneyimi, bir markanın tasarım ve kimliğinin, ambalajının, iletişiminin ve ortamın bir parçası olan 
markayla ilgili uyaranların uyandırdığı öznel ve içsel tüketici tepkileri (duyumlar, duygular ve bilişler) ve 
davranışsal tepkiler olarak kavramsallaştırılmıştır (Barakus vd. 2009:53). Bu nedenle, marka deneyimi tutarlı 
bir performans sağlamak ve marka vaatlerini yerine getirmekle ilgilidir ve bireyin bir markayla olan deneyim 
algısını yansıtmaktadır (Brodie vd.2009; Ding ve Tseng, 2015).  

Barakus vd. (2009) marka deneyimini, duyusal, duygusal, davranışsal ve entelektüel olmak üzere dört boyutta 
sınıflandırmıştır. Bu çalışmada da bu sınıflandırma kullanılmıştır. Marka deneyim boyutları farklı 
deneyimlerin çeşitli boyutlarıyla tutarlılık ve uyum içindedir. Örneğin, Pine ve Gilmore (1999) deneyimleri 
estetik, eğitim, eğlenceli ve hayalperest olmak üzere dört boyuta ayırmıştır. Bu boyutlar Barakus vd. (2009) 
estetiğin duyusala benzerken, eğitim ile entelektüel ve duygusal boyutlarla eğlenceli olduğu bir mekana 
benzemektedir. Schmitt (1999) algılama, düşünme, hareket etme, hissetme ve ilişki kurma olmak üzere beş tür 
deneyim daha önermiştir. Bu boyutlar aynı zamanda Barakus vd. (2009) boyutlarına benzemektedir. Burada 
duyu, duyusalı yansıtır, duygu duygusal ile ilişkilidir, düşünce entelektüele karşılık gelir ve davranış 
davranışsal boyutuyla ilişkilidir.  

Barakus vd. (2009) tüketim deneyimleri, ürün deneyimleri, marka deneyimleri ile alışveriş ve hizmet 
deneyimleri arasında ayrım yapmak bu tür deneyimlerin tüketici davranışları üzerinde doğrudan veya 
dolaylı etkileri olduğunu önermiştir. Tüm bu tür deneyimler arasında hem müşteriler hem de müşteri 
olmayanlar, marka deneyimlerine sahip olabileceğinden, marka deneyimi en kapsamlı ve en geniş konsept 
olarak kabul edilmektedir (Zarantonello ve Schmitt, 2010). Bazı çalışmalar marka deneyimini, marka 
memnuniyeti, marka sadakati, marka kişiliği ve marka taahhüdünün bir göstergesi olarak incelemiştir. Ayrıca, 
marka deneyimi kavramı, havayolu etkinlikleri, kahveevleri ve turizm destinasyonları gibi farklı ortamlarda 
da doğrulanmıştır (Marinova vd.2008; Iglesias vd. 2011; Lin, 2015;  Zarantonello ve Schmitt, 2013; Choi vd. 
2017; Barnes vd.2014).  

2.3 Marka Deneyimi-Tüketici Marka İlişkisi 

Holbrook ve Hirschman (1982), tüketim deneyimini fanteziler, duygular ve eğlence olarak üç yön önermiştir. 
Ayrıca, biliş deneyiminin (fanteziler) duygusal deneyimin (duyguları) etkilediğini ve sonunda bunların her 
ikisinin de davranış deneyimini (eğlence) etkilediğini belirtmiştir. Schmitt (1999), AIDA modeliyle 
deneyimlerin gelişimini karşılaştırarak bu görüşü doğrulamıştır. Böylece, hem bilişsel hem de duyusal 
etkilerin davranışsal etki üzerinde bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Holbrook (2000) fantezileri, Schmitt (1999) 
duyu ve düşünce deneyimleriyle karşılaştırdı ve fantezilerin biliş deneyimlerinin tüm yönlerinden oluştuğu 
sonucuna varmıştır. Chang ve Chieng (2006) hem bireysel deneyimlerin (duyu, hissetme ve düşünme 
deneyimleri) hem de paylaşılan deneyimlerin (deneyimleri gerçekleştirme ve ilişkilendirme) tüketici-marka 
ilişkisini etkilediğini ampirik olarak doğrulamıştır. 

Ayrıca deneyimler, işlevsel özelliklere benzer bireylere fayda ve değer sağlar (Barakus vd.2008). Marka 
deneyiminin kapsamlı bir araştırmasında Barakus vd. (2009) marka deneyimini duyusal, duygusal, 
davranışsal ve entelektüel olmak üzere dört bileşene ayırarak bütünleşik bir çerçeve sunmuştur. Marka olarak 
hizmet bağlamında, Nysveen vd. (2013) marka memnuniyetinin ve marka sadakatini etkilemede Barakus vd. 
(2009) tarafından önerilen marka deneyimi bileşenlerinin önemini doğrulamıştır. Çalışma aynı zamanda 
marka memnuniyeti ve marka sadakati için bir itici güç olarak ilişkisel bileşeni desteklemektedir. Ayrıca, 
benzersiz ve elverişli marka deneyimleri hoşa giden sonuçlar oluşturduğundan, tüketicilerin tekrarlanan 
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deneyimlerin bir sonucu olarak bu markalarla uzun vadeli ilişkiler geliştirmek istemeleri beklenmektedir. 
Tüm bu tartışmalara ve bu alanda kapsamlı çalışmalara dayanarak oluşturulan hipotezler şu şekildedir;  

H1a: Marka deneyim boyutlarının (duyusal, duygusal, davranışsal ve entelektüel) bir ürün markası için tüketici-marka 
ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) boyutlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

H1b: Marka deneyim boyutlarının (duyusal, duygusal, davranışsal ve entelektüel) bir hizmet markası için tüketici-marka 
ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) boyutlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

3. Metodoloji 

Çeşitli hipotezleri test etmek için, katılımcıların belirli kriterler üzerinde önceden taranmasını ve potansiyel 
katılımcılara kısa bir süre içinde ulaşılabilirliği içeren ve çeşitli avantajları nedeniyle alışveriş merkezinde 
anket yöntemi ile veri toplanmıştır (Wakefield ve Baker, 1998; He vd.2012). Veriler Ekim-Kasım 2019 ayları 
arasında Antalya’nın Muratpaşa bölgesinde bulunan MarkAntalya ve Terracity alışveriş merkezlerinden 
toplanmıştır. Ankete katılan katılımcılardan bir ürün ve bir hizmet kategorisi düşünmeleri (ürün markası 
olarak mobil) ve hizmet markası olarak da (mobil hizmet sağlayıcı) istenmiştir. 

Her bir katılımcıdan hem mobil markası hem de mobil hizmet sağlayıcısı için deneyimlerini ve algılarını 
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların birden fazla markası olması veya kullanması durumunda (mobil 
ve/veya mobil servis sağlayıcıları için) marka ile onlarla olan bağlantı süreleri dikkate  (yani geniş deneyime 
sahip olanları düşünmeleri) alınarak cevap vermeleri istenmiştir. 2019 yılı verilerine göre Antalya ilinin 
toplam nüfusu 2.511.700’dür. Örneklem yeter sayısı 384 olarak hesaplanmıştır. Cevaplama hatalarının 
olabileceği göz önüne alınarak 400 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

Şekli 1. Araştırma Modeli 

3.1 Ölçekler 

Kavramsal modeldeki tüm yapılar daha önceden geliştirilmiş ve sınanmış ölçekler kullanılarak ölçülmüştür. 
Marka deneyimi boyutları, duyusal, duygusal, davranışsal ve entelektüel bu dört boyut Barakus ve diğ. (2009) 
geliştirdikleri ölçek yardımıyla ölçülmüştür. Tüketici-marka ilişkisinin ölçülmesi pazarlama literatüründe 
tartışılmış ve bazı araştırmalarda marka ilişkisi memnuniyet, güven ve bağlılık olarak görmektedir  (Esch vd. 
2006). Diğer araştırmalarda memnuniyet, bağlılık yakınlık bileşimi olarak görmektedir (Aaker vd. 2004). 
Ayrıca, Carroll ve Ahuvia (2006) da marka ilişkilerini marka sevgisi yoluyla ölçmüştür. 

Ancak bağlılık ve yakınlık marka ilişkisinin duygusal boyutun bir parçası iken, memnuniyet, güven ve bağlılık 
tüketiciler ve marka arasındaki bu tür ilişkilerin öncülleri veya sonuçlarıdır. Tüketici-marka ilişkisinin 
bütünsel bir görünümünü yakalamak için insan ilişkilerinden elde edilmesi gerekmektedir. Çünkü insanlar 
markalara insan olarak davranır ve onlara çeşitli kişilik özelliklerini aşılamaktadır (Veloutsou ve Moutinho, 
2009; Aaker, 1997). Bu nedenle, bu çalışmada marka ilişkilerini iki boyut kullanarak ölçülmektedir. İki yönlü 
iletişim 5 madde ve duygusal değişim 6 madde ile Veloutsou (2007) tarafından geliştirilen ölçekle ölçülmüştür. 
Tüm yapılar 5’li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) 
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4. Sonuçlar 

4.1 Ölçüm Modeli 

Çalışmada Hair vd. (2013) önerdiği PLS-SEM modeli ve Ringle vd. (2015) tarafından geliştirilen SmartPLS 3 
versiyonu kullanılmıştır. Çalışma, yansıtıcı nitelikte yapılardan oluşmaktadır. Çalışmada iki değerlendirme 
aşaması kullanılmıştır. 1. aşamada değerlendirme kriterlerinden (yansıtıcı modeller) oluşmakta ve araştırma 
modelindeki yapıların güvenilirliği ve geçerliliği tüketicilerden toplanan verilerle test edilmiştir. Önerilen 
modelin, gösterge güvenilirliği, içsel tutarlılık, yakınsaklık geçerliliği, ayırma geçerliliği ve çoklu doğrusallık 
için (VIF) değerlerine bakılmıştır. İkinci aşamada çalışmanın yapısal modeli değerlendirilirken, yol katsayıları,  
determinasyon katsayısı ve Stone-Geisser’in Q² değeri değerlendirilmiştir. Tablo 1’de marka deneyimi ve 
marka ilişkisi için faktör analizi sonuçları gösterilmektedir.  

Yukarıdaki Tablo 1 incelendiğinde gösterge yüklerinin mobil ürün için duyusal boyutunda yer alan DUY3 
değişkenin 0,70 eşik değerinin altında kaldığı için analizden çıkarılmıştır. Diğer değişkenlerde 0,70 değerinin 
çok üzerinde olduğu görülmüş ve 0,70 eşik değeri kriterini sağlamıştır. Ayrıca mobil hizmette tüm 
değişkenlerin 0,70 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür (Garson, 2016). Yapı ölçeklerinin güvenilirliği 
Cronbach alfa, Kompozit güvenilirlik (Composite Realibility-CR) ve Ortalama varyans değerlerine (AVE) 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

 

                                     Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları  
 

Ölçümler 
        Yükler 
(Mobil Ürün) 

         
Yükler 

(Mobil Hizmet) 
Duyusal   
DUY 1: Bu marka duyularıma hitap ediyor 0,926 0,993 
DUY 2: Bu markayı duyusal bir şekilde ilginç buluyorum 0,938 0,998 
DUY 3: Bu marka duyularım üzerinde güçlü bir izlenim bırakıyor 0,467 0,996 
Duygusal  
DUYG 1: Bu marka duygusal bir markadır 0,993 0,982 
DUYG 2: Bu marka için güçlü duygularım vardır 0,998 0,989 
DUYG 3: Bu marka duygu ve duygularımı uyandırmaktadır 0,996 0,981 
Davranışsal  
DAV 1: Bu marka eyleme yöneliktir 0,918 0,980 
DAV 2: Bu marka bedensel deneyimler sunmaktadır 0,966 0,968 
DAV 3: Bu markayı kullandığımda fiziksel eylem ve davranışlarda bulunuyorum 0,972 0,928 
Entelektüel   
ENT 1:  Bu markayla karşılaştığımda çok düşünmeye çalışıyorum 0,976 0,962 
ENT 2:  Bu marka beni düşündürüyor 0,963 0,908 
ENT 3: Bu marka merakımı ve problem çözmeyi teşvik ediyor 0,920 0,970 
İki Yönlü İletişim    
IYI 1: Bu marka hakkında bilgilendirilmek istiyorum 0,943 0,967 
IYI 2: Bu marka hakkında diğer markalardan daha fazla haber öğrenmek istiyorum 0,994 0,960 
IYI 3: Bu marka hakkında bilgileri ilgi ile dinliyorum 0,993 0,976 
IYI 4:  Gelecekte bu marka hakkında bilgilendirilmeye hazır olacağım 0,992 0,895 
IYI 5: Bu markanın üreticisine geri bildirim vermeye hazırım 0,986 0,954 
Duygusal Değişim   
DUDE 1: Bu marka ile ilgili gelişmeleri önemsiyorum 0,958 0,844 
DUDE 2: Bu marka ve ben birbirimizi tamamlıyoruz 0,874 0,890 
DUDE 3: bu markayla kendimi rahat hissediyorum 0,977 0,940 
DUDE 4: Bu marka, yakın olduğum bir kişi gibi 0,992 0,932 
DUDE 5: Zamanla bu marka benim için daha önemli hale geliyor 0,991 0,931 
DUDE 6: Bu marka benim için diğer markalardan daha fazla anlam ifade ediyor 0,968 0,819 
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Tablo 2. Ürün ve Hizmet Markası için Standart Sapma, Alfa, Kompozit Güvenilirlik ve AVE Değerleri 

 Ortalama S.S Alfa CR AVE 

Ürün Markası 

Duyusal 4,42 0,689 0,85 0,85 0,87 

Duygusal 4,30 1,124 0,95 0,92 0,92 

Davranışsal 3,87 0,899 0,94 0,93 0,90 

Entelektüel 4,05 1,250 0,94 0,94 0,90 

İki Yönlü İletişim 4,23 0,945 0,93 0,93 0,94 

Duygusal Değişim 4,01 1,458 0,95 0,92 0,96 

Hizmet Markası 

Duyusal 4,74 1,580 0,94 0,93 0,97 

Duygusal 4,56 1,336 0,90 0,91 0,93 

Davranışsal 4,22 1,741 0,92 0,92 0,92 

Entelektüel 4,36 1,569 0,94 0,94 0,89 

İki Yönlü İletişim 4,11 0,974 0,96 0,94 0,90 

Duygusal Değişim 4,20 1,440 0,93 0,94 0,80 

Tablo 2 incelendiğinde yapı ölçeklerinin güvenilirlik değerleri alfa, CR ve AVE değerleri incelenerek 
değerlendirilmiştir. Tüm yapılar için alfa ve CR değerleri 0,70 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür. AVE 
değerleri tüm yapılar için 0,50 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ürün ve hizmet 
markasında ölçüm modeli yakınsak geçerliliği koşulu yerine getirilmiştir. Ayrışma geçerliliği Fornell ve 
Lacker’in (1981) tarafından önerilen süreç kullanılarak değerlendirilmiştir. Her bir yapı için AVE’nin yapılar 
arasındaki korelasyon değerleri ile karşılaştırılmıştır. Tablo 3’de ayrışma geçerlilik sonuçları gösterilmektedir. 

 Tablo 3. Ayrışma Geçerlilik Sonuçları 

*Diagoneller AVE’nin karekök değerini göstermektedir. 

Ürün Markası Duyusal Duygusal Davranışsal Entelektüel İki Yönlü 
İletişim 

Duygusal 
Değişim 

Duyusal 0,93      

Duygusal 0,70 0,95     

Davranışsal 0,84 0,68 0,94    

Entelektüel 0,78 0,77 0,85 0,94   

İki Yönlü İletişim 0,81 0,66 0,75 0,86 0,96  

Duygusal Değişim 0,80 0,73 0,75 0,88 0,82 0,97 

Hizmet Markası 

Duyusal 0,98      

Duygusal 0,84 0,96     

Davranışsal 0,81 0,82 0,95    

Entelektüel 0,79 0,75 0,65 0,94   

İki Yönlü İletişim 0,77 0,80 0,73 0,71 0,94  

Duygusal Değişim 0,73 0,69 0,86 0,84 0,83 0,89 
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Tablo 3 incelendiğinde hem ürün markası hem de hizmet markasında AVE’nin karekök değerleri yapılar 
arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu tespit edilmiş ve dolayısıyla ayırma geçerliliği 
sağlanmıştır. 

Daha sonra çalışmada çoklu doğrusallık (Multicollinearity) probleminin olup olmadığı incelenmiştir. Bunun 
içinde, Hair vd. (2011) de Varyans Inflation Factor (VIF) değerlerinin 5’ten küçük ve tolerans değerlerinin 
0.20’den büyük olması gerektiğini belirtmiştir. Tablo 4’de ürün markası ve hizmet markası içsel modele ait 
VIF değerleri gösterilmiştir.  

Tablo 4. VIF Değerleri 

Ürün Markası 

İki Yönlü İletişim 
 
 

Duygusal Değişim 
 
 

Duyusal 2.45 2,85 
Duygusal 
 
 

2,05 1,16 

Davranışsal 
 

1,74 1,86 
Entelektüel 
 

1,33 2,95 
Hizmet Markası   
Duyusal 2,78 2,41 
Duygusal 
 
 

2,63 1,50 
Davranışsal 
 

1,95 1,44 
Entelektüel 
 

2,74 1,06 

Tablo 4’de görüldüğü gibi VIF değerlerinin 5’ten küçük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla modelde eş 
doğrusallık probleminin olmadığı tespit edilmiştir.  

4.2 Yapısal Model 

Çalışmada birinci aşamada gerekli olan güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapıldıktan sonra ikinci aşama olan 
yapısal modelin değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Bunun için ilk önce hipotezleri test etmek için yol 
katsayılarına, determinasyon katsayısına ve Stone-Geisser’in Q² değerine bakılarak değerlendirilmiştir. Yol 
katsayılarına (Path Coefficients) ulaşmak ve hipotezleri test etmek için. Bootstrapping yapılmıştır. Bunun 
içinde gerekli örneklem sayısı minumum 5000 olmalıdır. İçsel ve dışsal değerler için anlamlı t değerleri 
üretilmektedir (Hair vd. 2011: 145). Tablo 5’de ürün markası ve hizmet markası için yol katsayıları ve hipotez 
test sonuçları gösterilmektedir.  

Tablo 5. Yol Katsayıları, t değerleri ve Hipotez Kabul\Red Durumları 

İlişkiler Ürün Markası Hizmet Markası Kabul/Red 

β t-değeri β t-değeri 

Duyusal→ İki Yönlü İletişim 0,564 2,871 0,681 2,847 Kabul 

Duygusal → İki Yönlü İletişim 0,635 2,355 0,694 3,708 Kabul 

Davranış → İki Yönlü İletişim 0,714 2,982 0,587 6,256 Kabul 

Entelektüel → İki Yönlü İletişim 0,720 4,258 0,596 4,587 Kabul 

Duyusal→ Duygusal Değişim 0,648 3,897 0,734 6,025 Kabul 

Duygusal → Duygusal Değişim 0,753 5,123 0,692 2,896 Kabul 

Davranış → Duygusal Değişim 0,674 2,997 0,747 7,569 Kabul 

Entelektüel → Duygusal Değişim 0,499 3,147 0,711 6,563 Kabul 

Tablo 5 incelendiğinde yol katsayılarının ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüş ve oluşturulan araştırma 
hipotezleri kabul edilmiştir. Yapısal modeli, değerlendirmek için ise determinasyon katsayısına (R²) 
bakılmıştır. R² yapının model tarafından açıklanan varyansı göstermektedir. Çalışmada, ürün markası için iki 
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yönlü iletişim R² değeri 0.42 ve duygusal değişim için R²  değeri 0,38 olduğu görülmüştür. Hizmet markası 
için ise, iki yönlü iletişim R² değeri 0.47 ve duygusal değişim için R²  değeri 0,41 olarak tespit edilmiştir.  

Yapısal modeli değerlendirmede determinasyon katsayısı değerlendirildikten sonra, Stone-Geisser’in Q² 
değeride incelenmelidir. Bu değeri hesaplayabilmek için ise, Bindfolding yöntemi kullanılmış ve 5-10 arası bir 
mesafe önerilmiştir. Hair vd. (2017) ve Hair vd. (2011) de sıfırdan büyük Q² değerleri eksojen yapıların söz 
konusu endojen yapı için öngörücü ilgi düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Tablo 6’da ürün markası ve 
hizmet markası için Q² değerleri gösterilmiştir.  

 Tablo 6. Q² değerleri 

Tablo 6’da görüldüğü gibi ürün markası ve hizmet markası için Q² değerlerinin etki düzeyleri 
gösterilmektedir. Ürün markasında, iki yönlü iletişim ve duygusal değişimin etki düzeyleri (0,35) den büyük 
olduğu için etki düzeyleri yüksektir. Hizmet markası için iki yönlü iletişim ve duygusal değişimin etki 
düzeyleri (0,15) den büyük olduğu için etki düzeyleri orta düzeydedir. Analizler ve hipotez testleri sonucunda 
oluşan yapısal modeller hem ürün markası ve hizmet markası için şekillerde gösterilmektedir.  

                         
Şekil 2. Ürün Markası Yapısal Model 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında marka deneyim boyutlarının ürün markası için;  (duyusal, duygusal, 
davranışsal ve entelektüel) boyutlarının tüketici-marka ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) 
boyutları üzerinde doğrudan ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüş ve oluşturulan H1a hipotezi kabul 
edilmiştir.  

 

 

Ürün Markası Q²* 
İki Yönlü İletişim 0.38 
Duygusal Değişim 0.36 

  Hizmet Markası 
İki Yönlü İletişim 0.30 
Duygusal Değişim 0.25 
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Şekil 3. Hizmet Markası Yapısal Model 

Bir hizmet markası için marka deneyim boyutlarının (duyusal, duygusal, davranışsal ve entelektüel) 
boyutlarının tüketici-marka ilişkisinin (iki yönlü iletişim ve duygusal değişim) boyutları üzerinde doğrudan 
ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüş ve oluşturulan H1b hipotezi kabul edilmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Rekabetin artmasıyla birlikte işletmeler müşterilerini elde tutmakta zorlanmaktadır. Tüketici-marka ilişkileri, 
tüketiciler ve markalar arasında uzun vadeli olumlu bir ilişki geliştirme ve sürdürmede uygun bir metafor 
görevi görmektedir. Her ne kadar bazı çalışmalar tüketici-marka ilişkilerinin nasıl kurulduğunu araştırmış 
olsa da (Elbedwihy vd. 2016; Veloutsou ve Moutinho, 2009), tüketici ve marka deneyimlerinin rolü büyük 
ölçüde gözden geçirilmemiştir. Bu çalışma ile tüketici-marka ilişkileri ve marka deneyimleri yazınına 
aşağıdaki şekillerde katkıda bulunmaktadır. İlk olarak, bu çalışma tüketici deneyimlerinin tüketici-marka 
ilişkilerini geliştirmeye ve mevcut deneyim teorisinin marka deneyimini geliştirmesine katkıda 
bulunmaktadır. İkinci olarak, marka deneyiminin boyutları ile tüketici-marka ilişkisi arasındaki ilişkileri 
incelemektedir. Son olarak, çalışma ürün ve hizmet markası kategorilerinde (cep telefonu ile mobil hizmet 
sağlayıcıları) tüketici-marka ilişkisini etkilemede marka deneyim boyutlarını doğrulamaktadır.  

Ayrıca, ürün markası kategorisinde, entelektüel marka deneyimi boyutunun duygusal değişim üzerinde en 
az etkiyi gösterdiği görülmüştür. Bu sonuç şaşırtıcıdır çünkü çalışmada kullanılan ürün markası daha analitik 
ve yaratıcı düşünceleri teşvik etmesi gereken cep telefonuydu. Günümüzde cep telefonu markalarının çoğu 
aynı özellikler sağlayarak tüketicilerin beklentileri ile bir markanın bu beklentileri karşılama yeteneği 
arasındaki boşluğu azaltmaktadır.  

Çalışma, bir marka ile farklı tüketici deneyimleri hakkında birkaç öngörü ve pazarlamacılar için tüketiciler ve 
marka arasında güçlü ve olumlu ilişkiler geliştirmek ve teşvik etmek için çıkarımlar sunmaktadır. Örneğin, 
elde edilen bulgular, markaların tüketicilerin günlük yaşamlarının evrimsel bir parçası haline geldiğini ve bu 
nedenle pazarlamacıların uzun vadeli tüketici-marka ilişkileri kurmak için kolaylaştırıcılar olarak 
kullanılmalarını gerektirdiğini göstermektedir. Bazı temel örnekler, tüketici tercihlerini ve değerlendirme 
kriterlerini değiştirme eğiliminde olan elektronik cihazları, mobil hizmet sağlayıcısını, sosyal medya ve 
televizyon vb. gibi örneğin Facebook veya Twitter etkileşime girdikleri markayla ilgili bilgi türüne bağlı olarak 
tüketicilerin bir marka hakkındaki algısını etkileyebilmektedir.  
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Çalışmanın bulgularına bakıldığında marka deneyim boyutlarının ürün ve marka kategorilerinde ve markalar 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılar açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ürün 
markası için duygusal boyutu tüketici-marka ilişkilerini etkilemede en fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Ayrıca hizmet markası için marka deneyim boyutlarından davranışsal boyutun tüketici marka ilişkilerini 
etkilemede önemli en fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın belirli kısıtlar altında yapıldığı unutulmamalıdır. Marka kategorisinden biri olan ürün ve 
hizmet olmak üzere yalnızca iki kategori (cep telefonu ve mobil hizmet sağlayıcısı) dikkate alınmıştır. Bu 
nedenle bulguların kapsamını sınırlandırmıştır. Ayrıca çalışma Antalya ilinde iki farklı alışveriş veriş 
merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda faklı alışveriş merkezlerinde ve farklı illerde 
ve farklı ürün ve hizmet kategorilerinde yapılacak çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilebilir ve sonuçlar 
karşılaştırılabilir. Son olarak gelecekteki araştırmalar, marka deneyimi ve marka kimliğinin, memnuniyet, 
güven ve sadakat gibi tüketici-marka ilişkisinin bireysel unsurları üzerindeki etkilerini araştırabilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Düzeyi unsurlarının 
Kurumsal Yönetim puanın oluşumundaki yordama etkisini belirlemektir. Ayrıca derecelendirme 
şirketine göre puan ortalamaları açısından farklılık olup olmadığını tespit etmek çalışmanın diğer bir 
amacını oluşturmaktadır.  

Yöntem – Araştırma çok değişkenli regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Amaç 
çerçevesinde Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde (BIST-XKURY) yer alan;  01.07.2019 tarihi 
itibari ile 47 adet olan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme puan verileri 
analiz kapsamında incelenmiştir. Araştırma modelinde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanı 
bağımlı değişken iken, Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
Derecelendirme Puanı, Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme 
Puanı bağımsız değişkenleri temsil etmektedir. Çoklu regresyon analizi yapılırken metot olarak 
“Enter” metodu seçilmiştir. 

Bulgular – Çalışma sonucunda; Kurumsal Yönetim İlkeleri unsurların Kurumsal Yönetim puanının 
oluşumundaki göreli önem sırası Pay sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu Puanı, Kamuyu Aydınlatma 
Ve Şeffaflık Puanı, Menfaat Sahipleri Puanı şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Derecelendirme 
şirketleri açısından yapılan farklılık analizi sonucuna göre; Yönetim Kurulu puanı dışındaki tüm 
derecelendirme puanlarının derecelendirme şirketine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  ( 
JCR: 8,9327   SAHA: 9,2025   KOBİRATE: 9,2254). 

Tartışma – Araştırma bulguları sonucuna göre;  Yönetim Kurulu derecelendirme puanında görülen 
sapma dışında önem sıralaması SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından belirlenen etki düzeylerine 
paralel olarak şekillenmiştir. Ayrıca JCR derecelendirme şirketinin Yönetim Kurulu puanları diğer iki 
derecelendirme şirketine ait puanlardan istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 
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Purpose – The purpose of this study is; to determine the effect of the Corporate Governance 
Compliance Level elements on the predictive effect of the Corporate Governance score. In addition, to 
determine whether there is a difference in the average of points according to the rating company is 
another purpose of the study.  

Design/methodology/approach – The research was carried out with multivariate regression analysis 
method. The data of 47 companies in the Borsa İstanbul Corporate Governance Index (BIST-XKURY); 
as of 01.07.2019, were analyzed within the scope of the analysis. In the research model, while Corporate 
Governance Rating Score is dependent variable, Shareholders Rating Score, Public Disclosure and 
Transparency Rating Score, Stakeholder Rating Score, and Board Rating Score represent independent 
variables. While performing multiple regression analysis, “Enter” method was chosen as the method. 

Findings – In the results of study; the relative importance order of the Corporate Governance 
Principles in the formation of the Corporate Governance score was determined as Shareholders Score, 
Board of Directors Score, Public Disclosure and Transparency Score, Stakeholder Score. According to 
the results of the difference analysis made for the rating companies; It has been determined that all 
ratings except for the Board of Directors do not differ according to the rating company (JCR: 8,9327 
SAHA: 9,2025 KOBIRATE: 9,2254). 

Discussion – Except for the deviation in the Board's rating, the importance ranking was shaped in 
parallel with the impact levels determined by the SPK.  It was observed that the scores of the Board of 
Directors of the JCR rating company differed significantly from the scores of the other two rating 
companies.  
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1.GİRİŞ  

“Kurum” Türk Dil Kurumunca “Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle 
ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese” olarak tanımlanmıştır. “Kurumsallık” ise yine Türk Dil Kurumunca 
“Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan.” şeklinde 
tanımlanmıştır. “Yönetim” Türk Dil Kurumunca “Yönetme işi, çekip çevirme, idare” olarak tanımlanmıştır. 

İşletme Bilimi açısından kavramlar ele alındığında ise “Kurum”; “Farklı amaçlara ulaşmak için bireyler 
tarafından şekillendirilen organize kuruluş, müessese, tesis” olarak tanımlanmaktadır. “Kurum” tanımının 
“davranışsal normların belirleyicisi olması; yasal bir çerçeveye sahip olması ve aktörlerden bağımsız olması; 
tüm topluma olduğu kadar küçük bir grup içinde uygulanabilir olması” şeklinde üç temel unsuru 
bulunmaktadır (Tutar, 2013:45). Kurumsallaşma ise “Örgütün üyelerinden bağımsız bir kimlik kazanması ve 
sosyal ihtiyaç ve baskıların doğal ürünü olarak duyarlı ve esnek bir organizma haline gelmesi” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Kurumsallaşma ile kurumun faaliyetlerini devam ettirmesinde çalışanların kendi kişisel 
yöntemlerine bağlı olmadan, kurumun yöntemlerini üretmesi ve çalışanların kurumdan ayrılsa dahi işlerin 
aksamadan yürütülmesi ve kurumun sürekliliğinin sağlanması mümkün olmaktadır (Tutar, 2013:47). 
Kurumsallaşma üç aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama örgütlerin yasalar, Pazar ve teknolojideki 
değişimlere göre geliştirdiği kalıplaşmış davranışlara dönüştüğü “alışma” aşamasıdır. İkinci aşama 
kalıplaşmaya başlayan davranışlar üzerinde herkesçe kabul gören anlamların oluştuğu “nesnelleşme” 
aşamasıdır. Son aşama ise davranışların dışsallık kazanarak kendi başlarına bir geçerlilik elde ettikleri 
“durulma” aşamasıdır (Tutar, 2013:407). “Kurumsal Yönetim” kavramı ise ülkelerin yasal bağlamları 
doğrultusunda farklı şekilde tanımlanmaktadır. OECD’ye göre kurumsal yönetim;  bir şirketin tarafları  
arasındaki sorumluluk ve hak dağıtımını şekillendirmekte ve şirketin ileriye yönelik belirlemiş olduğu 
stratejik amaçları ve hedefleri  için karar alıcılar ile ilgili kuralları tespit etmektedir  (Kayalı ve Doğan, 
2018:113). Kurumsal yönetimin dayandığı genel kabul görmüş 4 temel ilkeden söz etmek gerekmektedir. Bu 
ilkeler adil davranma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur (Tutar, 2013:349).  

Adillik kavramı; yönetimin faaliyetlerini gerçekleştirirken pay ve menfaat sahiplerinin haklarını gözetmesi ve 
eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi anlamına gelmektedir (Öztürk v.d. 2014:14). Yönetim kurulu 
üyelerinin ve şirket yöneticilerinin maddi çıkar doğuran faaliyetleri ve şirketi etkileyen işlemleri şeffaflık ve 
adillik ilkesi çerçevesinde kamuoyuna ve hissedarlara açıklanmalıdır (Aktan ve Vural, 2007:18). 

Şeffaflık kavramı; işletme faaliyetlerinin etkilerinin işletme raporları ile izlenebilir olması ve raporlarda 
faaliyetlere ilişkin tüm bilinmesi gereken şeylerin şeffaf bir şekilde ortaya konması anlamına gelmektedir 
(Aras, 2007: 27). Şeffaflık kavramı gereği; işletmenin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve kurumun 
yönetimi dahil, işletme ile ilgili tüm maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılması gerekmektedir 
(Aktan ve Vural, 2007:17). 

Hesap verebilirlik kavramı; işletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etkilerinin, işletme dışı paydaşlara 
raporlanması anlamına gelmektedir (Aras, 2007:26). Planlama, hesap verme, denetleme ve raporlama, 
yerleştirme ve paydaşları konuya dahil etme aşamaları hesap verebilirlik kavramının aşamalarını 
oluşmaktadır (Aktan ve Vural, 2007:17). 

Sorumluluk kavramı ise işletmenin tüm paydaşlarının haklarını yasalarda ve ikili anlaşmalarda öngörüldüğü 
şeklide tanımak durumunda olduğunu belirtmektedir (Tutar, 2013:350). Küresel rekabet ortamında 
işletmelerin ayakta kalması ve büyümesi için kurumsallaşmasını tamamlaması, hem sistem oluşturma hem 
de sistemin iyileştirilmesi için önem arz etmektedir. 

Çalışma Giriş ve Sonuç bölümleri dışında “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirmesi”, “Literatür” 
Ve “Araştırma” bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümü olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirmesi”, kısmında kurumsal 
yönetim ilkeleri ve derecelendirmeleri ile ilgili “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde bilgilere yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümü olan “Literatür”, kısmında Türkiye’de Borsa İstanbul Kurumsal yönetim endeksine 
tabi şirketler üzerinde yapılan çalışmalar incelenmiş, konunun eksik kalan yönleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Yapılacak olan araştırma modeli için ön bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümü olan “Araştırma” kısmında; araştırmanın amacı, kapsamı ve sınırlılıkları, 
yöntemi, üzerinde durulmuş; araştırma bulguları tablolar aracılığı ile kaleme alınmıştır 

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM DERECELENDİRMESİ 

Kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde işletmelerin yönetilmesi sağlamak başta bilgi kullanıcıları için 
geniş kapsamda ise toplum için önem arz etmektedir. Borsa İstanbul da faaliyet gösteren işletmeler çeşitli 
endeksler tarafından izlenmekte ve derecelendirilmektedir. İşletmeler çeşitli kriterleri sağladıklarında 
Kurumsal Yönetim Endeksi (BIST-XKURY) ne girebilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksine tabi işletmeler 
belirli dönemlerde Kurumsal Yönetim açısından puanlanmaktadır. İlgili puanlama kredi ve derecelendirme 
şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Saha, Kobirate, JCR bu derecelendirme şirketlerine örnek olarak 
gösterilebilir.   

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile Kurumsal Yönetim Endeksine tabi şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerini 
Belirlemesi ve uygulamasına ilişkin esasları belirlemiştir. Bu esaslara göre Kurumsal Yönetimin çerçevesi pay 
sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu boyutları ile çizilmiştir. Pay 
sahipleri alt boyutu itibari ile; Pay Sahipliği, Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve 
İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı,   Oy Hakkı, Azlık Hakları, Kar Payı Hakkı, Payların Devri 
konuları ele alınmış ve bu alt başlıklara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alt 
boyutu itibari ile Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları, İnternet Sitesi ve Faaliyet Raporu konuları ele 
alınmış ve bu alt başlıklara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Menfaat Sahipleri alt boyutu itibari ile;  
Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi, Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve 
Sosyal Sorumluluk konuları ele alınmış ve bu alt başlıklara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yönetim Kurulu alt 
boyutunda ise Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, 
Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Yönetim Kurulu 
Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar konuları ele alınmış ve bu alt başlıklara ilişkin 
esaslar belirlenmiştir. 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanı; kurumsal yönetim boyutları puanı ve genel olarak kurumsal 
yönetim puanı hesaplaması şeklinde belirlenmektedir. Saha Derecelendirme şirketi Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Puanı; kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, 
menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüş olarak 
tanımlamaktadır. Kurumsal yönetim derecelendirme puanı 1 ile 10 arasında verilir (1: En Zayıf – 10: En 
Güçlü).SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum gösteren şirketler 10 puan alır. Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Puanlaması hesaplanırken SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak aşağıdaki 
ağırlıklar kullanılır: Pay Sahipleri ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık boyutu  %25 oranında;  Menfaat 
Sahipleri boyutu %15 oranında; Yönetim Kurulu boyutu  ise  %35 oranında Kurumsal Yönetim İlkelerine 
Uyum Puanlaması hesaplanırken hesaplamaya dahil edilmektedir. Saha Derecelendirme şirketine göre 
derecelendirme puanlarının anlamı şöyledir (http://www.saharating.com/ , Erişim: 03.01.2020): 

•  9 – 10: Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyduğu, yönetim ve iç kontrol 
mekanizmasının etkin olduğu, kurumsal yönetim risklerinin aktif şekilde yönetildiği, pay sahiplerinin 
haklarının gözetildiği, kamuyu aydınlatma şeffaflığın en üst düzeyde olduğu anlamına gelmektedir.  

• 7 – 8:  Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyduğu, yönetim ve iç kontrol 
mekanizmasının etkin bir şekilde işlediği ancak iyileştirmelere ihtiyacı olduğu, kurumsal yönetim risklerinin 
aktif şekilde yönetildiği, pay sahiplerinin haklarının gözetildiği, kamuyu aydınlatma şeffaflığın en üst 
düzeyde olduğu, ancak yine de çeşitli iyileştirmelere ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir 

• 6:  Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine orta derecede uyduğu, iç kontrol mekanizmasının orta 
derecede etkin olduğu, tespit edilen kurumsal risklerin aktif şekilde yönetildiği, uluslar arası standartlara 
uyum sağlama noktasında eksiklikleri olsa da ulusal standartlara uyum sağladığı, pay sahipleri; menfaat 
sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında iyileştirmelere ihtiyaç 
duyduğu anlamına gelmektedir.  
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• 4 – 5: Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari derecede uyduğu, iç kontrol mekanizmasının 
asgari düzeyde işlediği, kurumsal yönetim risklerinin tespitinde ve yönetilmesinde problemlerin olduğu, pay 
ve menfaat sahipleri ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve de yönetim kurulu alanlarının hemen hemen 
hepsinde önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir.  

• <4:  Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uymadığı, tespit edilmeyen ve yönetilmeyen önemli 
kurumsal risklerinin olduğu, pay ve menfaat sahipleri ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve de yönetim 
kurulu alanlarının tamamında önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir. Böyle bir 
ortamda yatırımcı güveni en alt düzeydedir ve şirketin maddi zararlarla karşılaşma olasılığı yüksek 
seviyededir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Borsa İstanbul, Kurumsal Yönetim Endeksi (BIST-XKURY)’ ne tabi 
işletmeler hakkında yapılmış çalışmalara yer verilecektir.  

 3. LİTERATÜR  

Türkiye’de Borsa İstanbul Kurumsal yönetim endeksine tabi şirketler üzerinde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde çalışmaların daha çok Kurumsal Yönetim Puanları ile finansal şirketlerin finansal 
performansları ilişkisi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Kayalı ve Doğan (2018), çalışmasında Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan imalat 
sektöründeki işletmelerin 2012-2016 yılları arasında aldıkları kurumsal yönetim derecelendirme notu ile 
finansal başarıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda işletmelerin kurumsal yönetim 
derecelendirme notu arttıkça iflas olasılıklarının azaldığı ve dolayısı ile finansal başarılarının arttığı 
bulgulanmıştır. 

Tükenmez v.d. (2017), çalışmasında 2009-2014 dönemi BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan mali 
sektör şirketleri hariç toplam 15 adet işletmenin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirme puanları 
(pay sahipleri, menfaat sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, yönetim kurulu puanları) ile finansal 
performansları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma sonucunda; işletmelerin kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık puanları ile aktif karlılıkları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup; ilişkinin yönü negatif olarak 
belirlenmiştir. İşletmelerin pay sahipleri ve menfaat sahipleri puanlarının Tobin Q değişkenine etkisi pozitif 
yönlüdür.  Çalışma da kamuyu aydınlatma ve şeffaflık puanları ile Tobin Q değişkeni arasında ise ters yönlü 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Karadeniz ve Ergene (2015), çalışmasında halka açık turizm şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını 
incelemek ve halka açık imalat şirketleriyle karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda turizm 
şirketlerinin pay sahipleri ilkelerine, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkelerine, yönetim kurullarıyla ilgili 
ilkelere ve menfaat sahipleriyle ilgili ilkelere uyum açısından imalat şirketlerine göre oldukça fazla eksiklikleri 
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca  turizm şirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlama çabası 
içerisinde olduğu da bulgulanmıştır. 

Dizkırıcı v.d. (2015), çalışmasında hesaplanan etkinlik değerleri ile işletmelerin kurumsal yönetim notları 
karşılaştırılarak aralarında istatistik olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını araştırmışlardır. Çalışma 
sonucunda işletmelerin ilgili döneme ait kurumsal yönetim derecelendirme notları bileşenlerinin; toplam 
faktör verimliliği ve bileşenlerindeki değişim ile düşük korelasyona sahip olduğu görülmüştür. “Kamuyu 
Aydınlatma ve Şeffaflık” bileşeninin “Pür Etkinlik Değişimi” ile % 5 anlamlılık seviyesinde negatif yönlü % 
65,1 oranında korelasyon olduğu diğer ulaşılan sonuçtur. 

Ege v.d. (2013), çalışmasında şirketlerin 2009-2011 dönemine ait finansal performansları belirlenmiş ve elde 
edilen performans sonuçları kurumsal yönetim notları kapsamında değerlendirilerek analiz etmiştir. Çalışma 
sonucunda, şirketlerin finansal performanslarına göre belirlenen sıralamaları ile kurumsal yönetim notları 
esas alınarak oluşturulan endeks sıralamalarının aynı yönde hareket etmediği tespit edilmiştir. Şirketlerin 
finansal performanslarının kurumsal yönetim notları ile pozitif yönde hareket etmediği ve şirketlerin 
kurumsal yönetim kalitelerinin finansal performanslarına tam olarak yansımadığı tespit edilen diğer bir 
sonuçtur. 
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Conkar v.d. (2011), çalışmasında TOPSİS yöntemi ile Endekste yer alan firmaların finansal performansını 
ölçmek ve derecelendirme kuruluşları tarafından kendilerine verilen kurumsal yönetim notu sıralaması ile 
karşılaştırmak amaç edinilmiştir. Çalışma soncunda şirketler sıralamaya tabi tutulmuştur. 

Karamustafa v.d. (2009), çalışmasında Türkiye’de  Ağustos 2008 itibari ile hesaplanmaya başlanan kurumsal 
yönetim endeksinde işlem gören firmaların, endeks kapsamına girmeden önceki dönemlere göre faaliyet ve 
finansal performanslarında anlamlı bir değişmenin ortaya çıkıp çıkmadığını araştırmışlardır. Çalışma 
sonucunda aktif devir hızı, aktif kârlılığı ve özsermaye kârlılığı performans göstergelerinde endeks kapsamı 
öncesi ve sonrası için anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Görüldüğü üzere çalışmalar daha çok şirketlerin finansal performansları ile Kurumsal Yönetim Puanları 
arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada Kurumsal Yönetim Endeksine tabi şirketlerin Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme puanlarının hesaplanmasında, bu puanın oluşumuna etki eden unsurların (Pay 
Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) puana olan etkisini ortaya 
konulacaktır. Ayrıca derecelendirme şirketine göre puan ortalamaları açısından farklılık olup olmadığını 
tespit etmek çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde araştırma yöntemi ve araştırma bulguları üzerinde durulacaktır.  

4. ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, kapsamı ve sınırlılıkları, yöntemi, üzerinde durulmuş; 
araştırma bulguları tablolar aracılığı ile kaleme alınmıştır.  

4.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; Kurumsal Yönetim Endeksine tabi şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
puanlarının hesaplanmasında, bu puanın oluşumuna etki eden unsurların (Pay Sahipleri, Kamuyu 
Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) puana olan etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca 
derecelendirme şirketine göre puan ortalamaları açısından farklılık olup olmadığını tespit etmek çalışmanın 
diğer bir amacını oluşturmaktadır.  

4.2.Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıklar 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde (BIST-XKURY) yer alan;  01.07.2019 tarihi itibari ile 47 adet olan 
şirketlerin verileri analiz kapsamında incelenecektir. Dönem olarak 2018 yılı belirlenmiştir. 2018 yılı itibari ile 
ana kitlenin tüm verilerine ulaşılmıştır. Analizi gerçekleştirilen veriler Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Puanı, Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı, Menfaat 
Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı olarak 5 sınıfta incelenecektir. 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanı diğer 4 (Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma 
ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı, Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme 
Puanı) puan türünden elde edilmektedir.  

4.3.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma çok değişkenli regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çok değişkenli regresyon analizi 
bir bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişkenin (yordayıcı değişken) yer aldığı regresyon 
modelleridir. Bu tür regresyon modellerinde bağımsız değişkenler eş zamanlı olarak bağımlı değişkendeki 
değişimi açıklamaya çalışmaktadırlar (Coşkun v.d., 2015:239-241). Çok değişkenli regresyon analizi yordayıcı 
değişkenler tarafından bağımlı  değişkende açıklanan toplam varyansın yorumlanmasına, açıklanan 
varyansın istatistiksel anlamlılığına, yordayıcı değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlılığına  ve yordayıcı 
değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin fikir yürütme imkanı vermektedir. 
Çoklu regresyon analizleri en az aralık ölçeğinde ölçülebilen sürekli değişkenler gerektirir (Büyüköztürk, 
2016:98). Çok değişkenli regresyon modeli; 

Y=a + b1 X1 + b2 X2 + …….+ bn Xn + e  

şeklinde ifade edilmektedir.  Burada Y bağımlı değişkeni,  a sabit katsayıyı, bi bağımsız değişken etki 
düzeylerini, , Xi bağımsız değişkenleri, e ise modeldeki hata terimini temsil etmektedir (Coşkun v.d., 2015:239-
241). Araştırma kapsamında model ele alındığında; 



C. Güney 12/2 (2020) 1297-1307 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1302 

Y: Kurumsal Yönetim Puanı   

X1: Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı,  

X2: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı,  

X3: Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı,  

X4: Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı 

temsil etmektedir.  

O halde araştırma modelini; 

Kurumsal Yönetim Puanı (Y) = a+ b1. Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı + b2. Kamuyu Aydınlatma ve 
Şeffaflık Derecelendirme Puanı +b3. Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı+ b4. Yönetim Kurulu 
Derecelendirme Puanı + e 

şeklinde formülleştirmek mümkündür. Çoklu regresyon analizi yapılırken metot olarak “ Enter” metodu 
seçilmiştir.  “Enter” metodunda tüm bağımsız değişkenler birlikte analize dahil edilmektedir (Coşkun v.d., 
2015:243). 

4.5.Araştırma Bulguları 

Kurumsal Yönetim ve alt boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma tablosu şöyledir: 

Tablo 1. Kurumsal Yönetim Ve Alt Boyutlarına İlişkin Ortalama Ve Standart Sapma 

Kurumsal Yönetim Alt boyutları Ort. S.S. N 

Kurum Notu 9,3157 ,29508 47 

Pay 9,1794 ,41600 47 

Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 9,4953 ,35404 47 

Menfaat Sahipleri 9,5739 ,44316 47 

Yönetim Kurulu 9,1720 ,29934 47 

Tanımlayıcı istatistik tablosu incelendiğinde Kurumsal Yönetim Endeksine tabi şirketlerin Kurumsal Yönetim 
derecelendirme Puanı ortalamaları 9,3757 olarak hesaplanmıştır. Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı 9,1794, 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı 9,4953, Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı 
9,5739, ve Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı 9,1720 olarak hesaplanmıştır. Puan ortalaması en yüksek 
olan unsur Menfaat Sahipleri Puanı iken en düşük olan unsur Yönetim Kurulu Puanı olarak hesaplanmıştır.  

Kurumsal Yönetim ve alt boyutlarının birbiri ile olan ilişkisini göstere korelasyon tablosu şöyledir: 

Tablo 2. Kurumsal Yönetim Ve Alt Boyutlarına İlişkin Korelasyon 

 
Kurum 
Notu Pay 

Kamuyu 
Aydınlatma Ve 

Şeffaflık 
Menfaat 
Sahipleri 

Yönetim 
Kurulu 

p N 

Pearson 
Korelasyon 

Kurum Notu 1,000 ,759 ,831 ,798 ,860   
Pay ,759 1,000 ,492 ,392 ,485   
Kamuyu 
Aydınlatma Ve 
Şeffaflık 

,831 ,492 1,000 ,617 ,621 
 

0,000 
 

47 

Menfaat Sahipleri ,798 ,392 ,617 1,000 ,696   
Yönetim Kurulu ,860 ,485 ,621 ,696 1,000   

Korelasyon katsayısı tablosu incelendiğinde Kurumsal Yönetim Puanı ile en yüksek korelasyona sahip olan 
unsurun Yönetim Kurulu Puanı olduğu görülmektedir. En düşük korelasyon katsayısına sahip unsur ise 
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Menfaat Sahipleri Notu dur. Korelasyon katsayıları göz önünde bulundurulduğunda Kurumsal Yönetim 
Notu ile diğer unsurların pozitif yönde ve yüksek seviyede ilişkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Araştırma modeline ilişkin özet tablo şöyledir: 

Tablo 3. Araştırma Modeli Özeti b 

Model R 
R 

Kare 
Düzeltilmiş R 

Kare 
Hesaplanan Std. 

Hata 
Durbin-
Watson 

1 ,999a ,999 ,999 ,01101 2,030 

a. Yordayıcılar: (Sabit), Yönetim Kurulu, Pay, Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri 

b. Bağımlı Değişken: Kurum Notu 

Araştırma modelinde açıklanan varyanslar incelendiğinde, modelin unsurlarının Kurumsal Yönetim 
Puanındaki değişmelerin yüzde 99.9’unu açıkladığı görülmektedir.   

Araştırma modeline ilişkin ANOVA analizi sonucu tablosu şöyledir:  

Tablo 4. ANOVAa 

Model Kareler Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

1 Regresyon 4,000 4 1,000 8248,481 ,000b 

Kalan ,005 42 ,000   

Toplam 4,005 46    

a. Bağımlı Değişken: Kurum Notu 

b. Yordayıcılar: (Sabit), Yönetim Kurulu, Pay, Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri 

Bu durum ANOVA tablosu ile birlikte değerlendirildiğinde modelin anlamlı olduğu söylenebilir (p<0,01). 

Araştırmaya ilişkin regresyon katsayıları tablosu şöyledir: 

Tablo 5. Katsayılara 

Model 

Standardize 
Olmayan 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t Sig. 

Korelasyonlar 
Doğrusal Bağlantı 

Katsayıları 

B Std. Hata Beta 
Sıfır-
Sıra Kısmi Bölüm Tolerans VIF 

1 (Sabit) ,070 ,053  1,315 ,196      
Pay ,251 ,005 ,354 54,129 ,000 ,759 ,993 ,298 ,706 1,417 
Kamuyu 
Aydınlatma Ve 
Şeffaflık 

,251 ,006 ,301 39,090 ,000 ,831 ,987 ,215 ,510 1,961 

Menfaat 
Sahipleri ,160 ,005 ,241 29,698 ,000 ,798 ,977 ,163 ,460 2,173 

Yönetim Kurulu ,329 ,008 ,334 39,877 ,000 ,860 ,987 ,219 ,432 2,316 
a. Bağımlı Değişken: Kurum Notu 

Yordayan değişkenler arsında çoklu doğrusallık probleminin olup olmadığını belirlemek için VIF değeri ve 
Tolerans değeri incelenir. Tolerans değeri sıfıra ne kadar yakınsa, çoklu eş doğrusallık problemi o derece 
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yüksektir. VIF değerinin ise 2 den büyük olması genellikle bağımlı değişkeni yordayan bağımsız değişkenler 
arasında çoklu doğrusallık probleminin olduğuna işaret eder (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016:379). Tabloda VIF 
değerinin 2 ten küçük olduğu, tolerans değerinin ise 1 den küçük olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenler 
arsındaki korelasyon tablosu incelendiğinde ise bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık problemi 
olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Araştırmaya ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları şöyledir: 

Tablo 6. Kurumsal Yönetim Puanının Yordamasına İlişkin Standart Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 
Hata 

Beta T P İkili 
r 

Kısmi 
R 

Sabit 0,070 0,053 - 1,315 ,196   

Pay sahipleri 0,251 0,005 0,354 54,129 0,000 0,759 0,993 

Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 0,251 0,006 0,301 39,090 0,000 0,831 0,987 

Menfaat Sahipleri 0,160 0,005 0,241 29,698 0,000 0,798 0,977 

Yönetim Kurulu 0,329 0,008 0,334 39,877 0,000 0,860 0,987 

R= 0,999              R2= 0,999          F (4,42) =  8248,481           p=0,000 

Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı, Menfaat 
Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı bağımsız değişkenlerine göre 
Kurumsal Yönetim Puanı bağımlı değişkeninin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 
tablo…’de sunulmuştur.  Yordayıcı değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 
incelendiğinde Kurumsal Yönetim Puanı ile Yönetim Kurulu Puanı arasında pozitif yönde ve yüksek derecede 
(r=0,860) korelasyon olduğu görülmektedir.  Kurumsal Yönetim Puanı ile Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 
Puanı arasında pozitif yönde ve yüksek derecede (r=0,831) bir korelasyon olduğu görülmektedir. Kurumsal 
Yönetim Puanı ile Menfaat Sahipleri puanı arasındaki korelasyon katsayısı (r= 0,798) olarak hesaplanmıştır. 
Kurumsal Yönetim Puanı ile Pay sahipleri Puanı arasındaki korelasyon en düşük korelasyon değeri olarak 
hesaplanmıştır (r=0,759). Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
Derecelendirme Puanı, Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı 
Kurumsal Yönetim Puanı ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.  (R= 0,999  R2= 
0,999 p<0,01).  Adı geçen değişken ile birlikte toplam varyansın 0,99’u açıklanmıştır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta) yordayıcı değişkenlerin Kurumsal Yönetim Puanı 
üzerindeki göreli önem sırası Pay sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu Puanı, Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 
Puanı, Menfaat Sahipleri Puanı şeklindedir.  

Yapılan çok değişkenli regresyon analizine göre Kurumsal Yönetim Puanının yordanmasına ilişkin regresyon 
eşitliği (matematiksel model) aşağıda şöylece belirtilebilir:  

Kurumsal Yönetim Puanı (Y) = 0,070+ 0,251. Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı + 0,251. Kamuyu Aydınlatma 
ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı +0,160. Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı+ 0,329. Yönetim Kurulu 
Derecelendirme Puanı + 0,01101 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanı belirlemede her bir ana bölüm için SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne paralel olarak aşağıdaki ağırlıklar kullanılmaktadır: (http://www.saharating.com 03.01.2019) 

Pay Sahipleri:%25  

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: %25  

Menfaat Sahipleri: %15  

Yönetim Kurulu: %35 

http://www.saharating.com/
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Analiz sonucunda hesaplanan regresyon denklemi incelendiğinde, değişkenlerin katsayılarının yukarıdaki 
belirlenen ağırlıklarla paralellik gösterdiği söylenebilir. En fazla sapma Yönetim Kurulu Derecelendirme 
Puanı’nda hesaplanmıştır.  

Derecelendirme Şirketlerine Göre Analiz Sonuçları 

Derecelendirme şirketlerine göre 47 adet Kurumsal Yönetim Endeksinde faaliyet gösteren şirketlerin dağılımı 
şöyledir: 

Tablo 7. Derecelendirme Şirketleri 

Derecelendirme Şirketi f 

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 33 

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 8 

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş 6 

Toplam 47 

Tablo incelendiğinde en fazla SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. şirketi ön 
plana çıkmaktadır. 2018 yılı itibari ile SAHA derecelendirme şirketinin pazarın yaklaşık olarak %70’ne hakim 
olduğu söylenebilir.   

Derecelendirme şirketlerinin puanladıkları Kurumsal Yönetim ve alt unsurlarının puan ortalamalarına ilişkin 
tablo şöyledir: 

Tablo 8: Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama 
Std. 

Sapma 
Std. 
Hata 

Ortalama İçin 95% 
Güven Aralığı En 

Düşük 
En 

Yüksek Alt Sınır Üst Sınır 
Kurum Notu Saha 33 9,3776 ,17548 ,03055 9,3154 9,4398 9,00 9,70 

Kobirate 8 9,3725 ,17169 ,06070 9,2290 9,5160 9,06 9,63 
Jcr 6 8,9000 ,57002 ,23271 8,3018 9,4982 8,33 9,60 
Toplam 47 9,3157 ,29508 ,04304 9,2291 9,4024 8,33 9,70 

Pay Saha 33 9,2045 ,39523 ,06880 9,0644 9,3447 8,36 9,75 
Kobirate 8 9,3706 ,18441 ,06520 9,2165 9,5248 9,02 9,55 
Jcr 6 8,7863 ,54474 ,22239 8,2147 9,3580 8,19 9,50 
Toplam 47 9,1794 ,41600 ,06068 9,0573 9,3016 8,19 9,75 

Kamuyu Aydınlatma 
Ve Şeffaflık 

Saha 33 9,5720 ,23859 ,04153 9,4874 9,6566 8,98 9,87 
Kobirate 8 9,5663 ,24130 ,08531 9,3645 9,7680 9,22 9,90 
Jcr 6 8,9790 ,58359 ,23825 8,3666 9,5914 8,44 9,68 
Toplam 47 9,4953 ,35404 ,05164 9,3914 9,5993 8,44 9,90 

Menfaat Sahipleri Saha 33 9,7450 ,26358 ,04588 9,6516 9,8385 8,78 9,95 
Kobirate 8 9,3801 ,31909 ,11281 9,1134 9,6469 8,69 9,70 
Jcr 6 8,8913 ,63813 ,26052 8,2217 9,5610 8,20 9,72 
Toplam 47 9,5739 ,44316 ,06464 9,4438 9,7041 8,20 9,95 

Yönetim Kurulu Saha 33 9,2025 ,23120 ,04025 9,1205 9,2845 8,58 9,54 
Kobirate 8 9,2254 ,23070 ,08157 9,0325 9,4182 8,91 9,60 
Jcr 6 8,9327 ,57299 ,23392 8,3314 9,5340 8,42 9,76 
Toplam 47 9,1720 ,29934 ,04366 9,0841 9,2598 8,42 9,76 

Puan ortalamalarının homojen dağılım gösterip göstermediğine ilişkin tablo ise şöyledir:  
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Tablo 9. Varyansların Homojenliği 

 
Levene 

İstatistiği df1 df2 Sig. 
Kurum Notu 18,011 2 44 ,000 
Pay 6,921 2 44 ,002 
Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 10,301 2 44 ,000 
Menfaat Sahipleri 6,745 2 44 ,003 
Yönetim Kurulu 9,110 2 44 ,000 

Varyansların homojenliği tablosu incelendiğinde anlamlılık değerleri 0,05 den küçük olduğu dolayısıyla 
homojen dağılım gösterdiği söylenebilir.  

Tablo 10. ANOVA 

 
Kareler  

Toplamı df 
Ortalama  

Kare F Sig. 
Kurum Notu Gruplar Arasında 1,189 2 ,594 9,288 ,000 

Grup İçinde  2,816 44 ,064   
Toplam 4,005 46    

Pay Gruplar Arasında 1,240 2 ,620 4,061 ,024 
Grup İçinde  6,720 44 ,153   
Toplam 7,961 46    

Kamuyu Aydınlatma  
Ve Şeffaflık 

Gruplar Arasında 1,834 2 ,917 10,260 ,000 
Grup İçinde  3,932 44 ,089   
Toplam 5,766 46    

Menfaat Sahipleri Gruplar Arasında 4,062 2 2,031 17,975 ,000 
Grup İçinde  4,972 44 ,113   
Toplam 9,034 46    

Yönetim Kurulu Gruplar Arasında ,397 2 ,199 2,346 ,108 
Grup İçinde  3,725 44 ,085   
Toplam 4,122 46    

ANOVA tablosu incelendiğinde ise Yönetim Kurulu puanı dışındaki tüm derecelendirme puanlarının 
Derecelendirme şirketine göre farklılık göstermediği söylenebilir.  Yönetim kurulu puanları incelendiğinde 
ise JCR şirketine ait derecelendirme puanlarının diğer iki derecelendirme şirketine ait puanlardan anlamlı 
şekilde farklılaştığı görülmektedir ( JCR: 8,9327   SAHA: 9,2025   KOBİRATE: 9,2254). 

SONUÇ 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde (BIST-XKURY) yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum düzeyi unsurlarının, kurumsal yönetim puanın oluşumundaki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu 
çalışmada ulaşılan temel sonuç; Kurumsal Yönetim İlkeleri unsurların Kurumsal Yönetim puanının 
oluşumundaki göreli önem sırası Pay sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu Puanı, Kamuyu Aydınlatma Ve 
Şeffaflık Puanı, Menfaat Sahipleri Puanı şeklinde olduğudur. Derecelendirme şirketleri açısından yapılan 
farklılık analizi sonucuna göre; Yönetim Kurulu puanı dışındaki tüm derecelendirme puanlarının 
derecelendirme şirketine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir ( JCR: 8,9327   SAHA: 9,2025   KOBİRATE: 
9,2254). 

Araştırma sonucuna göre;  Yönetim Kurulu derecelendirme puanında görülen sapma dışında önem 
sıralamasının SPK tarafından belirlenen etki düzeylerine paralel olarak şekillendiği söylenebilir.  Ayrıca JCR 
derecelendirme şirketinin Yönetim Kurulu puanlarının diğer iki derecelendirme şirketine ait puanlardan 
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı da söylenebilir. Literatürde yapılmış çalışmalar daha çok 
şirketlerin finansal performansları ile Kurumsal Yönetim Puanları arasındaki ilişki üzerine yoğunlaştığı için, 
bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler ya da red eder bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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Purpose – Target Costing is implemented in product design and development phases, and hence 
aims at cost reduction at the first stage of the life-cycle. This method is primarily intended to enable 
enterprises to seize their desired profit margin on top of the product cost and determine a price that 
corresponds to what customers are willing to pay. This purpose of this study is to examine the target 
costing method and attempts to determine the extent to which it is implemented in the Turkish 
furniture industry. 

Design/methodology/approach – This study examines the extent to which target costing is 
implemented at the enterprises affiliated with the Turkish Furniture Industrialists’ Association and 
the competencies related with the implementation principles of target costing. It therefore 
determines the extent to which target costing is implemented in the Turkish furniture industry. The 
enterprises within this study are selected from furniture industry. So Turkish Furniture 
Industrialists’ Association is selected because of reflecting furniture companies the best. 

Findings – Majority of the enterprises implementing target costing stated it helped address customer 
requirements and reduce costs. They will be able to utilize the method as a significant tool for 
competitive advantage if they follow target costing principles more diligently. Enterprises not 
implementing it, on the other hand, are observed to be internally following the principles of the 
method in general terms. Its implementation will be successful if the senior management assumes 
an active role for its organization-wide ownership. 

Discussion – The findings obtained from the study are of great importance for the enterprises which 
want to calculate the unit costs related to the products correctly. But, majority of the enterprises in 
the furniture industry are observed to be employing traditional cost management systems in setting 
the selling price. Enterprises should leave traditional methods behind and opt for the methods of 
target costing including market research to provide products at the selling price that is desired by 
the customers. 

 

1. Introduction 

Customer demands and expectations that rapidly change due to technological developments resulted in 
shorter product life-cycles and made it difficult to capitalize on economies of scale. The share of fixed costs, in 
particular, expanded within unit production quantities. On the other hand, customers’ expectations rose 
steadily together with more intense competition among enterprises. This has pushed enterprises to pay more 
attention to product and service quality, develop strategies for competitive advantage, and determine their 
costs more accurately (Taylor, 2000). It has become necessary to reach quality, cost, time and design goals 
simultaneously and fully for enterprises to offer products at the selling price determined by the market and in 
the quality desired by customers while, nonetheless, obtaining a long-term competitive edge. This necessity 
brought along the approach toward developing products in a more market-driven manner and managing 
costs strategically. 

Methods and models including total quality management, change engineering, flexible production systems, 
value engineering/analysis, target costing, product life-cycle costing, activity-based costing, kaizen costing, 
quality costing, environmental costing, on-time production, benchmarking, comparative analysis, and 
corporate scorecards emerged in the face of aforementioned developments (Can, 2004). All these strategic cost 
methods share one thing in common, which is the fulfillment of customer expectations in the shortest time 

mailto:dcelayir@ticaret.edu.tr
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period, with ultimate quality and minimum cost. Achieving this goal, however, requires product costs to be 
monitored and managed throughout the entire product life-cycle, while making it essential to eliminate all 
redundant activities in production. Target Costing is among these methods that emerged as a result of the 
approaches mentioned above. A product development strategy driven by customer expectations and market 
opportunities, target costing is a strategic profit and cost management process (Yükçü, 1999). It can be applied 
to the product in design and development phases in integration with other contemporary cost methods, and 
therefore is aimed at reducing costs at the initial stage of any given product/service. This study examines the 
extent to which target costing is implemented at the enterprises affiliated with the Turkish Furniture 
Industrialists’ Association and the competencies related with the implementation principles of target costing. 
It therefore determines the extent to which target costing is implemented in the Turkish furniture industry. 

2. LITERATURE REVIEW 

Enterprises should offer right products at right prices and manage their costs to make profits and survive in 
today’s global competitive market. Target costing is one of the methods developed to achieve this goal. Target 
costing practices guarantee the quality and reliability standards desired by the customer from a product’s 
design phase onwards, while helping enterprises reach the profit margin they prefer (Baharudin and Jusoh, 
2015). Target costing is a design-focused and price-driven profit planning tool and cost management system 
in which cross-functional teams work (Kaygusuz and Dokur, 2015). Target costing is the concept of price-based 
costing instead of cost-based pricing. A target price is the estimated price for a product or service that 
potential customers will be willing to pay. A target cost is the estimated long-run cost of a product or service 
that allows the enterprise to achieve a targeted profit. Target cost is derived by subtracting the target profit 
from the target price (Ramanan, 2000). 

Target costing is a method that is applied in initial phases, i.e. before the production methods of a product are 
designed and established. When applied, all processes are carried out according to the customer, focused on 
production design and then extended to the entire life-cycle of the product. Target costing is intended to 
establish the production process that will generate the desired profit. Target costing is a management 
methodology aimed at driving the development process by effectively managing cross-functional 
relationships. It takes into account the external environment in order to obtain products that meet customer 
expectations. The cost of these products is consistent with business goals throughout the life cycle of the 
product and based on a feed-forward control (Cooper, 1994). There are various definitions of target costing. 
Target costing is a management tool designed to manage planning and design activities of a new product, 
serve as a basis for subsequent process stages, and guarantee the profits determined for a product’s life-cycle. 
Target costing is a strategic cost management tool that links products, the market and resources, and digitizes 
the information regarding them. Target costing is an approach that requires the engagement of all functions 
regarding production (Lorino, 1995 ).  

According to Cooper and Slagmulder (1997), target costing is an approach that determines the selling price 
and life-cycle costs according to desired profitability for the useful life of a product/service to be produced as 
per a certain level of quality and function. Everaert et al. (2006) defined target costing as a process during 
which product costs are determined in initial phases of new product development that enables such target 
costs to be reached in the development process of a new product. 

Schmelze and Geiger (1996) described target costing as an effective and proven method reducing product costs 
throughout the life-cycle of a product without increasing the time period during which a product is designed 
and developed and decreasing quality or functionality. Tanaka (1997) refers to target costing as to a concept 
that has two forms of manifestation. The duality of target costing is taken from the producer’s and from the 
client’s point of view: first and foremost are the costs that it incurs the manufacturer, such as planning, 
designing, developing, manufacturing and selling costs; secondly are the costs borne by the buyer, such as 
maintenance, exploiting and elimination cost. Within this scope, target costing is an approach aimed at 
reducing product life-cycle costs of new products through examining all ideas related with cost reduction in 
product planning, research and development processes provided that quality, reliability and other 
expectations of customers are addressed (Kato, 1993). Target costing aims at cost management in planning and 
design phases of products/services, while helping managers make more reasonable decisions in development 
phase and encouraging employees to adopt a long-term thinking. It is a cost management tool that is used to 
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reduce costs with the assistance of production, engineering, R&D, marketing and accounting departments 
(Sakurai, 1990). 

Target costing is used as a tool to reduce the total life-cycle costs of a product by focusing on design and 
planning phases (Kaplan and Atkinson, 1998). It initiates cost management in early phases of product 
development, actively extends through the entire value chain and applies cost management throughout the 
life-cycle of a product. According to Hansen and Mowen (1999), target costing is an interactive process that is 
repeated until a defined target is reached or until it is determined that a target is impossible to reach. Adopting 
this approach, they argue that the most reliable way to determine a price is to start out with one that the market 
is willing to pay. Seidenschwarz (1993) divides existing definitions under three categories. Definitions of target 
costing are categorized as 

- market-driven; 
- engineering-driven; 
- and functionality-driven. 

Target costing is a strategic cost management tool that reduces product costs in planning and design phases. 
This is achieved through focusing on the integrated efforts of all relevant functions, such as marketing, 
engineering, production and accounting, within an enterprise. This cost reduction process is continuously 
applied in initial phases of production (Sakurai, 1996). Target costing is primarily intended to enable 
enterprises to seize their desired profit margin on top of the product cost and determine a price that 
corresponds to what customers are willing to pay. Target cost is determined by the market since product costs 
are dictated upon by customers. It is possible to lay down the key assumptions related with the method as 
follows (Hacırüstemoğlu and Şakrak, 2002):  

- The selling price of the products is set by the target market.  

- The profit margin intended to be reached is subtracted from the selling price.  

- The remaining amount is determined as the target cost which has to be incurred if the product is 
produced. 

The target cost shows the difference between the target price and determined profit. In target costing, product 
quality should not be overlooked and imbalances between price and quality prevented through thinking with 
a focus on the customer (Kalkancı, 2008). 

Target costing concept implies an integrated mechanism where we can find the three mentioned orientations, 
as it follows (Dimi and Simona, 2014):  

- the basic characteristic of the target costing consists in its clear orientation towards the market, the 
estimation of the price being made taking into account the estimated price that can be obtained in 
future by selling the product on the market;  

- establishing the target costing is not made by only taking into account the estimated price accepted 
on the market, its objective being that of analysing the characteristics of the new product planning and 
designing phases but also by using target cost to track and control the actual incurred costs;  

- any resource economy must be made respecting the product’s functionality established by the client, 
otherwise any cost reduction will have a negative impact: the consumer may refuse the product. 

All the stakeholders within the value chain are expected to be involved in target costing during cost 
reduction. Focus should be placed on eliminating waste, deficiencies and errors that may occur during the 
product life-cycle. Moreover, stakeholders should be careful about costs related with the rectification of errors, 
and re-use or disposal of the deficient product (Helms, Ettkin, Baxter and Gordon, 2005). 

2.1. The Aim of Target Costing 

Competition pushes enterprises to produce products or services in the quality and with the functions aligned 
with customer expectations and demands, whilst necessitating sales thereof at the price determined by the 
market (Castellano and Young, 2003). The knowledge on costs in modern production environments cannot be 
produced with the speed, benefits and accuracy required by the fierce competition through traditional cost 
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methods. It is necessary to develop methods, systems and models that can produce more accurate, faster, more 
useful and reliable information, and the need for target costing rises every passing day. 

The core objective of target costing is to reduce the costs of new products, which will address customers’ 
requirements for quality, reliability and functionality, throughout their life-cycles (Dekker and Smidt, 2003, 
Kalkancı, 2008). Target costing, while ensuring the continuity of optimum quality, reduces total costs. Within 
this scope, target costing ensures optimal balance between quality, functionality and cost. Most production 
enterprises employ target costing for the purposes of strategic profit planning (Sakurai, 1990). Other objectives 
of target costing could be summarized as follows (Karcıoğlu, 2000): 

- Ensuring alignment of enterprises, costs in particular, with the market 
- Providing cost management support for a product in initial phases and hence ensuring that product 

costs can be managed even in design phase 
- Helping enterprises expand their existing market share  
- Maximizing profit margins, and ensuring continuous control over cost targets for a dynamic cost 

management. 
- Helping the corporate strategy take shape according to market requirements. 

Also, key features of target costing can be listed as follows (CFI, 2019): 

- The price of the product is determined by market conditions. The company is a price taker rather 
than a price maker. 

- The minimum required profit margin is already included in the target selling price. 

- It is part of management’s strategy to focus on cost reduction and effective cost management. 

- Product design, specifications, and customer expectations are already built-in while formulating the 
total selling price. 

- The difference between the current cost and the target cost is the “cost reduction,” which 
management wants to achieve. 

- A team is formed to integrate activities such as designing, purchasing, manufacturing, marketing, 
etc., to find and achieve the target cost. 

2.2. Key Principles of Target Costing and the Target Costing Process 

Target costing is a market-driven costing system. It is established based on the offers of the competition and 
customers’ requirements. Target costing is a system for profit planning and cost methods. It is a functional 
system at the heart of which price setting, customer centricity and design lies (Ansari and Bell, 1997). Cost 
management is initiated in product development phase and applied throughout the product life-cycle in a 
manner to cover the entire value chain. Target costing can best be described as a systematic process of cost 
management and profit planning. The six key principles of target costing are (Swenson et al. 2003): 

1. Costing per Price: In target costing, target selling price is determined first. The target selling price stands for 
the amount consumers consider paying for the products produced by an enterprise. Target profit margin is 
subtracted from this price to determine the target cost.  Costing per price is composed of two key sub-
principles (Ansari and Bell, 1997). Product and profit margin are determined by market prices. The process 
should be regularly analyzed for the enterprise to opt for products with consistent and reliable profit margins. 
Target costing is based on knowledge and analyses of active competition. It is important to have an 
understanding of how market prices have been set. 

2. Focus on customers: Target costing is a process under the impact of the market, and customers’ opinion is 
continuously taken into account. Customer requirements for quality, cost, and time are simultaneously 
incorporated in product and process decisions and guide cost analysis. The value (to the customer) of any 
features and functionality built into the product must be greater than the cost of providing those features and 
functionality. 

What needs to be considered in product design is elimination of those features that will add on the product 
cost but nevertheless fail to bring in further value for the consumer. 
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3. Focus on design: Target costing manages costs before they are incurred. Although most costs arise in 
production, many of them are caused by issues related with design. Target costing, though, focuses on a design 
that enables cost control/reduction throughout the life-cycle of a product (Ansari and Bell, 1997). Cost control 
is emphasized at the product and process design stage. Therefore, engineering changes must occur before 
production begins, resulting in lower costs and reduced “time-to-market” for new products. 

4. Cross-functional involvement: One of the key aspects of target costing is the adoption of a team approach 
to achieve the target cost. Team members represent a broad group of people including producers, engineers, 
designers, R&D experts, marketing specialists, and suppliers (Sakurai, 1989).  Cross-functional product and 
process teams are responsible for the entire product from initial concept through final production. 

5. Value-chain involvement: Target costing deals with all the stakeholders of a value chain, from vendors and 
distributors to customer services. The method is built on long-standing, beneficial relationships to be 
established with the aforementioned. This is how it extends cost reduction efforts across the entire value chain, 
by partnering with all other parties outside an enterprise (Hacırüstemoğlu and Şakrak, 2002). 

6.  A life-cycle orientation: The method is primarily aimed at minimizing product life-cycle costs on the side 
of both producers and customers. Total life-cycle costs are minimized for both the producer and the customer. 
Life-cycle costs include purchase price, operating costs, maintenance, and distribution costs. 

There are certain requirements for the effective implementation of those principles (Bahşi and Can, 2001): 

- Involving suppliers in product development process;  

- Designing products and processes simultaneously;  

- Giving a direction to all cost reduction efforts according to customers’ expectations;  

- Simplification of design and measurement thereof;  

- Establishing teams composed of representatives from different functions in activities related with 
target costing; and  

- Establishing an organizational structure and culture open to continuous change and improvement.  

Target costing process: The target costing process can be summarized in three main stages which are linked 
to the development cycle of the product (Sakurai, 1989):  

1-Setting the allowable cost that relates to the planning stage (corporate planning) and initial design of the 
product;  

2-Setting and achieving the target cost that is linked to the detailed design of the product and to the production  

3-Plan (industrialization and manufacturing preparation); target cost achievement in the product 
implementation phase using standard cost, the kaizen costing technique or value analysis.  

The first two stages make up the design phase of target costing, while the third constitutes the operational 
phase. The first stage of the target costing process is aimed at determining the allowable cost and is linked to 
strategic planning - identifying specific markets, consumers and products that the company intends to develop 
- and to the initial design of the product. This cost is determined by calculating the difference between the 
price, set according to the logic outlined above, and expected profit and it constitutes the largest value of 
resources that can be used by the company to obtain the product. 

2.3. The Success of Target Costing 

The following requirements should be addressed to achieve desired results with target costing while properly 
following up its implementation and carrying out relevant stages (Bozdemir and Orhan, 2011). 

Supplier participation: Many large enterprises procure the parts, by-products, semi-finished products, raw 
materials and materials used in production from suppliers. Therefore, suppliers should be considered strategic 
partners and involved in the process of target costing. It is strategically important to establish good relations 
with suppliers and work with fewer suppliers, if possible, because input costs make a direct impact on product 
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costs. Within this framework, it would be useful for enterprises to implement supply chain management 
principles (Yalçın, 2005). 

Simultaneous design: Products have to be designed simultaneously. Rather than researching whether a 
product can be produced by designing of its features first, production processes should be made ready 
simultaneously with the product design, which would prevent waste of time. 

Customers’ expectations: The price is determined as per customers’ expectations and the amount they are 
willing to pay in target costing. Therefore, it is important to take customers into account during cost reduction 
efforts (Coşkun, 2002-2003). Including customers in the design team and exploring their opinion through 
market research or systematic and various methods will enable the design to be developed in the light of such 
opinions and negative situations to be identified beforehand and prevented. 

Design simplicity and measurement: For a successful target costing system, it is a pre-requisite to simplify 
designs as much as possible. The number of parts in a product should be minimized to prevent complications 
(Altınbay, 2006).  

Establishing a target costing team: An enterprise should establish a good target costing team and include 
employees from various functions, such as product development, product engineering, procurement, sales, 
and cost control.  

Organizational culture: The organizational culture should be open to continuous change and development. 
Enterprises with effective target costing systems always renew themselves, without having to compromise on 
their core values. 

Use of other techniques: Use of certain techniques and practices may prove necessary in target costing. The 
success of target costing will depend on the extent to which other techniques and methods have been 
implemented. Methods that are considered key components of target costing include value engineering, cost 
tables, value chain analysis, disassembly analysis, quality function deployment, balanced scorecard and 
inspection analysis. 

3. DATA AND SAMPLING: 

Changing economic and social conditions of today have pushed enterprises in the furniture industry to carry 
out production and sales activities in the face of tough competition. Therefore, they have started placing great 
importance on cost management to maintain their presence in national and international markets, preserve 
their competitive power, and reach their cost, time, quality and technology targets in a simultaneous manner 
and at an optimal level. Within this scope, target costing is considered a significant costing tool. Target costing, 
although it has been touched upon by a series of studies in Turkey since 1990s, lacks comprehensive 
examination and discussion when it comes to its implementation. This study examines the extent to which 
increasingly important target costing, which is used by many enterprises around the globe as a strategic cost 
management process and profit planning tool, is implemented in one of the driving industries in Turkey, i.e. 
the furniture industry. This study primarily intends to identify enterprises implementing target costing and 
determine how they comply with the principles of implementation for target costing in processes such as cost 
and price setting, customer analysis and cost reduction efforts. It also aims to lie down the reasons as to why 
some enterprises do not implement target costing and to measure its usability in the future. 

4. METHOD: 

4.1. Data Collection Method and Analysis Used 

Survey forms based on primary sources were used as the data collection tool for the purpose of this study. 
Questions in the survey form, which was prepared to achieve the intended purpose of this study, were 
determined taking the literature in Turkey and the world and former surveys conducted in different industries 
into account. 

4.2. Scope of the Research and Sampling 

The population is composed of 39 leading furniture firms in Turkey affiliated with the Turkish Furniture 
Industrialists’ Association. The main reason for selecting the members of the Turkish Furniture Industrialists’ 
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Association is their level of institutionalization in the industry and strong organizational structure, which is 
required for implementation of sophisticated methods such as target costing. Information derived will 
therefore be more consistent and reliable. As part of the survey, information was collected by e-mail and one-
on-one interviews with some enterprises. Only 14, though, replied to the questions in the survey. 

5. ANALYSIS AND RESULTS 

Respondents were asked questions on key principles and features of target costing, as well as the level of its 
implementation at their own enterprises. In addition to evaluating how the method is implemented at 
enterprises, questions that were associated with the features of the method were aimed at examining how 
closely they stood to the principles of the method in practice. Respondents’ positions within those enterprises 
are outlined in Table 1. 

Table 1: Respondents’ Positions at Their Own Enterprises 

 
Looking at respondents’ positions, four are senior executives (28.6%), four in charge of the production 
department (28.6%), two in charge of accounting and finance (14.3%), two in charge of the factory (14.3%), and 
two in charge of their relevant departments (%14.3).  Operating periods of enterprises in the furniture industry 
are outlined in Table 2: 

Table 2: Enterprise Operating Period in the Furniture Industry 

Years N (Number) Percentage (%) 
Less than 3 years 0 0 
3-5 years 0 0 
5-10 years 3 21.4 
10-20 years 7 50.0 
20 years and above 4 28.6 
TOTAL 14 100.0 

 
Looking at enterprises’ operating period in the industry, 21.4% have been in the industry for 5-10 years, 50% 
for 10-20 years, and 28.6% for more than 20 years. Figures reveal that the majority of the enterprises that 
responded to the survey have sufficient experience in the industry in which they operate. Table 3 outlines the 
target markets of the enterprises: 

Table 3: Enterprise Target Market 

Target Market N (Number) Percentage (%) 
Domestic 5 35.7 
International 0 0 
Both domestic and international 9 64.3 
TOTAL 14 100.0 

 
A look into enterprises’ target markets shows that 35.7% operate only in the domestic market, whereas 64.3% 
operate both in domestic and international markets. Tough competition in domestic and international markets 
pushes enterprises to be more careful about costs. Therefore, one could say that enterprises with operations 
both in domestic and international markets should pay more attention to costs. The following table 
summarizes the factors enterprises think are important for competitive advantage. 

Position N (Number) Percentage (%) 
Senior Executive 4 28.6 
Officer in Charge of Production Department 4 28.6 
Accounting, Finance 2 14.3 
Factory responsible 2 14.3 
Department officer 2 14.3 
TOTAL 14 100.0 
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Table 4: Important Factors for Competitive Advantage 

Factors Most Important Very 
Important 

Important Less 
Important 

Unimportant 

N % N % N % N % N % 
Production 2 14.3 12 85.7 0 0 0 0 0 0 
Costs 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quality 8 57.1 6 42.9 0 0 0 0 0 0 
Speed 1 7.1 8 57.1 5 35.7 0 0 0 0 
Design 4 28.6 6 42.9 4 28.6 0 0 0 0 

Cost was observed to be the most important factor with a percentile of 100%. Cost is important to gain 
competitive advantage for enterprises in the furniture industry. However, competitive advantage is not only 
achieved with cost looking at today’s conditions. Enterprises should place importance on other factors, as well. 
The second most important factor is quality, according to the table. This has shown that enterprises pay 
attention to the quality of the products they offer to consumers. 
The third important factor is design. This emphasis on design creates a positive impact in terms of the level of 
target costing implementation. One of the key elements of target costing is conducting market analysis. 
Respondents were asked whether they conduct market analysis, as shown in the results provided in the 
following table. 

Table 5: Level of Market Analysis Implementation 

Market Analysis N % 
Sufficient 9 64.3 
Partially  4 28.6 
Never conduct 1 7.1 
Total 14 100.0 

Nine enterprises (64.3%) said they conducted sufficient analyses, four said they conducted partial analyses 
(28.6%), and one said they never conduct analyses (7.1%), as per the evaluation on whether enterprises conduct 
market/product analyses before producing a new product. With market analysis, enterprises identify 
customers’ requests and needs and shape production activities accordingly, as part of target costing. 64.3% of 
the respondents as cited above are anticipated to be seeing its positive reflection on the level of target costing 
implementation.  
Enterprises were also asked about the factors they researched in market analyses, as summarized in Table 6.  

             Table 6: Factors Researched in Market Analysis Before Production 

Factors Always Usually Sometimes Rarely Never 
N % N % N % N % N % 

Customers’ product-related 
preferences and expectations  8 57.1 4 28.6 2 14.3 0 0 0 0 

Price customer anticipates for 
the product 7 50.0 4 28.6 2 14.3 1 7.1 0 0 

Potential sales volume of the 
product 2 14.3 6 42.9 6 42.9 0 0 0 0 

Knowledge on competitors’ 
products 

1 7.1 3 21.4 8 57.1 2 14.3 0 0 

 
According to Table 6, customer preferences and expectations is the first factor enterprises seek to understand 
in market analysis. The second important factor is the price customers anticipate for a given product. This 
shows that enterprises make sure to consider customer preferences and expectations and the price anticipated 
by the consumer, both of which are key elements for target costing. This situation is also in a position to 
support target costing. Cost estimation is another important factor in target costing. Following are the replies 
to the question “In which stages do you make cost estimates while developing a new product?” 
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Table 7: Stages in which cost estimates are made 

Stages Yes Do not know No 
N % N % N % 

After a new product idea is conceived 8 57.1 5 35.7 1 7.1 
During new product design 11 78.6 3 21.4 0 0 
After production for the new product starts 12 85.7 0 0 2 14.3 
After production is completed 12 85.7 0 0 2 14.3 
We do not make cost estimates in any stage. 2 14.3 1 7.1 11 78.6 

57.1% of enterprises stated they make cost estimates after the idea of a new product is conceived. 78.6% stated 
they make cost estimates during new product design, while 85.7% said they make cost estimates after 
production for the new product starts. 14.3% do not make cost estimates in any stage. As for target costing, 
the cost of a product is determined in product design and development. 78.6% shows that the majority comply 
with this principle. Respondents were asked whether they undertake any cost reduction efforts for new and 
existing products at their enterprises. Seven said they exert sufficient level of efforts (50%), six said their efforts 
were partial (42.9%) and one said they do not undertake any efforts (7.1%). When asked the stage in which 
cost reduction efforts were undertaken, respondents replied as follows. 

Table 8: Stages in which Cost Reduction Efforts are Undertaken 

Stages N % 
In design, before production  1 7.1 
During production 6 42.9 
After production is completed 0   0 
In each phase of product life-cycle 7 50.0 
Total 14 100 

42.9% stated they carry out cost reduction activities at the stage of production, while 50% undertake cost 
reduction efforts in each phase of the product life-cycle. 7.1% of enterprises carry out cost reduction activities 
at the design stage before production. Cost reduction activities should be conducted in every phase of product 
life-cycle for effective implementation of target costing. However, enterprises undertaking such efforts in 
production should try to reduce this rate. As for competitive advantage, the product may lose some of its 
competitive edge due to high market price, considering the fact that cost reduction efforts made in production 
sometimes can never be interfered with. 

Respondents were asked on the departments in charge of cost reduction activities, and the results are outlined 
in Table 9. 

Table 9: Departments in Charge of Cost Reduction Activities 

Departments Sufficiently 
Responsible  

    Partially 
Responsible 

Not Responsible 

N % N % N % 
Supply 10 71.4 4 28.6 0 0 
Production 11 78.6 3 21.4 0 0 
Design and production engineering 6 42.9 7 50.0 1 7.1 
Accounting 8 57.1 4 28.6 2 14.3 

Production departments assume the greatest responsibility in cost reduction activities with 78.6%, as revealed 
by the table above. This is followed by supply and accounting departments with 71.4% and 57.1% respectively. 
However, all functions are recommended to take part in cost reduction activities in target costing. More 
responsibility should be assigned to design and production engineering departments. It is important to 
include the members within a value chain in new product development processes and make sure they work 
towards a share goal. Suppliers are one of them. Respondents were asked whether suppliers were included in 
new product development processes, and the results are provided in Table 10. 
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Table 10: Suppliers’ Level of Participation in New Product Development 

Participation N % 
Sufficiently 5 35.7 
Partially  9 64.3 
We do not include them 0 0 

According to Table 10, 35.7% said suppliers’ participation is sufficient and 64.3 said it is partial. As a member 
of the value chain, suppliers should be involved in product development processes in target costing. It is 
therefore essential for enterprises to give suppliers more chance to take part in those processes. Regarding 
dealers, who are also among the members of the value chain, respondents were asked whether they interact 
with dealers before product design. Results are shown in Table 11.  

Table 11: Level of Interaction with Dealers 

Dealers N % 
Sufficiently 8 57.1 
Partially  5 35.7 
We do not interact 1 7.1 
Total 14 100.0 

Respondents were asked whether they interact with dealers before development of a new product. Eight said 
they did sufficiently (57.1%), five partially (35.7%), and one stated they did not interact (7.1%). Dealers are also 
part of the value chain, and it would therefore be useful to take their opinion into account especially before 
product design to help shape the design. It would serve as a guiding light to have a better understanding of 
customers’ needs. 

Target costing is based on the idea that the price is determined by the market. Thus, respondents were asked 
how they set the selling price of a new product.  

Table 12: Setting Selling Price 

Way of Setting Price N (Number) Percentage (%) 
Adding a certain profit margin on costs 5 35.7 
According to the price set by competition 2 14.3 
Through market research 5 35.7 
Looking at the price of similar products 2 14.3 
TOTAL 14 100.0 

When asked how they set the selling price of a new product, 35.7% of enterprises said they added a certain 
profit margin on costs, 14.3% determined the price according to the one set by competition, 35.7% set through 
market research, and 14.3% looked into the price of similar products. Setting the price by adding a certain 
profit margin on costs is a traditional method (cost + profit). 35.7% of enterprises continue to follow this 
method. An equal number of enterprises, on the other hand, stated they set the selling price through market 
research, which shows that they comply with the core principle of target costing, i.e. “the price is determined 
in the market.” Respondents were also asked if they implemented target costing at their enterprises. Results 
are provided in Table 13. 

Table 13: Use of Target Costing 

 
When asked if they implement the method of target costing at their enterprises, 14.3% of the respondents said 
they did not implement it, 57.1% implemented it, and 28.6% planned to implement in the future. This 
breakdown reveals that target costing is implemented in the furniture industry, and those enterprises without 

Use of Target Costing N (Number) Percentage (%) 
   
Do not implement target costing 2 14.3 
Implement target costing 8 57.1 
Plan to implement in the future 4 28.6 
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any implementation of target costing could plan implementation in the future. Enterprises not implementing 
target costing were inquired as to why they did not implement it, and the following results were obtained. 
Lack of sufficient knowledge on target costing was observed to be the key reason for not implementing the 
method. The second important reason was “failure to get support from the senior management”, while the 
third reason was “lack of cross-functional cooperation”. In an attempt to determine the success of target 
costing, respondents were asked the extent to which they agreed with the following statements as a result of 
target costing, if they implemented it.  

Table 14:  The Success of Target Costing 

Factors Strongly 
Agree 

Agree           Not Certain Disagree                    Strongly 
Disagree 

N % N % N % N % N % 
New product costs 
dropped before 
production. 

3 21.4 5 35.7 0 0 
0 0 0 0 

Customer expectations 
for our products 
fulfilled 

6 42.9 2 14.3 0 0 0 0 0 0 

Production costs 
dropped 

2 14.3 5 35.7 1 7.1 0 0 0 0 

Total profitability 
increased 

0 0 8 57.1 0 0 0 0 0 0 

Costs of raw materials, 
materials, parts and 
components 
procured by suppliers 
dropped 

1 7.1 4 28.6 3 21.4 0 0 0 0 

Providing product 
features and functions 
expected by customers 
became easier 

0 0 6 42.9 2 14.3 0 0 0 0 

Number of changes to 
design required after 
production dropped 

0 0 2 14.3 5 35.7 1 7.1 0 0 

Cross-functional 
cooperation improved 0 0 5 35.7 3 21.4 0 0 0 0 

Wholesalers’ and 
retailers’ impact on 
design grew 

3 21.4 3 21.4 2 14.3 0 0 0 0 

35.7% of the respondents agreed and 21.4% strongly agreed new product costs dropped before production. 
42.9% said they strongly agreed and 14.3% agreed customer expectations for products were fulfilled. 35.7% of 
the enterprises agreed production costs dropped. 57.1% agreed total profitability increased, while 28.6% said 
they agreed costs of raw materials, materials, parts and components from suppliers dropped. 42.9% agreed 
providing product features and functions expected by customers became easier, whereas 14.3% said they were 
uncertain with this statement. “Number of changes to design required after production dropped” garnered 
14.3% “agree” replies and 35.7% “not certain” replies. 35.7% agreed cross-functional cooperation increased, 
whereas 21.4% said they were not certain. 21.4% strongly agreed, 21.4% agreed and 14.3% said they were 
uncertain with the fact that wholesalers’ and retailers’ impact on design grew. 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Target costing helps determine the cost by subtracting the desired profit margin from the market price set 
according to market research results. Applied throughout the design stage of a product, target costing 
primarily addresses the issue of closing the gap between the target cost and the cost enterprises attain with 
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their own means.  A significant portion of costs can be determined in design stage; therefore, cost reduction 
efforts should be undertaken in design to close this gap, by taking customer requirements and needs into 
account and not compromising on quality. This study involves a survey of 14 enterprises registered at the 
Turkish Furniture Industrialists’ Association to determine whether target costing is implemented and its 
principles are followed by enterprises even if they do not implement the method. 

Enterprises should pay attention to quality, speed, timing, and first and foremost, costs, considering the fact 
that they operate in highly competitive environments. Enterprises point to costs as the most important factor 
in achieving competitive advantage. That is why they should place emphasis on cost reduction efforts, for 
which target costing is deemed feasible. Besides costs, quality and design seem to have an impact on 
enterprises’ competitiveness. Design was stated as the most important leverage in competition after cost and 
quality. More attention should be paid to design, since customer requests shape the furniture industry. 

Enterprises are observed to find out customer expectations through regular market research and feedback 
from suppliers and retailers during product design. This increases the level of target costing implementation. 
In target costing, customer expectations should be identified especially before product design and market 
research covering suppliers and retailers should be conducted in design phase. For enterprises to implement 
target costing, they need the assistance of other stakeholders within the value chain. Enterprises who 
participated in the survey could be said that they partially got assistance from those stakeholders. However, 
engagement and involvement of the members within the value chain should be enhanced. To achieve 
effectiveness, enterprises should leverage more on design and production engineering departments, which 
correspond to the most important part of target costing.  This means that a broad participation and 
engagement with internal and external parties is required for enterprises to reach the target cost. 

Majority of the enterprises in the furniture industry are observed to be employing traditional cost management 
systems in setting the selling price. Enterprises should leave traditional methods behind and opt for the 
methods of target costing including market research to provide products at the selling price that is desired by 
the customers. 

Respondents were observed to have knowledge on target costing, with the majority of them implementing the 
method. They, however, applied only the key principles required by the implementation of target costing. 
Enterprises not implementing the method expressed their willingness to do so in the future. This serves as 
significant data showing that target costing will be more frequently used in the future. For enterprises not 
implementing the method, target costing could be successfully implemented once a certain understanding of 
the method is acquired, support from the senior management is guaranteed and cross-functional cooperation 
is increased. 

Enterprises implementing the method could be said to implement it properly. However, the method will prove 
more successful if the following principles are followed in a more careful and controlled manner: 

1. Taking the price desired by customers and set by the market into account while determining the selling 
price of a new product; 

2. Making cost estimates during design and before production, and undertaking cost reduction efforts 
throughout the entire product life-cycle; 

3. Identifying customer expectations at the design phase through regular market research; and 

4. Including internal and external stakeholders of the value chain in the method. 

As a conclusion, majority of the enterprises implementing target costing stated it helped address customer 
requirements and reduce costs. They will be able to utilize the method as a significant tool for competitive 
advantage if they follow aforementioned principles more diligently. Enterprises not implementing it, on the 
other hand, are observed to be internally following the principles of the method in general terms. Its 
implementation will be successful if the senior management assumes an active role for its organization-wide 
ownership. 
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ortaya çıkmaktadır. Blockchain teknolojisinin tüm dünyada en yaygın olarak kullanıldığı ürün ise 
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modeller karşılaştırılmıştır.  
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dair bulgular elde etmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer önemli bulgu ise Bitcoin 
getirileri üzerinde negatif şokların, pozitif şoklardan daha etkili olduğudur. 

Tartışma – Çalışma yeni ve dijital bir ürün olan Bitcoin volatilitesinin dinamiklerini çeşitli modellerle 
ve güncel veri setiyle analiz etmesi bakımından literatüre katkı sunmaktadır. Bitcoin yatırımcıları ve 
araştırmacıları çalışma sonucunda elde edilen volatilite denklemini kullanarak getiri öngörüsünde 
bulunabilirler. Çalışmanın bir diğer çıktısı Bitcoin getirilerini negatif haberlerin daha fazla 
etkilediğidir. Yatırımcılar bu bilgiyi kullanarak Bitcoin fiyatları konusunda pozisyon alabileceklerdir. 
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Purpose – In the last decade, digital innovations in the field of finance emerge mainly due to 
Blockchain technology. The most widely used product of Blockchain technology in the world is 
cryptocurrencies. Bitcoin draws attention to both market capitalization and transaction volume. The 
analysis of the volatility of Bitcoin has great significance both theoretically and practically. Therefore, 
the research aims to determine the most suitable volatility model in Bitcoin investment analysis and 
present a model suggestion that can be used for predicting the future.  

Design/methodology/approach – In this study, daily logarithmic return series between 29.04.2013-
17.04.2019 are used to analyze Bitcoin volatility. While calculating the return series, daily closing prices 
of Bitcoin are based on. As a research method, generalized autoregressive conditional heteroskedastic 
(GARCH) models are tested. In this study, ARCH, GARCH, GJR / TARCH, EGARCH, APARCH, and 
CGARCH type models are compared for volatility modeling of Bitcoin logarithmic return series.  

Findings – The study found that the best method for the analysis of Bitcoin volatility is the EGARCH 
model. Another important finding of the study is that negative shocks are more effective on Bitcoin 
returns than positive shocks.  

Discussion – The study contributes to the literature in terms of analyzing the dynamics of Bitcoin 
volatility, which is a new and digital product, with various models and current data set. Bitcoin 
investors and researchers can predict returns by using the volatility equation in result of this research. 
Another output of the study is that negative news effects Bitcoin returns more than positive news. 
Using this information, traders will be able to take positions on Bitcoin prices. 
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1. GİRİŞ 

Finansal piyasalar birden çok faktörden önemli ölçüde etkilenen ve aynı zamanda bu faktörleri etkileyen 
yapılar olarak dikkat çekmektedir. Tarihsel bir süreç içerisinde finansal piyasaları etkileyen en önemli olgular 
incelendiğinde, bunlar arasında sermaye hareketlerinin liberalleşmesi, piyasalarda var olan riskin önemli 
ölçüde artması ve dijitalleşme ön plana çıkmaktadır. Özellikle son 10 yıl içerisinde dijitalleşme finansal ürün 
ve hizmetlerin yapısı üzerinde etkili olmakla beraber, finansal kurumların da geleneksel davranışlarını ve iş 
biçimlerini değiştirme eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber dijitalleşmenin bir diğer etkisini yeni 
finansal ürün ve kurumları ortaya çıkarması olarak tanımlamak da mümkündür. 

Finans alanında dijitalleşmenin en önemli adımlarından biri Ekim 2008 tarihinde merkezi otoriteden farklı 
olarak yeni bir dijital para biriminin ortaya çıkmasıyla atıldı. Bu dijital araçlar ağının genel adı Blockchain 
olarak bilinmektedir. Daha geniş bir ifadeyle Blockchain (blokzincir); “bir işlemin veya veri doğrulama amacıyla 
gerçekleştirilen herhangi bir başka sürecin tüm kopyalarının katılımcıların tamamı tarafından muhafaza edildiği dağıtık 
veri tabanlarından oluşmaktadır” (Durbilmez ve Türkmen, 2019: 30). Bitcoin dijital para birimi ise Blockchain 
teknolojisinin ilk uygulaması olarak ortaya çıkmıştır (Iansiti ve Lakhani, 2017: 121). Satoshi Nakamoto (2008) 
tarafından yayınlanan “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System” isimli makale Bitcoin dijital para 
birimini tanımlayan ve bu dijital para birimi ile finansal kurumlar ve bireyler arasında para transferinin 
internet üzerinden yapılabileceğini ortaya koyan ilk belge olma özelliği taşımaktadır. 

2008 yılından bu yana Bitcoin piyasası önemli ölçüde genişleme göstermiştir. 19.06.2019 tarihi itibarıyla dünya 
genelinde 39.645.327 Bitcoin hesabından 425.728.528 adet işlem yapılmıştır. Bu verilere göre Bitcoin’in günlük 
ortalama işlem hacmi 342.763 adet olup, toplam piyasa kapitalizasyonu ise 162.533.017.507 ABD dolarıdır 
(https://www.blockchain.com, Erişim Tarihi: 19.06.2019). Grafik 1’de bu çalışma kapsamında analizi yapılan 
döneme ilişkin ABD doları cinsinden Bitcoin fiyatlarının grafiği gösterilmektedir. Söz konusu grafik 
incelendiğinde özellikle 2016 yılının son çeyreğinden itibaren Bitcoin fiyatlarının önemli ölçüde artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu durum son yıllarda Bitcoin para birimine yatırımcı ilgisini ortaya koyan 
kanıtlardan biri olarak öne sürülebilir. 

 
Grafik 1. Bitcoin Fiyatları (28.04.2013-17.04.2019) 

Bitcoin para biriminin dijital yapısı onu diğer para birimlerinden ayırırken aynı zamanda farklı risklerin 
oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Bitcoin veya genel olarak kripto para birimlerine ilişkin temel 
riskler, piyasa riski, sığ piyasa problemi, karşı taraf riski, işlem riski, operasyonel risk, gizlilik ile ilgili risk ve 
yasal ve düzenleyici risk olarak sayılabilir (Böhme vd., 2015: 226). Söz konusu riskler Bitcoin fiyatlarının 
volatilitesinin artıp azalmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla piyasada Bitcoin’e ilişkin risklerin artması 
dijital para birimi üzerindeki belirsizliği artırmaktadır. Bu belirsizliğin mümkün olduğunca tahmin 
edilebilmesi ve genel olarak para biriminin volatilitesini tahmin edebilecek matematiksel bir denklemin 
oluşturulması yatırımcıya son derece faydalı bilgiler sağlayabilecektir. Söz konusu volatilite denkleminin 
oluşturulması bu çalışmanın da temel problemini oluşturmaktadır. Finansal piyasalarda var olan belirsizlik 
özellikle Bitcoin gibi regüle olmayan finansal varlıklar için daha da yüksek olmaktadır. Merkezi bir otoriteye 
tabi olmama bir yandan taraflar için hukuki kısıtlamalara tabi olmadan yatırım yapma gibi yeni fırsatlar 
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yaratırken, diğer yandan piyasa da gelişebilecek olumsuz durumlardan daha fazla etkilenme ve dalgalanma 
tehdidini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Bitcoin volatilitesinin çeşitli yöntemlerle analiz edilerek 
en uygun tahmin yönteminin bulunması yatırımcılar açısından büyük önem arz etmektedir.  

Finansal varlıkların volatilitesinin analiz ve tahmini amacıyla literatürde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu 
amaçla kullanılabilecek doğrusal yapısal modeller finansal varlıklarla ilgili birçok veriyi açıklamakta yetersiz 
kalmaktadır. Lineer modellerin açıklayamadığı önemli finansal olgulardan biri de finansal zaman serilerine 
ilişkin volatilite (oynaklık) kümelenmesidir (Brooks, 2008:380). Mandelbrot (1963) bir finansal zaman 
serisindeki büyük getirilerin büyük getirileri ve küçük getirilerin ise küçük getirileri takip ettiğini ortaya 
koymuştur. Dolayısıyla finansal zaman serileri statik bir özellik göstermeyip dinamik bir yapıya sahiptir. Bu 
dinamik yapısı sebebiyle finansal varlıkların volatilitesi zaman içerisinde gösterdikleri hareketler takip 
edilerek analiz edilebilir ve gelecek fiyat hareketleri için matematiksel bir formülasyon oluşturulabilir. 

Finansal varlıklara ait volatilitenin modellenmesi ve tahmin edilmesi için literatürde çeşitli tahmin modelleri 
kullanılmaktadır. Bu tahmin modelleri genel olarak değerlendirildiğinde; tarihi volatilite modelleri ve koşullu 
volatilite modelleri olarak iki kısmı ayrılabilir. Tarihi volatilite modelleri finansal varlık getirilerindeki 
oynaklığı, finansal varlık getiri ortalamalarında görülen değişikliklerle açıklamaya çalışan statik yöntemleri 
içermektedir. Bu yöntemler; rassal yürüyüş (McMillan vd., 2000: 438), tarihi ortalama (McMillan vd., 2000: 
438), hareketli ortalama (McMillan vd., 2000: 438), üstel düzeltme modelleri (McMillan vd., 2000: 439), üstel 
ağırlıklı hareketli ortalama modeli (EWMA) (Hull, 2009: 471) ve basit regresyon modeli (McMillan vd., 2000: 
439) olarak sayılabilir.  

Statik olan tarihi volatilite modellerindeki eksikliklere alternatif olarak ARCH/GARCH tipi modeller 
geliştirilmiştir. Dinamik bir model olan otoregresif koşullu değişen varyans modeli (ARCH) Engle (1982) 
tarafından literatüre kazandırılmıştır. Çalışmanın metodoloji bölümünde bahsedileceği üzere söz konusu 
model Bollerslev (1986) ve Taylor (1986) tarafından geliştirilerek genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen 
varyans modeli (GARCH) oluşturulmuştur. Bununla bağlantılı olarak daha sonraki yıllarda çeşitli GARCH 
modelleri geliştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında Bitcoin logaritmik getiri serisinin volatilite modellemesi için ARCH, GARCH, 
GJR/TARCH, EGARCH, APARCH ve CGARCH tipi modeller karşılaştırılmıştır. Bitcoin getiri serisi 
oluşturulurken 28.04.2013-17.04.2019 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları esas alınmıştır. Çalışmanın 
amacı Bitcoin volatilitesine en uygun yöntemin belirlenmesi ve yatırımcıların gelecek öngörüsü için 
matematiksel bir volatilite denklemi oluşturulmasıdır. Çalışmanın literatüre olan katkısı çok yeni bir finansal 
araç olarak değerlendirilebilecek Bitcoin getirileri ile ilgili volatilite denkleminin çeşitli modeller 
karşılaştırılarak ortaya konulması ve volatiliteyi en uygun açıklayan modelin belirlenmesidir.     

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Finansal varlıkların volatilitesinin analizi ve tahmini konusunda literatürde oldukça yaygın bir çalışma ağı 
mevcuttur. Bununla birlikte literatürde finansal varlık volatilitesi konusunda çok sayıda çalışmanın olması 
modellerin faydalı bilgiler ihtiva ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. GARCH modelleri kullanılarak yapılan 
Bitcoin volatilite çalışmaları ise literatürde diğer finansal araçlara oranla azdır. Literatür genel olarak 
değerlendirildiğinde volatilite modellemesi özellikle riski tespit etmek ve piyasanın yönünü belirlemek 
amacıyla kullanılmaktadır.  

Bitcoin piyasasının yönünün belirlenmesi amacıyla Bouoiyour ve Selmi (2016) tarafından yapılan çalışmada 
Bitcoin volatilitesini analiz etmek için çeşitli GARCH modelleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Bitcoin 
getirilerinin olumsuz haberlere karşı reaktif olduğu, dolayısıyla piyasanın henüz olgunlaşmadığı tespitini 
yapmışlardır. Bu tespit söz konusu dönemde Bitcoin’in piyasa kapitalizasyonu göz önüne alınarak 
değerlendirildiğinde anlamlı gözükmektedir. Yine aynı dönemde Dyhrberg (2016) tarafından yapılan 
çalışmada GARCH modellerini kullanarak Bitcoin’in finansal bir varlık olarak çeşitli yönlerden 
kullanılabilirliği analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan modeller Bitcoin’in riskten korunma ve değişim aracı 
olarak altın ve dolarla benzerlikler gösterdiğini ortaya koymuştur. Baur vd. (2018), Dyhrberg (2016)’in yapmış 
olduğu çalışmaya benzer bir çalışma gerçekleştirerek altın, dolar ve Bitcoin fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda söz konusu ilişkiyi açıklamaya uygun tek bir modelin henüz 
oluşturulamayacağına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bitcoin volatilitesinin analiz edilmesi amacıyla yapılan 
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bir diğer çalışmada Chu vd. (2017) en çok işlem gören yedi kripto para birimi için GARCH modellerini 
kullanarak volatilite analizi gerçekleştirmişlerdir. Her kripto para birimi için on iki farklı GARCH modeli beş 
farklı kriter esas alınarak değerlendirilmiş ve her biri için en uygun model ortaya konulmuştur. Cerqueti vd. 
(2020) Bitcoin volatilitesini de dahil ederek yapmış oldukları çalışmada GARCH modellerini kullanmış ve 
kripto para birimlerinin fiyat tahminlerinde etkin sonuçların alınabileceğine dair bulgular elde etmişlerdir. 

Katsiampa (2017) Bitcoin fiyat verilerini en uygun olarak açıklayan koşullu değişen varyans modelini tespit 
edebilmek için çeşitli GARCH modellerini karşılaştırmıştır. Yapılan analiz sonucunda Bitcoin volatilitesini en 
uygun olarak açıklayan modelin AR-CGARCH modeli olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaya benzer bir 
şekilde Urquart (2017) Bitcoin volatilitesinin analiz edilebilmesi için GARCH ve HAR (Heterogenous 
Autoregressive Model) modellerini karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda HAR modellerinin, GARCH 
modellerine karşı Bitcoin volatilitesinin tahmininde üstün olduğuna dair herhangi bir sonuç elde 
edilememiştir. Troster vd. (2019) ise yapmış oldukları çalışmada GARCH ve GAS modellerini kullanarak 
Bitcoin getirilerini ve risklerini analiz etmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda GAS modelinin daha iyi 
performans gösterdiğine dair bulgular elde etmişlerdir. Şahin ve Özkan (2018) tarafından yapılan çalışmada 
çeşitli GARCH modelleri kullanılarak volatilite analizi gerçekleştirilmiş ve Bitcoin volatilitesini en iyi 
açıklayan modelin TGARCH modeli olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Benzer bulgular Ertuğrul (2019) 
tarafından yapılan çalışmada da elde edilmiş ve en uygun model TGARCH olarak sunulmuştur.  

Literatürde Bitcoin piyasa verileri ile çeşitli değişkenler arasında nedensellik ilişkisi kuran çalışmalar da yer 
almaktadır. Balcilar vd. (2017) işlem hacmi ve Bitcoin getirileri ile volatilite arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek 
için parametrik olmayan bir nedensellik testi kullanmışlardır. Çalışma sonucunda işlem hacmi verileri ile 
Bitcoin getirileri arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ancak çalışma işlem hacmi verileri ile Bitcoin 
volatilitesinin tahmin edilemeyeceğini de ortaya koymuştur. Bu çalışmaya paralel olabilecek bir başka 
çalışmada ise Blau (2017) Bitcoin fiyatlarının ve volatilitesinin tahmin edilip edilemeyeceğini ve Bitcoin 
getirilerindeki oynaklığın spekülatif ticarete konu edilip edilemeyeceğini test eden bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda spekülatif ticaretle Bitcoin volatilitesi arasında herhangi bir bağlantı 
bulunamamıştır. 

Çalışmanın ilk kısmında Tablo 1’de verilen Bitcoin kapanış fiyatları dikkate alındığında ise fiyatların özellikle 
2017-2018 yılları arasında artış gösterdiği görülmektedir. Ayrıca 2017-2019 yılları arasında Bitcoin işlem 
hacminde de önemli bir artış meydana gelmiştir (https://www.blockchain.com, Erişim Tarihi: 19.06.2019). Söz 
konusu nedenlerle bu dönemleri kapsayarak yapılacak çalışmalar Bitcoin volatilitesinin analiz ve tahminin de 
son derece önemlidir. Araştırma bu bakımdan literatürdeki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bununla 
beraber bu dönemi kısmen yansıtan çalışmalar da literatürde mevcuttur. Bu çalışmalar içerisinde 
değerlendirilen Ardia vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada logaritmik Bitcoin getiri serilerinde rejim 
değişikliklerinin varlığı MS-GARCH modeli kullanılarak test edilmiştir. Ayrıca bir gün öncesi için getiriler 
üzerindeki riske maruz değeri MS-GARCH ve GARCH modeli için karşılaştırmışlardır. Çalışma neticesinde 
Bitcoin getiri serilerinin rejim değişiklikleri gösterdiği ve MS-GARCH modelinin, tek rejimli GARCH 
modeline göre riske maruz değer tahmininde daha uygun olduğu ortaya konulmuştur. Yine bu dönemde 
Guesmi vd. (2019) tarafından Bitcoin ile finansal göstergeler arasındaki çapraz etkileri ve volatilite yayılımını 
araştıran çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan tüm modeller getiri ve volatilite tahmininde etkili 
sonuçlar vermiştir. Bu modeller içerisinde GJR modelinden türetilen modelin en uygun model olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda altın, petrol ve hisse senedinden oluşan portföye Bitcoin’in dahil 
edilmesi halinde yatırım riskinin azaldığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Söylemez ve Türkmen (2019) 
tarafından yapılan bir diğer çalışmada Bitcoin getirilerindeki rejim değişiklikleri MS-GARCH modeli 
kullanılarak analiz edilmiş ve Bitcoin getirilerinin üç farklı rejimde geçişken olduğuna dair bulgular elde 
edilmiştir.  

3. YÖNTEM 

Finansal varlıkların volatilitesinin analiz edilmesi literatür araştırması kısmında belirtildiği gibi literatürde 
geniş bir yere sahiptir. Dolayısıyla finansal varlıkların volatilite analiz ve tahmininde kullanılan modellerde 
zaman içerisinde çeşitlilik göstermiştir. Bu modeller içerisinde doğrusal olmayan ve değişen varyansı esas 
alan ARCH modelleri ön plana çıkmaktadır. ARCH modellerinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilebilmesi 
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için ise GARCH modelleri geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen ampirik bulguların anlaşılabilmesi 
için bu kısımda çalışmada kullanılan ARCH/GARCH modelleri hakkında bilgi verilecektir. 

ARCH Modeli 

ARCH modeli Engle (1982) tarafından koşullu varyansın zamana bağlı olarak değişimine izin veren ve 
serilerin varyansını tahmin etmeye yarayan denklemler olarak geliştirilmiştir. Model doğrusal ve doğrusal 
olmayan iki farklı denklemden oluşmaktadır. Denklem 1’de ifade edilen doğrusal denklem, modelin bağımlı 
değişkeni olan yt’nin zaman içerisindeki değişimini göstermektedir ve koşullu ortalama denklem olarak ifade 
edilmektedir. Denklem 2’de gösterilen doğrusal olmayan denklem ise koşullu varyans (ht) ile hata terimlerinin 
karesinin gecikme uzunluğu (q) arasındaki ilişkiyi gösteren koşullu varyans denklemidir. 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡~𝑁𝑁(0,ℎ𝑡𝑡)                                                                       (1) 

ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑢𝑢𝑡𝑡−12 + 𝛼𝛼2𝑢𝑢𝑡𝑡−22 + 𝛼𝛼3𝑢𝑢𝑡𝑡−32 + 𝛼𝛼𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡−𝑞𝑞2                                                                              (2) 

ARCH modelleri literatürde geniş olarak kullanılmalarına rağmen volatilite tahmininde belirli kısıtlılıkları 
mevcuttur. Modele ilişkin başlıca kısıtlılıklar şu şekilde ifade edilebilir (Brooks, 2008: 391-392): 

• Hata terimlerinin karesinin gecikme uzunluğunun nasıl belirleneceği ARCH modelinde muğlaktır. 

• Çok yüksek belirlenen gecikme uzunluğu modelin verimliliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 

• Modelde yer alan α ve β katsayılarının negatif olmama koşulu ihmal edilmektedir. 

ARCH modelinin yukarıda sıralanan kısıtlılıklarının ortadan kaldırılması için genelleştirilmiş otoregresif 
koşullu değişen varyans modelleri (GARCH) geliştirilmiştir. Literatürde çok sayıda GARCH modeli 
geliştirilmiş olmasına rağmen bu kısımda araştırma kapsamında kullanılan GARCH, GJR/TARCH, EGARCH, 
APARCH ve CGARCH modellerinin işleyişi hakkında bilgi verilecektir. 

GARCH Modeli 

Bolerslev (1986) ve Taylor (1986) tarafından geliştirilen GARCH modelinde, koşullu varyansın gecikme 
uzunluğu da modele ilave edilmiştir. Dolayısıyla GARCH(p,q) şeklinde ifade edilen model Denklem 3’teki 
gibi gösterilebilir: 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝛼𝛼0 + �𝛼𝛼𝑖𝑖

𝑞𝑞

𝑖𝑖=1

𝑢𝑢𝑡𝑡−𝑖𝑖2 + �𝛽𝛽𝑗𝑗

𝑝𝑝

𝑗𝑗=1

𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑗𝑗2                                                                                                     (3) 

Denklem 3 kullanılarak çok sayıda GARCH(p,q) modeli oluşturulabilecek olsa da yapılan ampirik 
araştırmalarda GARCH(1,1) modelinin finansal zaman serilerindeki volatilite kümelemesini en iyi yakalayan 
model olduğu ortaya konulmuştur (Brooks, 2008: 394). 

GJR/TARCH Modeli 

GJR/TARCH modeli Glosten, Jagannathan ve Runkle (1993) tarafından geliştirilmiştir. Model oluşturulurken 
GARCH modeline pozitif asimetriyi açıklayan bir değişken ilave edilmiştir. Dolayısıyla model koşullu 
varyansı Denklem 4’teki gibi tanımlamaktadır: 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑢𝑢𝑡𝑡−12 + 𝛽𝛽𝜎𝜎𝑡𝑡−12 + 𝛾𝛾𝑢𝑢𝑡𝑡−12 𝐼𝐼𝑡𝑡−1                                                                                           (4) 

Bu denklemde 𝐼𝐼𝑡𝑡−1 değeri, 𝑢𝑢𝑡𝑡−1<0 ise 1; diğer durumlarda ise 0’a eşit olmaktadır. Bu durumda model negatif 
olmama koşulunu sağlamak için 𝛼𝛼0 > 0, 𝛽𝛽 > 0, 𝛼𝛼1 + 𝛾𝛾 ≥ 0 olacak ve 𝛾𝛾 < 0 olsa bile koşul sağlanmış olacaktır 
(Brooks, 2008: 405). 

EGARCH Modeli 

Nelson (1991) tarafından geliştirilen EGARCH modeli negatif ve pozitif volatilite şoklarındaki asimetriyi 
gidermek için üssel (logaritmik) fonksiyon kullanmaktadır ve model Denklem 5’teki gibi ifade edilmektedir: 

ln(𝜎𝜎𝑡𝑡2) = 𝜔𝜔 + 𝛽𝛽 ln(𝜎𝜎𝑡𝑡−12 ) + 𝛾𝛾
𝑢𝑢𝑡𝑡−1
�𝜎𝜎𝑡𝑡−12

+ 𝛼𝛼 �
|𝑢𝑢𝑡𝑡−1|

�𝜎𝜎𝑡𝑡−12
− �2

𝜋𝜋
�                                                                (5) 
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EGARCH modeli varyansın logaritmasını aldığı için negatif olmama koşulunu da sağlamaktadır. Modelin bir 
diğer avantajı ise yukarıda da belirtildiği gibi negatif ve pozitif volatilite şoklarındaki asimetriyi gidermesidir 
(Brooks, 2008: 406). 

APARCH Modeli 

Standart sapmanın modellendiği ilk çalışmalar Taylor (1986) ve Schwert (1989) tarafından geliştirilmiştir. 
Ancak APARCH (Asymmetric Power ARCH) modeli Ding, Granger ve Engle (1993) tarafından 
genelleştirilmiştir. APARCH modeli matematiksel olarak Denklem (6) ile ifade edilebilmektedir (Ding, 2011: 
6): 

𝜎𝜎𝑡𝑡𝛿𝛿 = 𝜔𝜔 + �𝛼𝛼𝑗𝑗

𝑞𝑞

𝑗𝑗=1

��𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑗𝑗� − 𝛾𝛾𝑗𝑗𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑗𝑗�
𝛿𝛿 + �𝛽𝛽𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

(𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑖𝑖)𝛿𝛿                                                                   (6) 

Denklem 6 incelendiğinde APARCH modelinin, standart sapmanın üs parametresini (δ) modele eklediği 
görülmektedir. Dolayısıyla standart sapma modele dahil edilmek yerine doğrudan modele eklenmiştir. Buna 
ek olarak γ değişkeni asimetrinin modellenebilmesi için denklemde yer almaktadır. 

CGARCH Modeli 

CGARCH modeli kısa ve uzun dönemli volatiliteyi analiz edebilmek üzere geliştirilmiştir. Bu doğrultuda bir 
analizin yapılabilmesi için varyans serisinin kısa ve uzun dönemli bileşenlerine ayrıştırılarak volatilite 
dinamikleri daha iyi ortaya konulabilecektir (Demireli ve Torun, 2010: 136). CGARCH modeli denklemleri 
kalıcı ve geçici trendi açıklamak üzere Denklem 7 ve 8’de gösterilmiştir: 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 − 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1(𝜀𝜀𝑡𝑡−12 − 𝑞𝑞𝑡𝑡−1) + 𝛽𝛽1(𝜎𝜎𝑡𝑡−12 − 𝑞𝑞𝑡𝑡−1)                                                                                (7) 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝜔𝜔 + 𝜌𝜌(𝑞𝑞𝑡𝑡−1 − 𝜔𝜔) + ∅(𝜀𝜀𝑡𝑡−12 − 𝜎𝜎𝑡𝑡−12 )                                                                                          (8) 

Burada 1 > 𝜌𝜌 > (𝛼𝛼1 + 𝛽𝛽1) değeri kalıcı trend bileşeninin zamana bağlı hareketini gösterirken; (𝜀𝜀𝑡𝑡−12 − 𝜎𝜎𝑡𝑡−12 ) ve 
(𝜎𝜎𝑡𝑡−12 − 𝑞𝑞𝑡𝑡−1) değerleri ise koşullu varyanstaki geçici bileşeni modellemektedir. Dolayısıyla model koşullu 
varyansı zamana bağlı olarak değişmekte olan uzun dönemli kalıcı trend ve bu trend içerisindeki kısa dönemli 
sapmalara ayırmaktadır. CGARCH modelinde Denklem 7 kısa dönemli sapmaları ifade ederken, Denklem 8 
koşullu varyansı tanımlayan kalıcı trendi ifade etmektedir. 

4. UYGULAMA 

4.1. Araştırmada Kullanılan Veri Seti 

Araştırmada coinmarketcap.com internet sitesinden elde edilen Bitcoin kapanış fiyatlarından türetilen günlük 
logaritmik getiri serisi veri olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada kullanılan zaman serisi 29.04.2013-
17.04.2019 tarihleri arasındaki 2180 gözlemden oluşan günlük logaritmik Bitcoin getirilerinden oluşmaktadır. 
Bitcoin logaritmik getiri serileri günlük kapanış fiyatları esas alınarak 9 no’lu denklem kullanılarak 
hesaplanmıştır: 

𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln(𝑃𝑃𝑡𝑡) − ln(𝑃𝑃𝑡𝑡−1)                                                                                                                           (9) 

Formülde 𝑟𝑟𝑡𝑡, t zamanındaki logaritmik getiri serisini, 𝑃𝑃𝑡𝑡, t zamanındaki Amerikan doları cinsinden Bitcoin 
fiyatını ifade etmektedir. 9 no’lu formül yardımıyla hesaplanan logaritmik getiri serileri Grafik 2’de 
gösterilmektedir. 



Y. Söylemez 12/2 (2020) 1322-1333 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1328 

 
Grafik 2. Günlük Bitcoin Getiri Serisi (29.04.2013-17.04.2019) 

4.2. Ampirik Bulgular 

Bitcoin volatilitesinin genelleştirilmiş otoregresif koşullu varyans modelleri ile analizine geçmeden önce getiri 
serileri hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek amacıyla tanımlayıcı istatistiklere yer vermek 
gerekmektedir. Bu amaçla Tablo 1’de araştırma kapsamında incelenen döneme ilişkin logaritmik Bitcoin getiri 
serilerine ait tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde Bitcoin getirilerine ait ortalama ve 
medyan değerlerinin her ikisinin de pozitif olduğu ve değerlerin sırasıyla %0,16 ve %0,18 olduğu 
görülmektedir. Bitcoin getirilerinin standart sapması ise %4,32 civarında tespit edilmiştir. Standart sapma 
yıllık olarak hesaplandığında ise %82,5 (√365*4,32) civarında bulunmaktadır. Bu durum Bitcoin getirilerinin 
volatilitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde Bitcoin 
getirilerinde en yüksek kayıp %26,62 civarında, en yüksek getiri artışı ise %35,74 civarında gerçekleşmiştir. 
Araştırma kapsamında ele alınan veri seti tanımlayıcı istatistikler esas alınarak analiz edildiğinde zaman 
serisinde orta derecede negatif asimetri (-0.1713) ve yüksek derecede basıklık (11.0132) gözlenmektedir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Gözlem Sayısı 2180 

Ortalama 0,1682 

Medyan 0,1882 

Maksimum 35,7450 

Minimum -26,6197 

Standart Sapma 4,3197 

Çarpıklık -0,1713 

Basıklık 11,0132 

Jarque-Bera (Probability) <0,01 

Gujarati (1999) yapmış olduğu çalışmada durağan olmayan zaman serilerinde genellikle sahte ilişkilerin 
ortaya çıkabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle Bitcoin zaman serilerine ilişkin durağanlık sınamalarının 
yapılması gerekmektedir. Bitcoin logaritmik getiri serisinin durağanlık sınamasında Augmented Dickey 
Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) testleri yapılmış ve getiri serisinin her iki test içinde düzey değerlerinde 
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durağanlık varsayımını (p<0.05) karşıladığı tespit edilmiştir. Söz konusu durağanlık testlerine ait sonuçlar 
Tablo 2’de görüldüğü gibidir. 

Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Test PP Test 

Değişken t-İst. Olasılık Değeri 
(p) 

t-İst. Olasılık Değeri 
(p) 

RBTC -46.5480 0.0001 -46.7586 0.0001 

Çalışmada kullanılan zaman serisine ilişkin durağanlık sınaması yapıldıktan sonra Bitcoin getiri serisine en 
uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi amacıyla en küçük kareler (EKK) yöntemi kullanılarak çeşitli AR 
modelleri kurulmuştur. Bu kapsamda getiri serisini en uygun açıklayan modelin ARMA (0,0) modeli olduğu 
tespit edilmiştir. Zaman serisinin ARCH etkisi taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla da ARMA (0,0) modeline 
ARCH-LM testi uygulanmış olup söz konusu test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. ARCH-LM Test Sonuçları 

 χ2 Değeri Obs.R2 
Değeri 

R2 
Anlamlılık 

F-İst. F-
İst.Anlamlılık 

1 3.8414 203.1510 0.0000 223.8328 0.0000 

5 11.0705 256.7498 0.0000 58.06233 0.0000 

10 18.3070 289.4190 0.0000 33.22674 0.0000 

15 24.9957 306.4757 0.0000 23.62507 0.0000 

20 31.4104 330.7031 0.0000 19.33458 0.0000 

Tablo 3’te verilen Bitcoin zaman serisine ilişkin ARCH-LM test sonucu incelendiğinde zaman serisinin değişen 
varyansa sahip olduğu görülmektedir (obs.R2 < χ2). Bitcoin getiri serisinde otokorelasyon probleminin olup 
olmadığı ise Breucsh-Godfrey LM Testi ile sınanmıştır ve seride otokorelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bitcoin zaman serisinde hem otokorelasyon hem de değişen varyans bulunması getiri serisinin 
ARCH/GARCH modellemesine uygun olduğunu göstermektedir. Araştırma neticesinde elde edilen GARCH 
tipi model sonuçları ise Tablo 4’te görüldüğü gibidir. 

Tablo 4’te gösterilen ampirik bulguların yorumlanmasına geçmeden önce tabloda yer alan parametrelerin ne 
anlama geldiğinin açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Tablo 4’te gösterilen α parametresi, Bitcoin getirileri 
üzerindeki şokların etki değerini göstermektedir. β parametresi ise Bitcoin getirilerinde bir dönem önce 
meydana gelen volatilitenin, cari dönem volatilitesi üzerindeki etkisini temsil etmektedir. Brooks (2008: 423)’a 
göre α+β değerinin 1’den küçük olması durumunda koşullu varyans üzerinde meydana gelen şokların etkileri 
kalıcı olmamaktadır. Söz konusu değerin 1’e eşit olması şokların etkisinin kalıcı olduğunu, 1’den büyük 
olması ise şokların uzun dönem etkisi taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla koşullu değişen varyans 
modellerinin Bitcoin volatilite öngörüsünde geçerli olması için α+β değerinin 1’in üzerinde gerçekleşmesi 
gerekmektedir. 

Tablo 4’te verilen ARCH denklemine ilişkin ampirik bulgular incelendiğinde, modelin Bitcoin volatilitesinin 
tahmininde yeterli esnekliğe sahip olmadığı görülmektedir. GARCH (1,1) modeli için ise α ve β katsayılarının 
her ikisinin de pozitif olduğu ve istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Buna karşın 
model için tespit edilen α+β değerinin 1’den küçük olması (0.97465) koşullu varyans üzerindeki şokların 
etkisinin kalıcı olmadığını göstermektedir. Bu durum Bitcoin volatilitesinin öngörüsünde GARCH (1,1) 
modelinin kullanılmasının uygun olmayacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu tespit yapılırken çalışmada 
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modeller için standart hataların normal dağıtıldığı (Gaussian) durumun esas alındığının belirtilmesi 
gerekmektedir. 

Tablo 4. Bitcoin Getiri Serisine İlişkin GARCH Tipi Model Sonuçları 

 ARCH GARCH GJR EGARCH APARCH CGARCH 

Ortalama Denklemi 

Const (c) 0.00129 
(0.0008) 

0.00107 
(0.0007) 

0.00109 
(0.0008) 

0.00128** 
(0.0005) 

0.00130** 
(0.0006) 

0.0009 
(0.0007) 

Varyans Denklemi 

Const (w) 
0.00132* 

(0.0000) 
0.00000* 
(0.0000) 

0.00000* 
(0.0000) 

-0.5707* 
(0.0340) 

0.00162* 
(0.0006) 

0.00230* 
(0.0003) 

α 
0.28692* 
(0.0211) 

0.12658* 
(0.0086) 

0.12830* 
(0.0103) 

0.26994* 
(0.0145) 

0.14644* 
(0.0092) 

0.97813* 
(0.0038) 

β 
 0.84807* 

(0.0080) 
0.84834* 
(0.0079) 

0.94061* 
(0.0039) 

0.84916* 
(0.0092) 

0.11495* 

(0.0082) 

α+β  0.97465 0.97664 1.21055 0.99560 1.09308 

γ 
   -0.0124*** 

(0.0071) 
0.05150*** 
(00277) 

 

d 
  -0.0036 

(0.0107) 
   

δ 
    1.06617* 

(0.0976) 
 

θ 
     0.06612* 

(0.0132) 

AIC -3.56568 -3.75661 -3.75571 -3.76385 -3.76259 -3.76031 

SC -3.55785 -3.74617 -3.74267 -3.75081 -3.74693 -3.74465 

Log-Lik. 3889.59 4098.70 4098.72 4107.60 4107.22 4104.73 

DW 1.992519 1.992291 1.992320 1.992513 1.992528 1.992071 

Not: Parantez içerisindeki veriler standart hataları ifade etmektedir. * %1, ** %5 ve *** %10 düzeyinde anlamlılığı ifade 
etmektedir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan GJR/TARCH (1,1) modeli ise Bitcoin volatilitesinde meydana gelen negatif 
şoklarla pozitif şokların ayrıştırılması için kullanılmaktadır. GJR/TARCH (1,1) modeline göre analizin 
yapılabilmesi için modelde yer alan eşik değerinin (d) istatistiki açıdan anlamlı olması gerekmektedir. Tablo 
4 incelendiğinde araştırma kapsamında oluşturulan modelde yer alan eşik değerinin istatistiki açıdan anlamlı 
olmadığı ve bu sebeple Bitcoin volatilitesinde meydana gelen negatif ve pozitif şokların ayrıştırılamadığı 
sonucuna varılmaktadır. 

EGARCH (1,1) modeli ise koşullu varyans üzerindeki kaldıraç etkisinin analiz edilmesi amacıyla 
oluşturulmaktadır ve parametrelere ait katsayıların pozitif olması koşulu model için geçerli değildir. Modelde 
kaldıraç etkisinin analiz edilebilmesi için γ parametresine bakılması gerekmektedir. Buna göre, γ=0 olması 
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durumunda modelin simetrik olduğu sonucuna varılmaktadır. γ<0 olduğunda getiri serisindeki negatif 
şokların etkisinin pozitif şokların etkisinden daha büyük olduğu; γ>0 olduğunda ise pozitif şokların etkisinin 
negatif şokların etkisinden büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere göre Tablo 4 incelendiğinde γ<0 olduğu 
ve modelin istatistiki açıdan %10 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmektedir. Bu durum Bitcoin getiri 
serisindeki negatif şokların etkisinin pozitif şokların etkisinden büyük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
Bitcoin yatırımcısı için negatif şokların (kötü haberler) etkisi pozitif şokların (iyi haberler) etkisinden daha 
büyük olarak değerlendirilmektedir. Bu bulgu dikkate alınarak Bitcoin yatırımcısının piyasadan alınacak kötü 
haberlere karşı daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

EGARCH (1,1) modeli için değerlendirilmesi gereken diğer parametreler ise α ve β değerleridir. Bitcoin getiri 
serisinde meydana gelen şokların etki değerini gösteren α değeri pozitif olup istatistiki açıdan %1 düzeyinde 
anlamlıdır. Bitcoin getirilerinde bir dönem önce meydana gelen volatilitenin, cari dönem volatilitesi 
üzerindeki etkisini temsil eden β parametresi de pozitif ve istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Model 
için tespit edilen α+β değerinin 1’den büyük olması ise (1.21055) koşullu varyanstaki şokların sürekli 
olduğunu ve modelin uzun süreli hafıza özelliği taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle EGARCH (1,1) 
modelinin Bitcoin volatilitesinin tahmininde kullanılabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan APARCH (1,1) modeli ise Bitcoin getiri serisine ait uzun dönem hafızanın 
test edilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. Buna göre δ kuvvet parametresinin değerinin 1’den büyük olması 
zaman serisinin uzun dönem hafıza özelliği taşıdığını ifade etmektedir. Benzer şekilde δ parametre değerinin 
1’den küçük olması ise zaman serisinin uzun dönem hafıza özelliği taşımadığını göstermektedir. Araştırma 
kapsamında analiz edilen Bitcoin zaman serisine ait oluşturulan APARCH (1,1) modelindeki δ parametre 
değeri incelendiğinde 1’den büyük olduğu (1.06617) ve değerin istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu durum Bitcoin getirilerine ait logaritmik zaman serisinin volatilite tahminleri için 
uzun dönemli hafıza özelliği taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Araştırma kapsamında son olarak oluşturulan CGARCH (1,1) modelinde ise zaman serisine ait uzun ve kısa 
dönem volatilitelerinin hangisinin daha kalıcı olduğu analiz edilmektedir. Bu analizin yapılabilmesi için θ 
parametre değerine bakmak gerekmektedir. θ değeri 0 ile 1 arasında bir değer aldığında kısa ve uzun dönem 
varyansın birbirine yakınsadığından bahsedilebilir. Tablo 4’te verilen değerler dikkate alındığında; α, β ve θ 
parametre değerlerinin 0 ile 1 arasında yer aldığı ve her üç değerinde istatistiki açıdan %1 düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu göstergelere göre Bitcoin zaman serisi için uzun dönem volatilitenin kısa dönem 
volatiliteye göre daha kalıcı olduğu söylenebilir. Ayrıca α, β, α+β ve θ değerleri dikkate alındığında CGARCH 
(1,1) modelinin Bitcoin volatilitesinin tahmini için uygun bir model olduğu tespit edilmektedir. Çalışmanın 
önceki kısımlarında da bahsedildiği üzere α+β değerinin 1’den büyük olması (1.09308) koşullu varyanstaki 
şokların sürekli olduğunu ve modelin uzun dönem hafıza özelliği gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki bulgular birleştirilerek analiz edilirse Bitcoin getirilerine ait zaman serisine ilişkin koşullu 
varyanstaki şokların sürekli olduğu ve uzun dönem hafıza özelliği gösteren modellerin EGARCH (1,1) ve 
CGARCH (1,1) modelleri olduğu değerlendirilmektedir. Bu iki model arasında Tablo 4’e göre en düşük AIC 
ve SC kriteri ile en yüksek log-likehood kriterine sahip olan model en uygun model olarak kabul edilmektedir. 
Elde edilen ampirik bulgulara göre Bitcoin volatilitesini en uygun olarak açıklayan modelin EGARCH (1,1) 
modeli olduğu görülmektedir. Buna göre en uygun varyans denklemi de Denklem 10’da görüldüğü şekilde 
oluşturulabilir: 

ln(𝜎𝜎𝑡𝑡2) = −0.5707 + 0.94061 ln(𝜎𝜎𝑡𝑡−12 ) + 1.21055
𝑢𝑢𝑡𝑡−1
�𝜎𝜎𝑡𝑡−12

+ 0.26994 �
|𝑢𝑢𝑡𝑡−1|

�𝜎𝜎𝑡𝑡−12
− �2

𝜋𝜋
�    (10) 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

2000’li yılların başından itibaren dijitalleşme yaşamın bütün alanlarında geniş ölçüde yer almaya başlamıştır. 
Finans alanında dijitalleşme ise özellikle 2008 küresel finansal krizinden sonra genişlemeye başlamıştır. Bu 
dönemde özellikle finansal inovasyonlar çerçevesinde Fintech yatırımları artış göstermiştir. Finansal 
inovasyonlar içerisinde ise son on yıla damga vuran kripto para birimleri özellikle dikkat çekmektedir. Kripto 
para birimleri içerisinde en çok işlem gören ve yaygın olarak bilinen para birimi Bitcoin’dir. Bu sebeple Bitcoin 
yatırımlarının doğru yönetilebilmesi, Bitcoin volatilitesinin doğru anlaşılması ile ilgilidir. 
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Çalışma kapsamında otoregresif koşullu değişen varyans modeli (ARCH) ve genelleştirilmiş otoregresif 
koşullu değişen varyans modellleri (GARCH) kullanılarak Bitcoin volatilitesi çeşitli açılardan analiz 
edilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen analizde standart hataların normal dağıldığı Gaussian yöntemi esas 
alınmıştır. Ampirik bulgular, Bitcoin getirileri üzerindeki negatif şokların pozitif şoklardan daha etkili 
olduğunu ortaya koymuştur. Bunun anlamı Bitcoin fiyatlarının negatif haberlerden daha fazla etkilendiği 
şeklindedir. Yani piyasa ve yatırımcılar kötü haberleri fiyatlamaya iyi haberleri fiyatlamadan daha yatkındır. 
Ayrıca, yapılan analiz sonucunda Bitcoin getirilerinin uzun süreli hafıza özelliği gösterdiğine ilişkin bulgular 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Bitcoin getirilerine ait geçmiş dönem verilerinden elde edilen bilgilerle cari 
volatilite tahminleri yapılabilir sonucunu veren bulgular tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular genelleştirilmiş otoregresif koşullu varyans 
modelleri arasında Bitcoin volatilitesini en iyi açıklayan modelin EGARCH modeli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle çalışmanın ampirik bulguları analiz edildikten sonra volatilite tahmini yapılabilmesi 
için kurulan matematiksel model paylaşılmıştır. Daha sonra yapılacak olan çalışmalarda bu çalışma 
kapsamında kullanılan modeller dışındaki modeller kullanılabilir. Ayrıca standart hata dağılım yöntemleri 
farklılaştırılarak yeniden volatilite test edilebileceği gibi, başka kripto para birimleri kullanılarak yeni 
çalışmalar geliştirilebilir. 
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Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu 
banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde il merkezinde 
bulunan özel ve kamu bankalarından hizmet alan 226 ticari müşteriye uygulanmıştır. Ulaşılan veriler 
bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. İlişkisel ve teknolojik kaynaklar ile e-sadakat arasındaki ilişki 
korelasyon analizi ile ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisi regresyon analizi 
ile incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların bankalarının hizmetlerine ilişkin algıladıkları çevrimdışı hizmet 
kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-hizmetlerden memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılık (ilişkisel ve teknolojik 
kaynaklar) ile e- sadakat düzeylerinin hizmet aldıkları bankanın sahiplik durumuna göre (Özel ve 
Kamu) farklılaşma durumu bağımsız gruplar t- testi ile incelenmiştir. 

Bulgular – Yapılan korelasyon analizi sonucunda, e-sadakat ile ilişkisel ve teknolojik kaynaklar e-
(çevrimdışı hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılık) arasında yüksek 
düzeyde pozitif yönlü 0,01 düzeyinde karşılıklı anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.  İlişkisel ve 
teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik kurulan regresyon modelinin 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Araştırmada ayrıca kamu veya özel bankalardan hizmet alan 
müşterilerin bankaların ilişkisel ve teknolojik kaynaklarına ilişkin algılarının ve e-sadakat 
düzeylerinin istatistiksel olarak farklılık göstermediği, saptanmıştır. 

Tartışma – İlişkisel ve teknolojik kaynaklardan çevrimdışı hizmet kalitesi, e-memnuniyet ve bağlılığın 
e-sadakati olumlu düzeyde etkileyerek artırdığı, e-hizmet kalitesi ve güvenilirliğin ise e-sadakat 
üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonucun ortaya çıkmasında birbirine yakın olan 
bu değişkenlerin ayrı ayrı ele alınmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Çünkü bütünsel olarak 
bakıldığında, ilişkisel ve teknolojik kaynakların müşteri sadakatini %95 düzeyinde açıkladığı 
saptanmıştır. 
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Purpose – This research; The aim of the study was to investigate the effects of relational and 
technological resources on e-loyalty among private and public bank employees. 

Design/methodology/approach – The questionnaire prepared in line with the objective was applied to 226 
commercial customers receiving service from private and public banks in Niğde city center in 2019. The data 
obtained were analyzed in computer environment. The relationship between relational and technological 
resources and e-loyalty was analyzed by correlation analysis and the effect of relational and technological 
resources on e-loyalty was analyzed by regression analysis. In addition, the perceived level of offline service 
quality, e-service quality, satisfaction from e-services, reliability and loyalty (relational and technological 
resources) and e-loyalty levels of the bank's services according to the ownership status of the bank (Private and 
Public) differentiation status of independent groups t- test. 
Findings – As a result of the correlation analysis, a significant positive correlation between e-loyalty and 
relational and technological resources e- (offline service quality, e-service quality, e-satisfaction, reliability and 
commitment) was found. The regression model established to determine the effect of relational and technological 
resources on e-loyalty was found to be significant. In the study, it was also found that the perception and e-loyalty 
levels of the customers receiving service from public or private banks regarding the relational and technological 
resources of the banks did not show statistically difference. 
Discussion – It has been concluded that offline service quality, e-satisfaction and commitment from 
relational and technological sources increase e-loyalty positively and that e-service quality and 
reliability have no effect on e-loyalty. It is thought that these variables which are close to each other 
should be handled separately. Because, when viewed holistically, it is determined that relational and 
technological resources explain customer loyalty at 95% level. 
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1. Giriş 

Günümüz pazar koşullarında, müşterileri elde tutmak işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından 
büyük önem taşımaktadır.  Önceleri işletmeler ürün odaklı düşünerek, ürettikleri ürünler ile rakiplerinden 
farklılaşabilirken; günümüz artan rekabet ve ileri teknolojik imkânlar sayesinde işletmelerin ürünleri giderek 
birbirine benzemekte ve bu yüzden işletmeler kendilerini rakiplerinden farklılaştırmakta zorlanmaktadırlar. 
Günümüz rekabet ortamında farklı işletmeler benzer nitelik ve kalitedeki ürün ve hizmetlerini benzer 
düzeyde fiyatlara sattıkları için ürün, hizmet ve fiyat ile rekabet yapılmamaktadır.  İşletmelerden 
farklılaşmanın tek yolu, sunulan hizmetlerin müşteri beklentilerine yanıt vermesi ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasıdır (Nasır ve Nasır 2008: 237). Böylelikle işletmeye sadık müşteriler oluşturulabilir.  

21. yüzyılda teknolojik anlamda olağanüstü gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin en önemlisinin internet 
olduğu söylenebilir. İnternet sayesinde uzaklar yakın olmuş, iletişim çevrimiçi hale dönüşmüştür. Yaşanan 
bu değişim sosyal ve ekonomik yaşama yansıyarak, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin elektronik ortama 
taşınmasına neden olmuştur.  Bu gelişmeler, pazarlamacılara ve e-ticareti benimseyenlere yeni ve geniş 
fırsatlar ortaya çıkarmıştır. İnteraktif ortam, işletmecilere çevrimiçi satın alma davranışının etkinliğini 
artırmak için ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunabilme olanağı sağlamakta, müşterilere ise  
araştırma maliyetini azaltarak zaman avantajı sağlamaktadır. Bu bağlamda geleneksel alışveriş ile çevrimiçi 
alışveriş arasında teknoloji temelinde önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar ise müşterilerin 
istek ve beklentilerinde değişimlere neden olarak sonuçlar açısından farklılıklar gösterebilmektedir 
(Demirgüneş, 2016:247). Akıllı telefonlar, e-postalar, internet tabanlı gerçekleştirilen yazılı ve görüntülü 
iletişim, etkileşimli uygulamalar içeren mobil cihazlar vb. birçok yenilik gerçek dünyadan sanal dünyaya 
doğru olan akışı hızla artırmaktadır. Sanal dünyaya doğru gerçekleştirilen bu akış bireylerin ve işletmelerin 
de ticari hayata olan bakış açısını ve katılımlarını değiştirmektedir (Faiz, 2018: 1676).  

Yaşanan teknolojik gelişim ve değişimlerin en çok etkilediği sektörlerden birisi de bankacılık sektörüdür. 
İnternetin yaygınlaşarak kullanıcı sayısının artması, bankaların ürün ve hizmetlerini elektronik ortama 
taşımasında etken olmuştur. Bankacılık alanında yaşanan gelişmelerin bankaların ilişkisel ve teknolojik 
kaynakları kullanımlarına yön verdiği ve bankaların mevcut uygulamalarını geliştirerek yeni teknolojilere 
uyum sağlamaya çalıştıkları gözlenmektedir. Günümüzde hemen tüm bankaların internet bankacılığı şubeleri 
bulunurken, mobil uygulamalarla akıllı telefonlar aracılığıyla bankacılık işlemlerini yapmak daha da 
kolaylaşmıştır. Müşteriler diledikleri anda yedi gün yirmi dört saat bankalarına ulaşabilmekte ve bankalarının 
izin verdiği işlemleri şubeye gitmeden gerçekleştirebilmektedirler. Elektronik ortamda bankaların verdikleri 
ürün ve hizmetlerde ciddi bir rekabet içerisinde oldukları gözlenmektedir. Tüm bu gelişmelerin bankaların 
sunduğu elektronik hizmetlerin müşterilerin e-sadakat düzeylerine etki edeceği, daha iyi ürün ve hizmet 
sunan bankaların bu rekabetten yeni müşteriler kazanarak çıkacağı, rekabette geri planda olan bankaların ise 
mevcut müşterilerini rakiplerine kaptırarak, müşterileri tarafından sadakatsizliğe uğrayabileceği 
düşüncesiyle bu araştırma planlanmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmanın amacı; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisini kamu ve 
özel banka müşterileri özelinde incelemektir. Araştırmada öncelikle e-sadakat olgusuna yer verilmekte, 
ardından e-sadakat üzerinde etkisi olabilecek başlıca ilişkisel ve teknolojik kaynaklardan bahsedilmektedir. 
Ardından buraya kadar açıklanan bilgilerin daha somut hale getirmek için kamu ve özel banka çalışanları 
üzerinde gerçekleştirilen bir uygulamaya yer verilmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. E-sadakat 

İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamanın zorlaştığı, 
teknolojik bir devrimin yaşandığı günümüz şartlarında her işletme sadık müşteri kitlesine sahip olmayı 
istemektedir. Sadık müşterilere sahip olabilmek, işletmeler için vazgeçilmez bir unsurdur. Müşteri sadakatinin 
sağlanması elektronik ortamda geleneksel ortamlara kıyasla daha yoğun bir çaba ve mesai gerektirmektedir. 
Elektronik ortamların sunduğu zaman, mekân sınırı olmaksızın hizmet verebilme özelliği artık her işletme 
için sağlanabilecek bir unsur olmuştur. Bu da sanal ortamda müşterilerin daha fazla seçenekle karşılaşmasını 
ve değerlendirmesini akabinde satın alma sonrasında da tatmin/tatminsizliklerini yine benzer ortamlardan 
herkesin görebileceği şekilde sunabilme şansı vermiştir. Avantaj gibi görünen tüm bu kolaylıklar ve özellikler 
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ise işletmeler açısından elektronik ortamda müşteri tatmini sağlayarak müşterileri sadık hale getirmeyi 
zorlaştırmaktadır (Faiz, 2018: 1678). 

E-sadakat kavramı gelişen teknoloji ve elektronik alışverişin sosyal ve ekonomik yaşamın içine girmesiyle 
birlikte 2000’li yıllardan sonra tartışılmaya ve kavramsallaştırılmaya başlanan bir kavramdır. E- sadakat 
kavramı için literatürde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Geleneksel sadakat anlayışında müşterilerin 
tekrarlayan satın alma davranışlarını göstermesi sadakatin oluşması için gerekliliktir, bu durum e-sadakat 
içinde geçerli olup, farklılık yapılan satın almanın elektronik ortamda gerçekleşmiş olmasıdır. Bazı 
araştırmacılar ise bu durumu e-sadakati açıklamada yetersiz bularak işletmeden ürün veya hizmet satın alan 
kişilerin sonrasında işletmeye ait olan web sitesini incelemesi ve tekrardan aynı işletmeden ürün veya hizmet 
satın alması olarak belirtmişlerdir  (Arslan ve Atalık, 2016: 3). 

E-sadakat kavramı, müşterilerin elektronik ortamda tekrarlayan satın alma davranışı sergilemesi ve sunulan 
hizmetlere karşı olumlu tutum neticesinde bağlılık göstermesi şeklinde ifade edilebilir (Toufaily, Ricard ve 
Perrien, 2013). Sadık müşterilerin, sadık olmayan müşterilere nazaran işletmenin web sitesini daha çok ziyaret 
ettiği ve çevresine web site hakkında olumlu görüşler bildirmeye meyilli olduğu söylenebilir (Pratminingsih, 
Lipuringtyas ve Rimenta, 2013:105). 

E-sadakat olgusu işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. E-sadakat işletmelerin çapraz satışlarını 
artmakta böylelikle müşteri karlılığı ve müşterilerin yeniden satın alma davranışını tetikleyerek, işletme 
gelirlerinin artmasını sağlamaktadır  (Toufaily, Ricard ve Perrien, 2013:  1443).  Ancak e-sadakati sağlamak 
geleneksel müşteri sadakatını sağlamaya nazaran daha güçtür. Çevrimiçi ortamlarda müşterilerin çok fazla 
sayıda ürün ve hizmetlerin alternatiflerini bulabilmeleri, değiştirme maliyetlerinin cüzi oranda olması, işletme 
ve online mağazalar hakkında bilgi edinmenin geleneksel alışverişe göre daha kolay ve az zaman alması vb. 
unsurlar çevrimiçi ortamda sadakati sağlamayı güçleştirmektedir (Ltifi ve Gharbi, 2012: 5). 

Günümüzdeki işletmelerde hizmet kullanıcıları ve müşterilerin tatmini ve sadakati sektörde sürekliliğin son 
derece önemli bir parçası olarak görülmekte, evrensel rekabet koşullarındaki yegâne amaç da kullanıcılar ve 
müşteri memnuniyetinin, sadakate dönüştürülmesidir. İşletmelerin, yüksek müşteri tatmini kazanmadan 
müşteri sadakati elde etmesi son derece güçtür. Hizmet kullanıcıları ve müşterilerin sadakati ve tatmini, 
onların gereksinim ve beklentilerinin doğru saptanması ve karşılanabilmesiyle mümkün olabilmektedir 
(Kotler ve Armstrong, 2012: 654).  

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin beklentileri ile işletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerin ne derece 
örtüştüğü ile ilgilenirken; müşteri sadakati, müşterilerin duygusal bağ ile işletmelere bağlanmaya ne kadar 
istekli oldukları ve yeniden satın alma davranışı gösterip göstermeyecekleriyle ilgilenmektedir (Demir, 
2012:682). 

2.2. İlişkisel ve Teknolojik Kaynaklar 

Günümüzde işletmeler, birbirilerine benzeyen ürün ve hizmetler sunan rakipler arasında tercih edilebilmek 
için müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmekte ve bu doğrultuda müşterilerini elde tutarak sadık müşteriler 
elde etmeye çalışmaktadırlar. İşletmelerin genel olarak insan kaynakları ile müşterileri arasında kurulan 
iletişim ilişkisel olarak değerlendirilebilirken, günümüzde yaşanan gelişmeler bu ilişkide teknolojiye 
odaklanmış durumdadır.  Çünkü önceden müşterilerle kurulan karşılıklı iletişim, elektronik anlamda yaşanan 
gelişmelerle yerini anlık çevrimiçi mesajlaşmalara, maillere vb. uygulamalara bırakarak, yüzyüze iletişimi 
sınırlandırmıştır. 

İşletmelerin müşterileri ile kurduğu iletişimde, ilişkisel ve teknolojik kaynaklar zaman zaman birbiriyle 
birlikte, zaman zaman da birbirlerinden ayrı olarak hizmetlerin sunumunda yer almaktadır. Örneğin 
elektronik olarak hizmet alan bir müşteri satın alma işlemleri sırasında teknolojik olarak işletmenin sitesinden 
faydalanırken, ilişkisel olarak da sitede açılan bir iletişim penceresi veya telefonla işletmenin çalışanıyla 
bağlantı kurabilmektedir. Bu ve benzeri işlemler birlikte olabileceği gibi birbirinden bağımsız olarak da 
gerçekleştirilebilmektedir.  İşletmelerin içerisinde bulundukları sektörlere ve sektörün yapısına ve müşteri 
kitlelerine göre kullanacakları ilişkisel ve teknolojik kaynaklar farklılık gösterebilecektir. 

Bankacılık sektöründe müşteri sadakati oluşturmada etkili olabilecek ilişkisel ve teknolojik kaynakları, 
Kingshott, Sharma ve Chung (2018) çevrimdışı hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-hizmetlerden memnuniyet, 
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güvenilirlik ve bağlılık olarak ele almışlardır. Aşağıda adı geçen ilişkisel ve teknolojik kaynaklar 
açıklanmaktadır.  

Çevrimdışı hizmet kalitesi: Hizmet sektörünün ekonomi içerisindeki ağırlığının artması, ürün ve hizmetlerin 
üretilmesindeki yöntem farklılıkları, hizmet kalitesi konusunun önemini artırmıştır. İşletmelerin yoğun 
rekabet baskısı altında olduğu günümüz koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri ancak kaliteli hizmet 
sunmalarıyla gerçekleşebilmektedir.  Hizmet kalitesi, “verilen hizmetin müşteri beklentisinin ne kadarını 
karşılayabildiğinin bir ölçüsü olarak” (Nasır ve Nasır, 2008: 241) tanımlandığı gibi müşterinin hizmeti almadan 
önceki beklentisinin hizmeti aldıktan sonra karşılanmasına ilişkin yaptığı karşılaştırma sonucu oluşan algı 
olarak tanımlanmıştır (Parasuraman, Zeithaml ve Malhotra, 2005:214). Daha geniş bir anlatımla, hizmet 
kalitesi müşterilerin beklentilerinin karşılanması hatta beklentilerinin ötesine geçmesi, alınan hizmete ilişkin 
müşterilerin algıladıkları kalite düzeyidir (Öztürk, 2013:66-67). Bundan dolayı verilen hizmetin müşteriyi 
tatmin etme düzeyi ya da ortaya koyduğu performans düzeyi hizmet kalitesi olarak ifade edilmektedir 
(Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 40). 

Geleneksel alışverişlerde, memnuniyet ve hizmet kalitesi kavramlarına etki eden özelliklerin araştırıldığı çok 
sayıda çalışma yapılmıştır (Giese ve Cote, 2002; Zeithaml 2000) İnternet üzerinden alışverişte ise memnuniyet 
ve hizmet kalitesi kavramlarına etki eden özelliklerin araştırıldığı çalışmalar geleneksel alışveriş çalışmalarına 
oranla az sayıda olsa da önemi farkına varılan bu alandaki araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. 

Bankaların sundukları ürün ve hizmetlerle ilgili olarak çevrimiçi hizmet kalitesi ele alındığında, banka 
şubeleri tarafından müşterilere sunulan ürünlerin avantajlarının yanında, verdikleri hizmetin hızı, niteliği, 
güvenirliği ile birlikte hizmet sunan banka personelinin iletişiminin müşterilerin bankanın verdiği hizmetlerin 
kalitesine ilişkin algılarında ön plana çıkan unsurlar olduğu söylenebilir.  Müşterilerin bankacılık hizmetlerine 
ilişkin algıladıkları hizmet kalitesi bankalarına olan sadakatlerini etkileyebileceği gibi e-sadakatlerini de 
etkileyebilir.  

E- hizmet kalitesi: Son zamanlarda internet üzerinden sadece kaliteli veya uygun fiyata ürün satmak yeterli 
değildir. Hizmet kalitesini artırarak müşterilerin her geçen gün değişmekte olan beklentilerine cevap verilme 
imkânı sağlanmalıdır. Online müşterilerin yüz yüze iletişimde bulunduğu satış elemanı değil bir ekrandır. Bu 
nedenle farklı internet sitelerinde dolaşan tüketicilerin ilgisini çekmek ve korumak kolay değildir.  Online 
ortamda, incelenen ürün ve hizmetler, özellikler ve fiyatlar açısından kolay bir şekilde karşılaştırılmaktadır, 
bu nedenle de  müşteriler açısından e-hizmet kalitesi anahtar bir kavram haline gelmektedir (Lee ve Lin, 
2005:161). 

İşletmelerin e-imalattan e-hizmete kadar faaliyetlerini oluşturduğu sektörlerinde, hizmet alanlar ile hizmet 
verenler arasında self-servis hizmet sürecindeki etkileşim e-hizmet olarak tanımlanmaktadır (Başaran ve 
Çelik, 2008: 49). E-hizmet kalitesi ise, e-hizmetlerin satın alınma işleminden dağıtılmasına kadarki süreçte 
işletmenin etkili mağazacılık uygulamalarını ve web sitesinin verimliliğini içeren, etkin bir pazarlama aracı 
olarak ele alınmaktadır (Parasuraman vd,. 2005). E-hizmet kalitesi müşterilerin çevrimiçi alışverişe dair teknik 
ve fonksiyonel açıdan memnuniyetlerini belirleyen önemli faktörlerden birisidir  (Chinomona, Masinge ve 
Sandada, 2014). 

Bankacılık hizmetleri açısından e-hizmet kalitesi ele alındığında, bankaların internet ortamında bilgisayar, 
tablet veya mobil uygulamalarla müşterilerine sundukları hizmetlerin niteliğine ilişkin müşteri algıları olduğu 
ifade edilebilir. Bu noktada sunulan hizmetlerin kesintisiz, hızlı ve kolay anlaşılabilir olması ön plana 
çıkmaktadır. Diğer bir önemli unsur ise elektronik ortamda sunulan hizmetlerin çeşitliliğidir. Bankaya 
gitmeden ihtiyaç duyulan hizmetlerin internet aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi müşterilerin 
bankalarına duydukları e-sadakat üzerinde olumlu etkisinin olabileceği gibi, her işlemin yapılamaması, 
istenilen hızda ve işlevsel olmaması ise müşterilerin e-sadakatlerini olumsuz etkileyebilecektir.  

E- hizmetlerden memnuniyet: Müşteri memnuniyeti günümüzde, işletmelerin önemini daha iyi anlayıp üzerinde 
durduğu bir kavramdır. Müşteri odaklı olmak, işletmenin müşteri ve piyasayı zemin alarak hareket etmesini 
de beraberinde getirmektedir. Müşteri memnuniyetinin yüksek olması, işletmenin kalıcılığını sağlamaktadır. 
Genel anlamda müşteri memnuniyeti, müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları hoşnutluğu ifade 
etmektedir. Daha kapsamlı bir ifade ise müşteri memnuniyeti, ürün veya hizmetin herhangi bir niteliğinden 
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ya da tamamından sağlanan veya sağlanamayan hoşnutluk düzeyini kapsayan, tüketimin getirdiği tatmine 
bağlı ulaşılan nihai sonuçtur (Duman, 2003: 45-46). 

Her alanda yaşanan ileri teknolojik gelişmeler hizmet sektöründe de kendini göstermiş ve birçok hizmetin 
elektronik ortamda tüketiciye 7/24, hızlı ve düşük maliyetli şekilde sunulmasını sağlamıştır. Elektronik 
ortamda sunulan hizmetlerin varlığı da literatürde e-memnuniyet kavramının tanımlanması gerekliliğini 
doğurmuştur (Bayram ve Şahbaz, 2017: 62).  E-memnuniyet, tüketicilerin elektronik ortamda aldıkları ürün 
ve hizmetlerin beklentilerini karşılaması ve gelecekte aynı işletmeyi tekrar tercih etmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Bayram ve Şahbaz, 2017: 62). 

İşletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerini gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde çevrimiçi ortama 
taşınması, müşteri memnuniyeti olgusunu da bu çerçevede e-memnuniyet olarak ele alınmasını getirmiştir. 
Bu nedenle de son yıllarda pazarlama alanında e-memnuniyet kavramı araştırma konusu olarak ilgi 
görmektedir. Müşteri memnuniyeti sunulan ürün veya hizmetin ister geleneksel ortamda isterse elektronik 
ortamda olsun tüm işletmeler açısından önem arz etmektedir. Ancak çevrimiçi ortamda memnuniyeti 
oluşturan faktörler geleneksel ortama göre farklılıklar göstermektedir. Geleneksel alışverişte müşteri 
memnuniyeti; fiziksel unsurlar, ürün ve hizmetin kalitesi, işletme personeli, hizmet verilen ortam vb. 
faktörlerden etkilenirken, çevrimiçi ortamda müşteri memnuniyetini; öncelikle işletmenin web sitesinin 
dizaynı, içeriği, güvenirliği, yine satılan ürün veya hizmetin kalitesi ön plana çıkmaktadır. E-memnuniyet 
çevrimiçi alışveriş sunan işletmenin gerek internet altyapısıyla gerekse sattığı ürün ve hizmetlerin kalitesiyle 
müşterilerin beklentisini karşılaması ve müşterilerin memnun olarak ayrılmasıyla sağlanabilir (Yapraklı ve 
Yılmaz, 2008:141). 

Özellikle bankacılık sektöründe çalışanların yoğun iş yükleri ve yaptıkları rutin işlemler verilen hizmetlerin 
hızını düşürmekte ve müşterilerin bankada uzun süre kalmalarına neden olmaktadır. Bu durum müşteri 
memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Çevrimiçi ortamda ise müşterilerin bankacılık işlemlerini kendilerini 
kısa sürede ve uygun maliyetle gerçekleştirmeleri neden olurken,  banka personelinin yoğun işyükü nedeniyle 
yaptıkları hatayı sıfıra indirmektedir (Mikhaylichenko, 2015: 7-8). Bu durum da müşteri memnuniyetine 
olumlu olarak yansımaktadır. 

Güvenilirlik: Güven kavramı üzerine psikolojiden ekonomiye, sosyolojiden işletmeye kadar çeşitli disiplinlerde 
birçok çalışma yapılmıştır. Farklı disiplinlerin güven kavramına bakış açıları da farklıdır. Ancak bu bakış 
açılarının ortak noktası güvenin insan ilişkilerinde olan önemi, ilişkileri yönlendirmesi ve davranışları 
üzerindeki etkileridir (Sağlam Arı & Tunçay, 2010: 117). Pazarlama açısından güven konusuna değinildiğinde, 
ürün veya hizmeti alan tüketici ile ona ürün veya hizmeti sunan işletme arasındaki ilişkideki güvenden 
bahsedilmektedir. İşletme ile tüketici arasındaki ilişkinin, herhangi bir ilişkiden farklı olmadığı ve bu ilişkinin, 
tüketicinin o ürünü satın alıp almamasını etkilediği belirtilmektedir (Fournier, 1998:343).  

Günümüzde yaşanmakta olan yoğun rekabet sebebi ile müşterilerin işletmeye duydukları güven ilişkisi 
geçmişe kıyasla daha önemli bir hal almıştır. Müşteri ile işletme arasındaki ilişkiyle doğru orantılı olarak 
müşteriler kişisel ve gizli bilgilerini firma ile paylaşabilir duruma gelmiştir ve aralarındaki bu ilişkinin 
derecesi arttıkça da paylaşım artmaktadır (Eren ve Erge, 2012:4455). Bir işletmeye güvenen müşteriler yapılan 
vaatlerin reklamlarda belirtildiği şekilde gerçekleştirileceğine ve işletmenin onların çıkarları için çalışacağına 
inanırlar (Nguyen, Leclerc ve Leblanc, 2013:96). Bu nedenle güçlü bir işletme, tüketici için güvenli bir ortam 
oluşturmaktadır çünkü beklentileri anlamakta, tüketim ve alım ile ilgili riskleri algılamakta ve müşterinin 
isteklerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Hizmetlerin saydamlığı işletmeleri tüketici için güvenli bir 
bölge ve cazip bir teklif haline getirmektedir (Berry, 2000:128).İşletmelerin müşteri çıkarlarını gözeterek, 
söylemlerinde dürüst davrandığı, karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda müşterileri için çaba sarf edeceği, 
gereksinimlerin ve sorunların giderilmesinde işletmenin yeterli olduğuna dair müşterilerin inancı, işletmeye 
dair güveni oluşturmaktadır (Walter, Helfert ve Mueller, 2000: 3). 

Güven, işletme ile müşteri arasındaki bağı güçlendirmekte ve işletmeye olan sadakatin oluşmasını 
desteklemektedir (Kalyoncuoğlu, 2017:389). Müşteriler ile güvene dayalı ilişkiler kurabilen, her bir müşteriye 
kişiselleştirilmiş ürünler sunabilen, müşteriyi odak noktasına koyan bir yaklaşım benimseyen ve müşterilerin 
diğer işletmelere kaymaması için değişim engelleri yaratabilen işletmeler müşteri sadakati oluşturabilirler 
(Selvi, 2007: 49). Tüketiciler, karşılaşacakları riskleri azaltmak amacıyla güven duyduğu işletme ve markalara 
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yönelirler ve sonraki ihtiyaçlarında da aynı işletmeyi tercih etmeleri sonucunda söz konusu işletme ve 
markaya karşı sadakat kazanırlar (Gürbüz ve Doğan, 2013:240). 

Bankacılık işlemleri açısından güven kavramı ele alındığında; müşterilerin daha temkinli hareket ettikleri 
gözlenmektedir. Müşterilerin bankaların kayıtlarında bulunan kişisel bilgileri, hesaplardaki mevduatları 
güven konusunda daha temkinli davranmalarına neden olmaktadır. Özellikle elektronik hizmetlerdeki 
altyapının güvenilir olması, son yıllarda artan siber dolandırıcılık gibi müşterileri madden tehdit edici 
unsurlar müşterilerin bankalarına olan sadakat düzeyleri üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir.   

Bağlılık: Bağlılık, müşterilerin pek çok uyarana maruz kalmasına karşın satın alma işlemlerini aynı işletmeden 
gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Matzler, Grabner-Krauter & Bidmon, 2008:156).Bağlılık hizmetlere, 
işletmelere, ürün sınıflarına ve çeşitli etkinlere karşı geliştirilebilmekte  ve dar anlamda bir ruh hali, tutumlar 
seti, inançlar, istekler  vb. olarak ifade edilebilmektedir (Zineldin, 2006: 433). Küreselleşmenin yoğun olarak 
yaşandığı ve hızlı teknolojik gelişimlerin işletmeleri rekabet baskısı altına aldığı günümüzde işletmeler 
kendilerini terk etmeyecek bağlı müşterilere ihtiyaç duymaktadır (Karcıoğlu Çelik, 2012: 64). 

Bankacılık sektörü açısından ele alındığında bağlılık, mevcut müşterilerin rakiplerin tüm uygulamalarına ve 
baskılarına rağmen bankalarını terk etmemeleri olarak tanımlanabilir. Günümüzde yoğun rekabetin 
yaşandığı sektörlerden birisi olarak bankacılık sektörünün yeni müşterilere ihtiyacı olduğu gibi, mevcut 
müşterilerinin de kendilerini terk etmeyecek bağlı müşterilere ihtiyacı vardır. Bankalar mevcut müşterilerini 
kendilerine bağlamak için farklı uygulamalara yönelmektedirler. Örneğin, maaşını bankalarından almaya 
devam etmeleri durumunda hesap işletim ücretinden muafiyet, kendi banka müşterilerine yapılan para 
transferlerinin ücretsiz gerçekleştirilmesi, uygun koşullarda kredi vb. Bankalar bu uygulamalarla 
müşterilerini kendilerine bağlayarak, sadık müşteriler oluşturmaya çalışmaktadırlar.  

Bu kapsamda bankaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri, müşteri istek ve beklentilerini karşılayarak,  rakipleri 
ile rekabet edebilmeleri,  sahip oldukları ilişkisel ve teknolojik kaynakları etkin kullanmalarına ve bu 
kaynakları geliştirerek, doğru yönetmeleriyle sağlanabilecektir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik olarak 
tarama modelinin bir çeşidi olan ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli bir ya 
da birden fazla değişken arasında ilişki belirlenebilmektedir (Karasar, 2012:  77). Araştırmanın şematik modeli 
şekil 1’de verilmiştir. 

Araştırmanın modeli doğrultusunda araştırmada aşağıdaki hipotezler sorgulanmaktadır: 

• H1: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu çevrimdışı hizmetlere ilişkin kalite algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir. 

• H2: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu e- hizmetlere ilişkin kalite algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir. 

• H2: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu e- hizmetlere ilişkin memnuniyet algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir. 

• H4: Banka müşterilerinin banka hizmetlerine ilişkin güvenilirlik algıları e-sadakat düzeylerini 
etkilemektedir. 

• H5: Banka müşterilerinin bankalarına duydukları bağlılık düzeyi e-sadakat düzeylerini 
etkilemektedir.  
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Çevrimdışı hizmet kalitesi 
 H1 

 
H2 

 
H3 

 
H4 

 
H5 

 

E-sadakat 

E-hizmet kalitesi 

E-memnuniyet 

Güvenilirlik 

Bağlılık 

 
Şekil. Araştırmanın Modeli 

3.2. Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2019 yılında Niğde ili merkez ilçede yer alan özel ve kamu bankalarından hizmet alan 
işletme yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise evren içerisinde bulunan amaçlı örnekleme yöntemine 
göre belirlenmiş araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 228 işletme yöneticisi oluşturmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Söz konusu anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet vb. tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 
dört soru yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde (Kingshott vd., 2018) tarafından ilişkisel ve teknolojik 
kaynakların e-sadakat üzerinde etkisini incelemek için geliştirdikleri  6 boyutta 26 maddeden oluşan 5’li likert 
tipinde ölçek yer almaktadır. Tablo 1’de ölçekteki boyutlar, ölçekteki sıralarıyla yer alarak güvenirlik değerleri 
verilmiştir.  

Tablo 1. Ölçekte Yer alan Boyutlar ve Güvenirlik Değerleri 

Faktörler Madde sayısı Güvenirlik değeri: Cronbach’a Alpha 
Çevrimdışı hizmet kalitesi 3 0,950 
E-hizmet kalitesi 5 0,941 
E-hizmetlerden memnuniyet 4 0,933 
Güvenilirlik 6 0,944 
Bağlılık 5 0,906 
E-sadakat 3 0,899 
Ölçeğin tamamı 26 0,916 

3.4. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada veriler SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Katılımcıların tanımlayıcı 
özelliklerinin incelenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, ilişkisel incelenmesinde ortalama ve standart 
sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Ölçek boyutlarının aldığı puanlar 1 ile 5 arasında 
değerlendirilmektedir. Dağılım aralığının hesaplanması amacıyla, Dağılım aralığı=En büyük değer- En küçük 
değer/ Derece sayısı formülü kullanılmıştır. Bu aralık 4 puanlık genişliğe sahiptir. Bu genişlik beş eşit genişliğe 
bölünerek 1.00- 1.79 arası “çok düşük”, 1.80- 2.59 arası “düşük”, 2.60- 3.39 “arası orta”, 3.40-4.19 arası yüksek, 
4.20-5.00 arası çok yüksek olarak sınır değerleri belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır (Sümbüloğlu, 1993: 
9).  İlişkisel ve teknolojik kaynaklar ile e-sadakat arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile ilişkisel ve 
teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların 
bankalarının hizmetlerine ilişkin algıladıkları çevrimdışı hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-hizmetlerden 
memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılık (ilişkisel ve teknolojik kaynaklar) ile e- sadakat düzeylerinin hizmet 
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aldıkları bankanın sahiplik durumuna göre (Özel ve Kamu) farklılaşma durumu bağımsız gruplar t- testi ile 
incelenmiştir. Anlamlılık 0, 05 düzeyinde sınanarak yorumlanmıştır.  

4. Bulgular 

Araştırmaya katılan banka müşterilerinin tanımlayıcı bilgilerine dair veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri 

Gruplar n % 
Yaş 
26-30 31 13,6 
31-35 52 22,8 
36-40 37 16,2 
41-45 40 17,5 
46-50 38 16,7 
51 ve üzeri 30 13,2 
Cinsiyet 
Kadın 156 68,4 
Erkek 72 31,6 
Bankayla Çalışma Süresi 
0-1 Yıl 47 20,6 
1-5 Yıl 80 35,1 
6-10 Yıl 64 28,1 
11-15 Yıl 37 16,2 
Bankanın Sahiplik Yapısı 
Kamu 174 76,3 
Özel 54 23,7 

Tablo 2’deki verilere bakıldığında araştırmaya katılan banka müşterileri yaşlarına göre 31'i (%13,6) 26-30 yaş, 
52'si (%22,8) 31-35 yaş, 37'si (%16,2) 36-40yaş, 40'ı (%17,5) 41-45 yaş, 38'i (%16,7) 46-50 yaş 30’u (%13,2) 51 ve 
üzeri yaşlarda bulunduğu, 156'sının(%68,4) kadın, 72'sinin (%31,6) erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
47'si (%20,6) 0-1 yıl, 80'i (%35,1) 1-5 yıl, 64'ü (%28,1) 6-10 yıl, 37'si (%16,2) 11-15 yıldır bankalarıyla çalışma 
süresine sahip olup, 174'ü (%76,3) kamu, 54'ü (%23,7) özel bankalardan hizmet almaktadır.  

Tablo 3’de banka müşterilerinin ilişkisel ve teknolojik kaynaklara ilişkin algı ve e-sadakat düzeylerine yönelik 
veriler yer almaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların Banka Hizmetlerine İlişkin  İlişkisel ve Teknolojik Kaynaklar Algıları ve E-Sadakat 
Düzeyleri  

  N Ort Ss Min. Max. 
Çevrimdışı Hizmet Kalitesi 228 3,699 1,055 1,000 5,000 
Elektronik Hizmet Kalitesi 228 3,781 1,073 1,000 5,000 
Elektronik Memnuniyet 228 3,700 1,095 1,000 5,000 
Güvenilirlik 228 3,756 1,111 1,000 5,000 
Bağlılık 228 3,723 1,109 1,000 5,000 
E-Sadakat 228 3,752 1,143 1,000 5,000 

Tablo 3’e bakıldığında müşterilerin ilişkisel ve teknolojik kaynaklar ölçeğinde yer alan “Çevrimdışı Hizmet 
Kalitesi” ortalamasının 3,699±1,055, “Elektronik Hizmet Kalitesi” ortalamasının 3,781±1,073 “elektronik 
memnuniyet” ortalamasının 3,700±1,095 “güvenilirlik” ortalamasının yüksek 3,756±1,111 “bağlılık” 
ortalamasının 3,723±1,109 sayısal değer aldığı ve “elektronik sadakat” düzeylerinin ortalamasının 3,752±1,143 
olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4’te banka müşterilerinin ilişkisel ve teknolojik kaynaklara ilişkin algıları ile e-sadakat düzeyleri 
arasındaki ilişkileri belirlemek için yapılan korelasyon analizi verileri yer almaktadır. 

Tablo 4. Korelasyon Analizi 

    
Çevrimdışı Hizmet 
Kalitesi 

Elektronik Hizmet 
Kalitesi 

Elektronik 
Memnuniyet Güvenilirlik Bağlılık 

Elektronik 
Sadakat 

r 0,909** 0,895** 0,895** 0,936** 0,971** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*<0,05; **<0,01 
Tablo 4’teki banka müşterilerinin ilişkisel ve teknolojik kaynaklar “çevrimdışı hizmet kalitesi, elektronik 
hizmet kalitesi, elektronik memnuniyet, güvenilirlik, bağlılık” ile elektronik sadakat arasındaki korelasyon 
analizleri incelendiğinde; 

• Elektronik sadakat ile çevrimdışı hizmet kalitesi arasında r=0.909 pozitif (p=0,000<0.05), 

• Elektronik sadakat ile elektronik hizmet kalitesi arasında r=0.895 pozitif (p=0,000<0.05), 

• Elektronik sadakat ile elektronik memnuniyet arasında r=0.895 pozitif (p=0,000<0.05), 

• Elektronik sadakat ile güven arasında r=0.936 pozitif (p=0,000<0.05), 

• Elektronik sadakat ile bağlılık arasında r=0.971 pozitif (p=0,000<0.05) ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar ilişkisel ve teknolojik kaynaklar ile e-sadakat arasında çift yönlü ilişkileri göstermektedir. E-
sadakatteki azalma veya artmanın aynı doğrultuda ilişkisel ve teknolojik kaynaklara yönelik algıda da azalma 
veya artmaya neden olacağını göstermektedir.  

Tablo 5’te ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan 
regresyon analizi verileri yer almaktadır. 

Tablo 5. İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların Elektronik Sadakat Üzerine Etkisi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model (p) R2 

Elektronik Sadakat 

Sabit -0,027 -0,432 0,666 

884,379 0,000 0,951 

Çevrimdışı Hizmet Kalitesi 0,297 5,358 0,000 
E-Hizmet Kalitesi -0,074 -1,201 0,231 
E-Memnuniyet 0,247 -4,694 0,000 
Güvenilirlik 0,093 1,433 0,153 
Bağlılık 0,947 15,061 0,000 

İlişkisel ve teknolojik kaynakların (Çevrimdışı hizmet kalitesi, elektronik hizmet kalitesi, elektronik 
memnuniyet, güvenilirlik, bağlılık) elektronik sadakat üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizi anlamlı bulunmuştur (F=884,379; p=0,000<0.05). Elektronik sadakat düzeyindeki toplam değişim %95,1 
oranında çevrimdışı hizmet kalitesi, elektronik hizmet kalitesi, elektronik memnuniyet, güven, bağlılık 
tarafından açıklanmaktadır(R2=0,951). Çevrimdışı hizmet kalitesi elektronik sadakat düzeyini arttırmaktadır 
(ß=0,297). Elektronik hizmet kalitesi elektronik sadakat düzeyini etkilememektedir (p=0.231>0.05). Elektronik 
memnuniyet elektronik sadakat düzeyini artırmaktadır (ß=-0,247). Güven elektronik sadakat düzeyini 
etkilememektedir (p=0.153>0.05). Bağlılık elektronik sadakat düzeyini arttırmaktadır (ß=0,947). Araştırmanın 
Sonuç modeli Şekil 2’de verilmiştir. 

Araştırmanın sonuç modelinde özetlendiği gibi, araştırmanın başında belirtilen 5 hipotezden 3’ü kabul 
edilirken, 2’si reddedilmiştir. Bu durumda 

• “H1: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu çevrimdışı hizmetlere ilişkin kalite algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir” doğrulanarak kabul edilmiştir.  

• “H2: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu e- hizmetlere ilişkin kalite algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir, doğrulanamayarak reddedilmiştir.  
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• “H3: Banka müşterilerinin bankalarının sunduğu e- hizmetlere ilişkin memnuniyet algıları e-sadakat 
düzeylerini etkilemektedir” doğrulanarak kabul edilmiştir. 

• “H4: Banka müşterilerinin banka hizmetlerine ilişkin güvenilirlik algıları e-sadakat düzeylerini 
etkilemektedir” doğrulanamayarak reddedilmiştir. 

• “H5: Banka müşterilerinin bankalarına duydukları bağlılık düzeyi e-sadakat düzeylerini 
etkilemektedir” doğrulanarak kabul edilmiştir. 

 

Çevrimdışı hizmet kalitesi 
 H1      ß=0,297  

H2 

H3    ß=-0,247 

H4 

H5      ß=0,947 

 

E-sadakat 

E-hizmet kalitesi 

E-memnuniyet 

Güvenilirlik 

Bağlılık 

R2=0,951 

Şekil 2.  Araştırmanın Sonuç Modeli 

Tablo 6’da katılımcıların hizmet aldıkları bankanın sahiplik yapısına göre ilişkisel kaynaklara yönelik algı ve 
e sadakat düzeylerinin farklılaşma durumunu incelemek için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları yer 
almaktadır.  

Tablo 6. Katılımcıların Hizmet Aldıkları Bankanın Sahiplik Yapısına Göre İlişkisel Kaynaklara Yönelik 
Algı ve E- Sadakat Düzeylerinin Farklılaşma Durumu 

  Grup N Ort Ss t sd p 

Çevrimdışı Hizmet Kalitesi 
Kamu 174 3,686 1,024 

-0,333 226 0,739 
Özel 54 3,741 1,160 

Elektronik Hizmet Kalitesi 
Kamu 174 3,800 1,030 

0,487 226 0,656 
Özel 54 3,719 1,209 

Elektronik Memnuniyet 
Kamu 174 3,753 1,063 

1,322 226 0,187 
Özel 54 3,528 1,186 

Güven 
Kamu 174 3,805 1,079 

1,191 226 0,235 
Özel 54 3,599 1,206 

Bağlılık 
Kamu 174 3,766 1,079 

1,044 226 0,298 
Özel 54 3,585 1,201 

Elektronik Sadakat 
Kamu 174 3,782 1,125 

0,714 226 0,476 
Özel 54 3,654 1,203  

Tablo 6’daki verilere bakıldığında; banka müşterilerinin çevrimdışı hizmet kalitesi, elektronik hizmet kalitesi, 
elektronik memnuniyet, güven, bağlılık algıları ve elektronik sadakat düzeyleri hizmet aldıkları bankanın 
sahiplik yapısına göre farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu sonuç özel ve kamu bankalarının benzer 
düzeyde ilişkisel ve teknolojik kaynaklara sahip olduklarını ve müşterilerin de elektronik hizmet aldığı banka 
ister özel olsun ister kamu bankası olsun sadakatle bağlı olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda özel ve 
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kamu bankalarının verdikleri hizmet ve kalite açısından benzer niteliklere sahip olduğunu da ifade 
etmektedir.  

Literatürde konu ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, kamu ve özel bankalarının karşılaştırılmalı 
olarak incelendiği araştırmalarda genellikle finansal performansı değişken olarak ele aldıkları,  ilişkisel ve 
teknolojik kaynakları bu araştırmadaki gibi bir bütün olarak sadece Kingshott vd.,( 2018)’nin  inceledikleri 
görülmektedir. Adı geçen araştırmada da ilişkisel ve teknolojik kaynaklar,  birbirini destekleyen bir bütün 
olarak ele alınmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

5. Sonuç 

İlişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya 226 ticari banka müşterisi katılmıştır. Araştırmada bankaların 
ilişkisel ve teknolojik kaynakları; çevrimdışı hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-memnuniyet, güvenilirlik ve 
bağlılık olarak ele alınmıştır. 5 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda katılımcıların bankalarından 
aldıkları çevrimdışı hizmetlere ilişkin kalite algılarının ortalamalarının 3,699, e-hizmet kalitesi algılarının 
3,781, e-memnuniyet algılarının 3,700, güvenilirlik algılarının 3,756 ve bağlılık algılarının 3,723 düzeyinde 
olduğu saptanmıştır. Katılımcıların e-sadakat düzeylerinin ortalaması ise 3,752’dir. Buradan banka 
müşterilerinin bankalarının sunduğu çevrimdışı ve e-hizmetlerine ilişkin kalite algılarının yüksek olduğu, 
aldıkları hizmetten yüksek düzeyde memnuniyet duydukları, hizmetlerin yüksek düzeyde güvenilir 
olduğunu algıladıkları ve bankalarına yüksek düzeyde bağlı oldukları saptanmıştır. Aynı doğrultuda 
müşteriler, bankalarına yüksek düzeyde sadakat duymaktadırlar. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden birisi bankacılıktır. 
Yaşanan gelişmeler doğrultusunda bankalar ilişkisel ve teknolojik kaynaklarını geliştirerek çeşitlendirmiş, 
elektronik altyapılarını da güçlendirmişlerdir. Bu durum müşterilerin e-bankacılığın ilk zamanlarındaki e-
bankacılığa duyulan güvensizlik hissinin azalmasına sağlarken, hizmet kalite algılarının, memnuniyet, 
bağlılık ve sadakat düzeylerinin araştırma sonuçlarından da gözlendiği üzere artmasına neden olmuştur.  

Araştırmada banka müşterilerinin ilişkisel ve teknolojik kaynaklara ilişkin algıları ile e-sadakat düzeyleri 
arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, e-sadakat ile çevrimdışı 
hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılık arasında yüksek düzeyde pozitif 
yönlü 0,01 düzeyinde karşılıklı anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Buradan ilişkisel ve teknolojik kaynaklar 
kapsamında ele alınan bir değişkene ilişkin artma veya azalmanın aynı doğrultuda e-sadakat düzeylerini 
artıracağı ya da azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.  Benzer sonuçlar Kingshott vd.,( 2018) Yeni Zelanda’da 
işletme bankacılığı müşterileri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada da ulaşılmıştır. Buradan işletme 
bankacılığı müşterilerinin ilişkisel ve teknolojik kaynaklar ile e-sadakat düzeyleri arasındaki ilişkilerin 
dünyadaki farklı ülkelerde de benzer sonuçları ortaya koyabileceği görülmekte, lakin genelleme yapabilmek 
için farklı ülkelerdeki işletme bankacılığı müşterileri üzerinde araştırmaların yapılması gerekli görülmektedir.  

Kamu ve özel bankalar ilişkisel ve teknolojik kaynaklarına yaptıkları yatırımların sonucuna müşterilerden 
sadakat olarak geri bildirim alabilmektedirler. Sadık müşterilere sahip olmak bankanın mevcut varlığını 
sürdürebilme kapasitesi olarak değerlendirilebilir. Ancak rekabette ön plana çıkmak istiyorlarsa yeni 
müşteriler kazanmaları gerekmektedir. Bu da yine ilişkisel ve teknolojik kaynaklarını geliştirmeleri ile 
sağlanabilecektir.  

Araştırmada ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkisini incelemek için regresyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda; araştırmada ele alınan ilişkisel ve teknolojik kaynaklar kapsamında çevrimdışı 
hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılığın, müşterilerin sadakati üzerinde 
etkisini belirlemek için kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.   E-
sadakati çevrimdışı hizmet kalitesi, e-memnuniyet ve bağlılık olumlu düzeyde etkilerken, e-hizmet kalitesi ve 
güvenilirlik istatistiksel olarak etkilememektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında birbirine yakın olan bu 
değişkenlerin ayrı ayrı ele alınmasının etkisi bulunmaktadır. Çünkü bütünsel olarak bakıldığında, ilişkisel ve 
teknolojik kaynakların (çevrimdışı hizmet kalitesi, e-hizmet kalitesi, e-memnuniyet, güvenilirlik ve bağlılık) 
müşteri sadakatini %95 düzeyinde açıkladığı saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle, e-sadakat neredeyse ilişkisel ve 
teknolojik kaynakların toplamından oluşmaktadır. 
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Araştırmada ayrıca araştırmaya katılan banka müşterilerinin hizmet aldıkları bankanın sahiplik yapısına göre 
ilişkisel kaynaklara yönelik algı ve e- sadakat düzeylerinin farklılaşma durumu da incelenmiş, kamu veya özel 
bankalardan hizmet alan müşterilerin bankaların ilişkisel ve teknolojik kaynaklarına ilişkin algılarının ve e-
sadakat düzeylerinin istatistiksel olarak farklılık göstermediği, diğer bir ifade ile benzer düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Buradan kamu ve özel bankaların ilişkisel ve teknolojik kaynaklardan benzer şekillerde ve 
benzer düzeylerde kullandıkları, bu durumun da müşteri algılarına doğrudan yansıdığı söylenebilir. Gerek 
özel banka gerekse kamu bankalarının müşterileri bankalarına oldukça sadıktırlar.  Bankalar mevcut 
müşterileri ile aynı doğrultuda ilişkiler kurmaya devam ederlerse müşteri kaybı yaşamayacaklardır, ancak 
rakipler bu hizmetleri geliştirip kendilerinden öne geçmeleri durumunda müşteri kaybı yaşama riski ile 
karşılaşabilirler.  Bu durumla karşılaşmamak için ilişkisel ve teknolojik kaynaklarını dinamik tutarak sürekli 
güncelleme ve geliştirme çabası içerisinde olmalıdırlar.  

Bu araştırma Niğde il merkezinde bulunan kamu ve özel bankaların araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 
226 ticari müşterisi ile sınırlıdır. Araştırma sonuçlarından genelleme yapabilmek için, daha geniş örneklemler 
üzerinde araştırmalar gerçekleştirilebilir. İlişkisel ve teknolojik kaynakların birbirini tamamlayan bir bütün 
olarak ele alındığı, e-sadakat üzerindeki etkileri çevrimiçi olarak hizmet veren online mağazalar vb. alanlarda 
da yapılabilir.  
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Amaç – Bu araştırmada dönüşümsel liderlik, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini değişkenleri ilişkisini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. 

Yöntem – Araştırma verileri Ankara ilindeki bir bakanlığa ait merkez biriminde çalışan 560 katılımcıdan 
anket ile elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. İlgili 
bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek ve hipotezleri test edebilmek 
amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Aracılık etkisini ortaya koyabilmek için hem 
Baron ve Kenny, hem de Hayes’in aracılık modellerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular – Yapılan korelasyon analizine göre dönüşümsel liderlik ile kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 
dönüşümsel liderliğin kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, kişi-örgüt 
uyumunun da iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma 
bulguları dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun kısmi aracılık 
etkisinin olduğunu da göstermektedir. 

Tartışma – Bir bakanlıkta görev yapan 560 kamu çalışanından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 
merkezi ve taşra teşkilat yönetiminin çağın gerektirdiği dönüşümsel çabalarla birlikte çalışanların kişi-
örgüt uyumlarını dikkate almaları ve iş tatmin düzeylerini artırmaya yönelik eylemlerde bulunmaları 
gerektiği düşünülmektedir. Bu tarz örgütler kontrol odaklı bir yaklaşımla sürecin en başından itibaren 
örgütleri ile uyumlu olan veya bunun geliştirilebileceğine inandıkları kişileri seçmelidirler. İzleyeninin 
kişisel bir sorununa eğilen, onu öven ve ona rehberlik eden bir lider çalışanın iş tatminine 
yadsınmayacak düzeyde etki edebilir. Gelecek çalışmalar için kamu veya özel örgütler arasında 
karşılaştırmalı olarak değişkenlerin tekrar ele alınması literatüre katkı sunulması adına faydalı olabilir. 
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Purpose – It is aimed to reveal relationships among transformational leadership, person-organization fit 
and job satisfaction in that research.  

Design/methodology/approach – Research data were collected by survey from 560 participants who 
work at a department of a ministry in Ankara. First of all, in that study validity and reliability analyses 
are done. Correlation and regression analyses are done both to reveal the relationships among related 
dependent and independent variables and to test hypotheses. Both Baron and Kenny and Hayes 
mediation models are used to show mediation effect. 

Findings – According to correlation analysis, there is a significant positive correlation among 
transformational leadership, person-organization fit and job satisfaction. As a result of regression 
analysis, transformational leadership has a meaningful effect on person-organization fit and job 
satisfaction and also person-organization fit has a meaningful effect on job satisfaction.  However, 
research findings show that the effect of transformational leadership is partly mediated by person-
organization fit in the effect on job satisfaction. 

Discussion – When the findings which are derived from 560 public employees working in a ministry 
that are evaluated, it is thought that central and rural management of ministry should consider on 
person-organization fit of its employees and do some actions to raise their job satisfaction levels by 
transformational attempts of today’s necessities. These kinds of organizations should select compatible 
and developable -of that compatibleness- individuals as they believe from the beginning of the 
recruitment process with a control focused approach. A leader, who is interested in individual problems 
of followers, praises and guides them, that affects their levels of job satisfaction incontrovertibly. For 
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further studies, it may be useful for enriching the literature by revisiting related variables between public 
and private organizations comparatively. 

Giriş 

Örgütler açısından insan sermayesi en önemli örgütsel kaynaklardan biridir. Çalışanların örgütle olan ilişkisi, 
yapmakta oldukları işleri önemli bulması ve liderleri tarafından kendilerine değer verilmesi, kişi-örgüt 
uyumları ve iş tatmini duymaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

Örgütsel Davranış ekolünde işyeri psikolojisi alanındaki en çok araştırılan değişkenlerden biri olan iş tatmini, 
çok sayıda psiko-sosyal sorun, iş dünyasının değişmesi, liderlikten iş tasarımına kadar farklılaşan örgütsel 
faktörler ile ilişkilendirilmiştir (Park ve Kim,2009). 

Liderlik örgüt politikaları ile ilgili algıları etkileyen faktörlerden birisidir ve bu örgüt politikaları, sonuç olarak 
çalışanların kişi-örgüt uyum düzeylerini etkilemektedir. Dönüşümsel liderler örgütsel politikaları uygun hâle 
getirme ve sorunları azaltma ve bu yolla kişi-örgüt uyumunu artırma işlevine sahiptirler (Saleem,2015). 

Schneider (1987) ASA (Attraction-Selection-Attrition) Model’inde bireylerin örgütlerle uyum içinde olurlarsa 
onların örgüte çekileceğini, seçileceğini ve elde tutulacağını veya örgütle iyi bir uyum içerisinde değillerse de 
örgütten ayrılacağını ileri sürmektedir. Hem araştırmacılar, hem de uygulamacılar rekabetçi iş ortamında ve iş 
gücü piyasasında gerekli olan esnek ve örgüt ile uyumlu iş gücünün elde tutulabilmesi için, kişi-örgüt 
uyumunun kritik bir rol üstlendiğini ileri sürmektedirler. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı dönüşümsel liderlik (DL), kişi-örgüt uyumu (KÖU) ve iş tatmini (İT) 
değişkenleri ilişkisini bakanlık çalışanları örnekleminde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ilgili 
değişkenler açıklanacaktır. Daha sonra araştırma kısmında ilgili değişkenlerin birbirlerine olan etkileri ortaya 
konacaktır.  

Dönüşümsel Liderlik 

İlgili kavram literatürde farklı şekillerde adlandırılmıştır. Dönüşümsel, transformasyonel, dönüşümcü, 
dönüştürücü gibi eş ve yakın anlamlı kelimelerle ifade edilen kavram, bu çalışmada dönüşümsel liderlik 
olarak isimlendirilmiştir. 

Dönüşümsel liderliğin kökenine bakıldığında bu kavramı ilk olarak 1973 yılında Downston kullanmıştır 
(Chiang ve Wang,2012). 1978 yılına gelindiğinde tarihçi olan Burns tarafından kavramsal olarak ele alınmıştır. 
Burns (1978:20) bu liderliği “bir ya da birkaç kişinin izleyenleri veya birbirlerini daha yüksek motivasyona ve 
ahlâka teşvik etmeleri” olarak tanımlamıştır. Bu çerçevede dönüşümsel liderin ve lider ile astları arasındaki 
ilişkilerin özellikleri ahlâki açıdan incelenmiştir (Weiss ve Cropanzano,1996).  

Literatürde liderlik ve özellikle son dönemlerde dönüşümsel liderlik ile ilgili birçok araştırma ve bu bağlamda 
çok sayıda tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Dönüşümsel liderlik tanımları* 

Araştırmacı Tanım 

Burns (1978:20) “Bir ya da birkaç kişinin izleyenleri veya birbirlerini daha yüksek motivasyona ve ahlâka 
teşvik etmeleri” 

Bass (1985) “Yenilik sağlayan, performansı artıran, misyon ve vizyon oluşturan, izleyicilerinin kişisel 
gelişimini sağlayan bir liderlik davranışı”  

Bass (1990)  “Takipçilerine yetki devri yapan ve örgütsel hedefleri takipçileriyle birlikte belirleyen bir 
liderlik çeşidi”  

Bass ve Avolio 
(1990) 

“Takipçilerin değiştirildiği ve dönüştürüldüğü bir süreç olarak idealize edilmiş etki, 
ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik, bireysel ilgi gibi çıktıların oluştuğu, 
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takipçilerin gelişimsel süreçlerini destekleyen ve motivasyonlarını artıran bir davranış 
biçimi”  

Podsakoff vd. 
(1990) 

“Bir vizyon geliştirerek takipçilerin bu vizyonu kabul etmelerini sağlayan, yüksek 
performans hedefleri belirleyerek bunları takipçilerine aktaran, takipçilerin bireysel 
ihtiyaç ve duygularına ilgi gösteren, takipçilerin iş yapış şekillerini yeniden 
düşünmelerini sağlayan, takipçilerine olumlu geri bildirimde bulunarak onları 
cesaretlendiren bir davranış biçimi”  

Conger ve 
Kanungo 
(1994) 

“Takipçilerin karizmatik olarak anlamlandırdığı davranışlarla, takipçide sıra dışı bir 
görev yapıyor algısı oluşturarak, ilham verici bir vizyon geliştiren ve böylece takipçilerin 
itaat kapsamı sadece biçimsel otoriteden kaynaklı olmayan, liderlerini sıra dışı algılatan 
bir davranış biçimi” 

 

Korek, Felfe ve 
Rothe (2010) 

“Çalışanların mevcut uygulama ve alışkanlıklarından vazgeçmek suretiyle yeni strateji 
uygulama ve vizyona sahip olmaları” 

 

*Seçili tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 

Bass (1990) ilgili durumun liderlerin işgörenlerinin çıkarlarını gözettiğinde, grubun amaçlarına ve misyonuna 
karşı bilinç oluşturduğunda ve grubun yararı için astlarında örgütün çıkarını kendi çıkarlarından daha önde 
tutma duygusu meydana getirdiklerinde ortaya çıktığını belirtmektedir. Bass (1985) bu konudaki 
araştırmalarını sanayi işletmeleri ve askeri örgütlerde gerçekleştirmiştir. Liderlik davranışlarına ilişkin 
geliştirdiği anketi ABD ordusunda görevli 176 kıdemli yöneticiye uygulamış ve beş faktör saptamıştır. Bunlar 
yaygın olarak kullanılan “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği”nin de temellerini oluşturan “koşullu ödül, istisnalarla 
yönetim, karizmatik liderlik, kişiselleşmiş ilgi ve entelektüel uyarımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilk ikisi 
etkileşimsel son üçü ise dönüşümsel liderlikle ilgili faktörlerdir. Araştırma sonucuna göre üç dönüşümsel 
faktör, etkileşimsel etmenlere göre algılanan etkinlikle daha çok ilişkili bulunmuştur. Karizmatik, anlayışlı ve 
entelektüel açıdan destekleyici liderler diğerlerine göre daha fazla iş tatmini sağlamaktadırlar. 

Dönüşümsel liderlerin fark yaratan bazı özellikleri bulunmaktadır: “çalışanların ihtiyaçlarını dikkate alan, 
değer yargılarını önemseyen, çalışanları değişime ve geleceğe hazırlayan, ileri görüşlü,  çalışanlar arasında 
yakın ilişkiler kuran, çalışanlar arasında güven ve heyecanı destekleyen, çalışanlarına ilham kaynağı olan, risk 
alabilen, çalışanlar ve kurumun amaçları arasındaki ilişkileri belirleyen, amaçlar doğrultusunda sistemin 
yeniden yapılanmasına öncülük eden,  sonuç odaklı ve her bir çalışanın kendisinin liderlik yönünü ortaya 
çıkarabilen kişiler” olarak bilinmektedir (Wang ve Lee,2009). 

Kişi-Örgüt Uyumu 

Kişi-örgüt uyumuna ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlar “bütünleyici uyum, ihtiyaçlar ve 
karşılananlar uyumu, beklenen kabiliyet uyumu, kişi-benlik uyumu, kişi-çevre uyumu, kişi-iş uyumu, kişi-
grup uyumu, kişi-yönetici uyumu, kişi-kültür uyumu ve kişi-etik iklim uyumu” şeklinde ifade edilebilir. 

İlgili paradigma “Kişi-Çevre Uyumu” bağlamında kişi-iş uyumunun genişleyip incelenmesiyle literatürde 
kendisine yer bulan bir kavramdır. Chatman (1989) bireylerin değerleri, hedefleri, kişisel özellikleri ve 
davranışları gibi sahip oldukları kişisel olgular ile örgüt kültürü, örgütsel iklim, değerler, hedefler ve normlar 
gibi örgütsel olguların arasındaki uyumun kişi-örgüt uyumunu sağladığını belirtmiştir. Schneider vd. (1995) 
kişi-örgüt uyumunu “bireylerin kendi özellikleri ile örgütün sahip olduğu özellikler arasında yaşanabilecek 
sorunların ortadan kaldırılması ve mümkün olduğunca ortak bir zeminde buluşulması” olarak 
görmektedirler. Rynes vd. (2002)’nin de belirttiği gibi aday ve örgütün uyumluluk düzeyi, işgören seçim 
kararlarında gitgide artan öneme sahip bir kriter olmaya başlamıştır. Kristof-Brown vd. (2005)’nin de 
vurguladıkları gibi eğer iş tanımları bugünün iş dünyasında açık ve net olmayıp örgütler istihdam edecekleri 
adaylardan roller arasında rahat bir şekilde uyum sağlayabilme becerisi olanları istihdam altına almak 
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istiyorlarsa, iş gerekleri için yeterli olmaları ve örgüt kültürü ile de uyumlu olabileceklerin işe alınması büyük 
önem taşımaktadır. 

Kişi-örgüt uyumunun kavramsallaştırılmasındaki paradigmalar yaklaşımın daha açık ve seçik olarak 
anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Kişi-örgüt uyumunun bütünleyici (tamamlayıcı) uyum boyutu çalışanlar ve 
yöneticilerin (örgüt) ulaşmak istedikleri hedefler yâni bireysel ve örgütsel hedefler arasındaki uyumdur. 
Bütünleyici uyum içerisinde örgüte çalışanların seçilmesinde verimlilik ve örgütsel bağlılık gibi temel 
unsurlar dikkate alınmaktadır. Buradaki temel faktör örgütün kendi bünyesinde eksik gördüğü özellikleri 
tamamlayabilecek niteliklere sahip çalışanların örgütsel yapı içerisine dâhil edilmesini gerektirmektedir 
(Henderson,2010). Örgütsel hedefler liderlerin veya girişimcilerin değerlerini, vizyon ve misyonunu 
yansıtmaktadır. Hedeflerin uyumu konusunda yapılan bir çalışma olan Schneider (1987)’in ASA (Attraction-
Selection-Attrition /Çekme-Seçme-Yitirme) Modeli hedefleri örgütsel hedeflere benzeyen bireyler için örgütün 
çekici hâle getirilmesini ve bu sayede hem örgüt hedeflerinin hem de bireysel hedeflerin elde edilmesini 
öngörmektedir. Bu varsayımla birlikte birçok işletme çalışanlarına kendi hedeflerine dönük yatırımlar 
yapmaktadır. Yapılan bu yatırımların kişisel hedeflerle ne derece örtüştüğüne de bağlı olarak çalışanlar 
örgütün sunduğu bu imkânların etkisiyle işlerine ve işletmelerine karşı uyum davranışı sergilemektedirler. 
Kişi-örgüt uyumunun karşılayıcı uyum boyutu ise kişinin nitelikleri çevreyi tamamlar ya da çevrede eksik 
olanı karşılar mantığına dayanmaktadır. Karşılayıcı uyumluluk kendi içinde ikiye ayrılır: birinci boyutunda 
örgüt bireylerin ihtiyaçlarını, isteklerini, tercihlerini karşılar ve böylece uyum sağlanır. Bu boyutun karşısında 
istenilenler (Örneğin, çaba, bağlılık, deneyim vb.) -beceriler ilişkisi bulunmaktadır. Birey örgütün isteklerini 
karşılamak için gerekli becerilere sahip olduğunda uyumluluk sağlanmaktadır (Muchinsky ve Monahan,1987; 
Kristof,1996). Örgütün önemli kabul ettiği değerleri aynı zamanda çalışanların da önemli görmesi sonucunda 
değerlerde uygunluk meydana gelir. Kişilikte uygunluk ise çalışanların sahip oldukları kişilik özellikleri ile 
örgüt içerisindeki diğer çalışanların kişilik özellikleri arasındaki uyum düzeylerini ifade etmektedir (O’Reilly, 
Chatman ve Caldwell,1991). 

Kişi-örgüt arasında yaşanan uyum eksikliği veya yetersizliği bireyin örgüte karşı negatif bir tutuma sahip 
olmasından işten ayrılmasına kadar uzanan bir dizi olumsuz duruma sebep olabildiği gibi, yüksek düzeyde 
kişi-örgüt uyumu olumlu örgütsel çıktıların elde edilmesini sağlamaktadır (Sekiguchi,2004). Yapılan 
araştırmalarda çalışanların kendi değerlerini yansıtan örgütlerde çalışmak istedikleri ve bu tür yapılara daha 
kolay uyum sağladıkları ortaya konmuştur. Dolayısıyla örgütlerin sahip oldukları çalışanların devir hızındaki 
azalma, iş tatmin düzeylerinin artması, örgüte olan bağlılık düzeylerinin ve müşterilerin memnuniyetlerinin 
artması gibi sonuçlar ancak çalışanların örgüt ile uyumlu olması sonucunda mümkün olmaktadır 
(Backhaus,2003).  

İş Tatmini 

Örgütsel Davranış ekolünde iş tatmini işyeri psikolojisi alanındaki en çok araştırılan değişkenlerden biridir ve 
çok sayıda psiko-sosyal sorun, iş dünyasının değişmesi, liderlikten iş tasarımına kadar değişen örgütsel 
faktörler ile ilişkilendirilmiştir (Park ve Kim,2009). 

İlgili terim ilk defa 1911’de Gilbert ve Taylor tarafından “minimum stres ve yorgunluk yaratacak bir yöntemle 
fabrikada çalışmak” şeklinde tanımlanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrası gelişmelerle ve Elton Mayo öncülüğünde 
gerçekleştirilen Hawthorne Araştırmaları (1924-1933)’nda daha sistematik olarak ele alınmıştır. Hoppock’un 
1935 yılında yayınlanan “Job Satisfaction” isimli makalesinden bugüne değin bu konu üzerinde ciddi 
çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir (Yazıcıoğlu ve Sökmen,2007:2; Judge vd.,2008). 

İş tatmini kavramı uzun senelerden bu yana sıklıkla üzerinde çalışılan bir tutumdur. Konu ile ilgili çok sayıda 
araştırma yapılmış ve tanım ortaya konmuştur. Bu tanımlardan bazıları Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. İş tatmini tanımları* 

Araştırmacı Tanım 

Vroom (1964:99) “Çalışanların iş rollerine yönelik duygusal yönelimleri ya da tepkileri” 

Schneider ve 
Snyder (1975:319) 

“Çalışanın işle ilgili (Örneğin, işin kendisi, liderin davranışları vb.) ya da iş sahibi 
olmanın sonuçları (Örneğin, maaş, güvence vb.) ile ilgili kişisel değerlendirmesi ve işe 
dâir çalışanın kendi iç değer yargılarından (Örneğin, değer, norm, beklenti vb.) 
süzülmüş algıları”  

 

Hackman ve 
Oldham (1976) 

“Çalışanların işlerinden mutluluk duyması” 

Locke (1976:1304) “Bireyin iş ya da iş tecrübelerinden kaynaklanan keyifli veya olumlu duygusal 
durumu” 

Mudor ve 
Tooksoon (2011) 

“Bireylerin çalışmakta oldukları iş yerinden memnun olma düzeyleri” 

*Seçili tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 

Çalışanların işe ve örgüte karşı tutumu, işlerinin onların ihtiyaçlarını ve değerlerini doğrudan ya da dolaylı 
olarak elde etmelerini sağladığını fark ettiklerinde iş tatmini meydana gelmektedir. İş tatmini çalışanın işle 
ilgili beklentileri ile sahip oldukları arasındaki farkı temsil etmektedir. Bu fark ne kadar artarsa 
memnuniyetsizlik de o kadar fazla olmaktadır (Larson ve Luthans,2006). 

Bireylerin becerileri, becerilerini kullanma durumları, yapmakta oldukları görevlerin önem derecesi, 
bağımsızlıkları, sorumluluk ve başarıları, işin istikrarlı olması ve sosyal statü gibi durumlar çalışanların 
duygularını etkilemekte ve bu durum da tatmini ortaya çıkarmaktadır (Bogler,2001; González, Sánchez ve 
López-Guzmán,2016). 

Yöntem 

Araştırmanın amacı dönüşümsel liderlik (DL), kişi-örgüt uyumu (KÖU) ve iş tatmini (İT) değişkenleri 
ilişkisini bakanlık 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 

Şekil 1’de verilen model ve ilgili literatür bağlamında hipotezlerin dayanakları ve hipotezler şu şekildedir: 

İş Tatmini  

Kişi-Örgüt 
Uyumu  

Dönüşümsel 
Liderlik 

H1 

H4 

H3 

H2 

H4 
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Dönüşümsel liderler örgütsel hedefleri takipçileriyle birlikte saptamakta (Bass,1990), çalışanlar ve örgütün 
amaçları arasındaki ilişkileri belirlemekte ve böylece bir uyum ortamı oluşturmaktadırlar (Wang ve Lee,2009). 
Dönüşümsel liderliğin grup verimine etkisi izleyicilerin örgütün değerleri ile algıladıkları uyumlarına bağlıdır 
(Hoffman vd.,2011): 

H1: Çalışanların dönüşümsel liderlik algılarının kişi-örgüt uyumu düzeylerine anlamlı etkisi vardır. 

Kişi-örgüt arasında yaşanan uyum yetersizliği ya da eksikliği bireyin örgüte karşı negatif bir tutuma sahip 
olmasından işten ayrılmasına kadar uzanan bir dizi olumsuz tutum ve davranışa sebep olabildiği gibi, yüksek 
düzeyde kişi-örgüt uyumu ise olumlu örgütsel çıktıların elde edilmesini sağlamaktadır (Sekiguchi,2004). 
Meglino, Ravlin ve Adkins (1989) çalışanlar ile yönetici değerlerinin uyumlu olması durumunda daha yüksek 
düzeyde tatmin sağlandığını; Chatman (1991) çalışan ile örgüt değerlerinin uyumlu olması sonucunda iş 
tatmininin yüksek olacağını; O’Reilly, Chatman ve Caldwell (1991) ise oluşan kişi-örgüt uyumunun çalışan 
açısından gelecek dönem tatmininin belirleyicisi olabileceğini ortaya koymuşlardır. Netemeyer vd. (1997) ve 
Van Dyne, Graham ve Dienesch (1994)’in araştırma bulgularının da desteklediği gibi kişi-örgüt uyumu iş 
tatmini üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Lauver ve Kristof-Brown (2001) da kişi-örgüt uyumunun iş tatmini 
üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır: 

H2: Çalışanların kişi-örgüt uyumunun iş tatmini düzeylerine anlamlı etkisi vardır. 

Dönüşümsel liderlik ile çalışanların iş tatmini arasında pozitif yönlü ve istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki 
vardır (Podsakoff vd.,1990; Saleem,2015). Dönüşümsel liderlik iş tatmininin iyi bir belirleyicisidir. 
Dönüşümsel liderlik çalışanların iş tatminlerini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır (Ho vd.,2016). 
Dönüşümsel liderler karakteristik niteliklerini öne çıkararak çalıştıkları örgütlerde inovatif bir yönetim 
paradigması oluşturmakta ve bunun sonucu olarak da örgütsel performansı artırmaktadırlar. Örgütte 
yaşanan bu değişim işgörenler üzerinde de pozitif bir tesir oluşturmakta ve iş tatmin düzeylerinin 
yükselmesini sağlamaktadır (Voon vd.;2001). 

H3: Çalışanların dönüşümsel liderlik algılarının iş tatmini düzeylerine anlamlı etkisi vardır. 

H4: Çalışanların dönüşümsel liderlik algılarının iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı bir etkisi 
vardır. 

Araştırma bir bakanlığın bir biriminin personeline yönelik olarak 2019 yılı Ekim-Aralık dönemleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ilgili birimdeki çalışan sayısı toplam 1233’dür ve toplamda 560 tane 
kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Bu bağlamda seçilen örneklem evrenin yaklaşık % 45’ini temsil 
etmektedir. 

Araştırmada katılımcıların dönüşümsel liderliğe ilişkin algılarını ölçmek için Bass ve Avolio (1995) tarafından 
oluşturulan yirmi maddelik Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. İş tatmini Agho, Price ve Mueller 
(1992) tarafından geliştirilmiş olan altı maddelik İş Tatmini Ölçeği ile kişi-örgüt uyumu ise Netemeyer, Boles, 
McKee ve McMurrian (1997) tarafından geliştirilen dört maddeli ölçek 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 26 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 317 kadın ve 243 erkek katılmıştır, bunların % 69’u evli, % 29’u bekâr, % 2’si dul/boşanmış 
durumdadır. Katılımcıların % 14’ü 22-30, % 37’si 31-39, % 49’u 40 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların % 12’si 
lise, % 69’u lisans, % 19’u yüksek lisans ve üstü mezunudur. Katılımcıların % 25’i 1-10 yıl arası, % 36’sı 11-20 
yıl arası, % 39’u 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. Araştırmada sorulara gerçekçi cevaplar alınması 
kapsamında katılımcıların unvan bilgileri istenmemiştir. 
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Tablo 3. Değişkenlerin Güvenilirlik Katsayıları ve Korelasyon Değerleri 

 DL KÖU İT 

Dönüşümsel Liderlik (DL) [0.94] 
 

  

Kişi-Örgüt Uyumu (KÖU) ,423** [0.92] 
 

 

İş Tatmini (İT) ,429** ,451** [0.92] 
 

**Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (iki yönlü), [Parantez içindeki değerler Cronbach Alfa güvenilirlik 
katsayısıdır.] 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik değerleri şöyledir; dönüşümsel liderlik ölçeği 0.94, kişi-örgüt 
uyumu ölçeği 0.92 ve iş tatmini ölçeği 0.92’dir. Bu değerler ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının kabul 
edilebilir ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Değişkenler arası ilişkileri göstermek amacıyla korelasyon 
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda dönüşümsel liderlik ile kişi-örgüt uyumu arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki (r=0.423, p<0.01) ve dönüşümsel liderlik ile iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
(r=0.429, p<0.01) bulunmuştur. Kişi-örgüt uyumu ile iş tatmini arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
(r=0.451, p<0.01) bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Regresyon Değerleri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişkenler 
Dönüşümsel Liderlik Kişi-Örgüt Uyumu İş Tatmini 

ß  p ß p 
0,423 0,000 0,429 0,000 
R2=0.179  
F=95,669 

R2=0,184 
F=98,985 

Kişi-Örgüt Uyumu İş Tatmini  
ß p 
0,451 0,000 
R2=0,203 
F=111,699 

Regresyon analizi sonuçlarına göre dönüşümsel liderliğin kişi-örgüt uyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olduğu (ß=0.423; p<0,001) ve % 17,9 oranında açıklayıcı olduğu (R2= 0.179), iş tatmini üzerinde de anlamlı bir 
etkisinin olduğu (ß=0.429; p<0,001) ve % 18,4 oranında açıklayıcı olduğu (R2=0.184) görülmektedir. Dolayısıyla 
Hipotez 1 ve 3 kabul edilmiştir. Buna göre bakanlık personelinin dönüşümsel liderlik algılarının artması 
durumunda kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini düzeylerinin artacağı görülmektedir. Bununla birlikte kişi-örgüt 
uyumunun da iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (ß=0.451; p<0,001) ve % 20,3 oranında açıklayıcı 
olduğu (R2= 0.203) görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 2 de kabul edilmiştir. Buna göre bakanlık personelinin 
kişi-örgüt uyumlarının artması durumunda iş tatmini düzeylerinin artacağı rahatlıkla ifade edilebilir. 

Dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolünün belirlenmesinde 
aracı değişken analizi yöntemi (Baron ve Kenny,1986; Hayes,2009) kullanılmıştır. Bu yöntemde aracılık rolü 
üç değişkenli model oluşturularak belirlenebildiği için bu araştırmada buna uygun bir model 
oluşturulmuştur. Buna göre dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı 
etkisine yönelik aşağıdaki model test edilmiştir: 
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Şekil 2. Aracı Değişken Modeli 

Modeldeki regresyon analizi sonuçlarına göre birinci adımda dönüşümsel liderliğin kişi-örgüt uyumu 
üzerinde anlamlı bir etkisinin (ß=0.423; p<0,001) olduğu; ikinci adımda ise dönüşümsel liderliğin iş tatmini 
üzerinde de anlamlı bir etkisinin (ß=0.429; p<0,001) olduğu; daha sonra kişi-örgüt uyumunun da iş tatmini 
üzerinde anlamlı bir etkisinin (ß=0.451; p<0,001) olduğu tespit edilmiştir. Son olarak dönüşümsel liderlik ve 
kişi-örgüt uyumu birlikte analize dâhil edilmiştir; iş tatmini üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Buna göre 
dönüşümsel liderlik ve kişi-örgüt uyumunun analize sokulmasıyla iş tatmini üzerinde dönüşümsel liderliğin 
pozitif ve anlamlı etkisi devam etmiş ancak etki katsayısı azalmıştır (ß=0.291; p<0,001). Kişi-örgüt 
uyumununda iş tatmini üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisi devam etmiş fakat etki katsayısı azalmıştır 
(ß=0.328; p<0,001). Buna göre dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun 
kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Hipotez 4 kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 
Katılımcıların dönüşümsel liderlik algılarının, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini düzeylerinin kabul edilebilir 
seviyede yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde ilgili değişkenler ile ilgili 
yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Koç,2011; Koç ve Yazıcıoğlu,2011; Bıyık, Şimşek ve 
Sökmen,2016; Mete, Sökmen ve Bıyık, 2016; Sökmen ve Aydıntan, 2016; Sökmen ve Aksoy,2017; Aypar, 
Sökmen ve Ekmekçioğlu,2018). 
Bakanlık personelinin dönüşümsel liderlik algılarının artması durumunda kişi-örgüt ve iş tatmini 
düzeylerinin artacağı görülmektedir. Katılımcıların kişi-örgüt uyumu düzeylerinin artması durumunda iş 
tatmini düzeylerinin artacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde 
kişi-örgüt uyumunun kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmektedir. Kişi-örgüt uyumunun kısmi aracılık 
etkisinin var olması iş tatmini ile dönüşümsel liderlik arasında başka bir değişkenin de aracılık yapabileceğini 
göstermektedir. Bir başka ifade ile çalışanların iş tatminlerinin sağlanması çeşitli motivasyon teorilerinin de 
ortaya koyduğu gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Bu anlamda kişi-örgüt uyumu iş tatmininin etki altına 
alınmasında dönüşümsel liderliğe katkı sunmaktadır. Bir bakanlıkta görev yapan 560 kamu çalışanından elde 
edilen bulgular değerlendirildiğinde merkezi ve özellikle taşra teşkilat yönetiminin çağın gerektirdiği 
dönüşümsel çabalarla birlikte çalışanların kişi-örgüt uyumlarını dikkate almaları ve iş tatmin düzeylerini 
artırmaya yönelik eylemlerde bulunmaları gerektiği düşünülmektedir. 
Hızla değişen ve dönüşen dünyada, örgütlerin de bu duruma ayak uydurabilmeleri için liderlerin 
çalışanlarına destek olmaları gerekmektedir. Örgütün değerleri ile uyumlu bir şekilde eylemde bulunan ve 
diğer çalışanların iş tatmini duymaları için çaba gösteren bir lider örgütün işleyişine şüphesiz katkı sunacaktır. 
Bu bağlamda bir lider maddi ve manevi açıdan izleyenlerinin çalışma ortamında veya dışında kendilerine 
destek olabilir. Örneğin, izleyeninin kişisel bir sorununa eğilen, onu öven, ona rehberlik eden bir lider 
çalışanın iş tatminine yadsınmayacak düzeyde etki edebilir.  
Kamu örgütleri katı bürokratik yapılarını kırmaları ve çağın gereklerine ayak uydurmaları için işe alım 
sürecinde adaylardan talep edilen iş gereklerine çok iyi odaklanmalıdırlar. Kontrol odaklı bir yaklaşımla 
sürecin en başından itibaren örgütleri ile uyumlu olan veya bunun geliştirilebileceğine inandıkları kişileri 
seçmelidirler. Bu bağlamda sadece kamuya dair sınav yapısına ek olarak birçok çağdaş testten faydalanmaları 
etkinlik açısından son derece önemli olacaktır. Sonuç olarak örgütün değer yapısı ve iş gerekleri ile uyum 
içerisinde olan bir çalışanın iş tatmini duyması kolaylaşacaktır. 
Gerçekleşen araştırma bir bakanlığın merkez birimi ile sınırlıdır. Bu yüzden sadece bir kamu kurumunun tek 
biriminde yapılan bu çalışmanın bilimsel araştırma merceğinde genelleyebilir bir özellik taşımadığı gözden 

İş Tatmini  

Kişi-Örgüt 
Uyumu  

Dönüşümsel 
Liderlik 

H1 

H4 

H3 

H2 

H4 
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kaçırılmamalıdır. Gelecek çalışmalar için işgücü çeşitliliğine de sahip kamu veya özel örgütler arasında 
karşılaştırmalı olarak değişkenlerin tekrar ele alınması literatüre katkı sunulması adına faydalı olacaktır. 

Kaynakça 

Agho, A. O., Price, J. L., and Mueller, C. W. (1992). Discriminant validity of measures of job satisfaction, 
positive affectivity and negative affectivity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 
65(3), 185–196. 

Aypar, S., Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E.B. (2018). İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Örgütsel 
Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 116-124. 

Backhaus, K. (2003). Importance of Person-Job Fit to Job Seekers, Career Development International ,8(1), 21-
26. 

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. 

Bass, B. M. (1985). Leadership: Good, Better, Best. Organizational Dynamics, 13(3), 26-40. 

Bass, B. M. (1990). From Transactional To Transformational Leadership: Learning To Share The Vision. 
Organizational Dynamics, 18(3), 19-31. 

Bass, B. M., and Avolio, B. J. (1990). The implications of transactional and transformational leadership for 
individual, team, and organizational development. Research in organizational change development, 
4(1), 231-272.  

Bass, B. M., and Avolio, B. J. (1995). MLQ Multifactor Leadership Questionnaire, Leader Form, Rater Form, 
and Scoring. California. Palo Alto, CA: Mind Garden. 

Bıyık, Y., Şimşek, T. ve Sökmen, A. (2016). Etik İklimin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel 
Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma. Eurasian Academy of Sciences 
Social Sciences Journal, 1, 237-249. 

Bogler, R. (2001). The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction, Educational Administration 
Quarterly, 37(5), 662-683. 

Burns, J. M. (1978). Leadership, New York: Harper and Row. 

Chatman, A.J.(1989). Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person-Organization Fit, 
Academy of Management Review, 14(3), 333-349. 

Chatman, A.J. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Accounting 
Firms, Administrative Science Quarterly, 36(3), 459-484. 

Chiang, C.F. and Wang, Y.Y. (2012). The Effects of Transactional and Transformational Leadership on 
Organizational Commitment in Hotels: the Mediating Effect of Trust, Journal of Hotel and Business 
Management, 1(1), 1-11. 

Conger, J. A., and Kanungo, R. N. (1994). Charismatic leadership in organizations: Perceived behavioral 
attributes and their measurement. Journal of Organizational Behavior, 15(5), 439-452.  

Dyne, V.L., Graham, J. W., and Dienesch, R. M.(1994). “Organizational Citizenship Behavior: Construct 
Redefinition, Measurement, and Validation”, Academy of Management Journal, 37(4), 765-802. 

González, F., Sánchez S. M. and López-Guzmán T. (2016). The Effect of Educational Level on Job Satisfaction 
and Organizational Commitment: A Case Study in Hospitality, International Journal of Hospitality & 
Tourism Administration, 17(3), 243–259. 

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. 



A. Sökmen – O. Benk 12/2 (2020) 1347-1357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1356 

Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new 
millennium. Communication Monographs, 76(4), 408–420. 

Henderson, J.C. (2010). Sharia-Compliant Hotels. Tourism and Hospitality Research, 10(3), 246-254. 

Ho, V.T., Dinh, T.L., and Vu, M.C. (2016). “Transformational and Transactional Leadership Styles and 
Employees’ Job Satisfaction in Vietnamese Local Companies”, International Review of Management 
and Business Research, 5(3), 938-950. 

Hoffman, B. J., Bynum, B. H., Piccolo, R. F. ve Sutton, A. W. (2011). Person- Organization Value Congruence: 
How Transformational Leaders Influence Work Group Effectiveness. Academy of Management 
Journal, 54(4), 779-796. 

Judge, T.A., Heller, D. and Klinger, R. (2008). The Dispositional Sources Of Job Satisfaction: A Comparative 
Test. Applied Psychology: An International Review. 57(3), 361-372. 

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. 

Koç, H. ve Yazıcıoğlu, İ. (2011). Yöneticiye Duyulan Güven İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Kamu ve Özel 
Sektör Karşılaştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12/1(46-57). 

Korek, S., Felfe, J. and Rothe, U.Z. (2010). Transformational Leadership and Commitment: A Multilevel 
Analysis of Group-Level Influences and Mediating Processes, European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 19 (3), 364–387. 

Kristof, A.L. (1996). Person-organization fit: an integrative review of its conceptualizations, mesaurement and 
implications, Personnel Psychology, 49(1), 1-49. 

Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., and Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individuals’ Fit at Work: 
A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit, 
Personnel Psychology, 58(2), 281-342. 

Larson, M., and Luthans, F. (2006). Potantial Added Value of Psychological Capital in Predicting Work 
Attitudes, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(1), 45-62. 

Lauver, K. J., and Kristof-Brown, A.(2001). “Distinguishing between Employees’ Perceptions of Person-Job 
and Person-Organization Fit”, Journal of Vocational Behavior, 59(3), 454-470. 

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). 

Meglino, B. M., Ravlin, E. C., Adkins, C.L. (1989). A work values approach to corporate culture: A field test of 
the values congruence process and its relationship to individual outcomes. Journal of Applied 
Psychology, 74 (3), 424–432. 

Mete, E. S., Sökmen, A. ve Bıyık, Y. (2016). The Relationship beetween Organizational Commitment, 
Organizational Identification, Person-Organization Fit and Job Satisfaction: A Research on IT 
Employees. International Review of Management and Business Research, 5(3), 870-901. 

Muchinsky, P.M. and Monahan, C.J.(1987).“What is Person-Environment Congruence? Supplementary versus 
Complementary Models of Fit”, Journal of Vocational Behavior, 31(1), 268-277. 

Mudor, H., and Tooksoon, P. (2011). Conceptual Framework On The Relationship Between Human Resource 
Management Practices, Job Satisfaction, And Turnover, Journal of Economics and Behavioral Studies, 
2(2), 41-49. 

Netemeyer, R., Boles, J., McKee, D., and McMurrian, R. (1997). An Investigation into the Antecedents of 
Organizational Citizenship Behaviors in a Personal Selling Context. Journal of Marketing,61(3), 85-98. 



A. Sökmen – O. Benk 12/2 (2020) 1347-1357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1357 

O'Reilly, C. A., Chatman, J., and Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile 
comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 
487–516. 

Park, J. S., and Kim, T. H. (2009). Do Types Of Organizational Culture Matter in Nurse Job Satisfaction and 
Turnover Intention?, Leadership in Health Services, 22 (1), 20–38. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., and Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors 
and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. 
The leadership quarterly, 1(2), 107-142.  

Rynes, S. L., Brown, K. G. and Colbert, A. E.(2002). “Seven Common Misconceptions about Human Resource 
Practices: Research Findings Versus Practitioner Beliefs”, Academy of Management Executive, 16(3), 
92-103. 

Saleem, H. (2015). “The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived 
organizational politics”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 563 – 569. 

Schneider, B., and Snyder, R.A., (1975). some relationships between job satisfaction and organization climate. 
Journal of Applied Psychology, 60(3), 318–328. 

Schneider, B. (1987). "The people make the place", Personnel Psychology, 40(3), 437–453. 

Schneider, B., Goldstein, H. W., and Smith, D. B.(1995). The ASA framework: An update, Personnel 
Psychology, 48(4), 747-773. 

Sekiguchi T. (2004). "Person-Organization Fit And Person-Job Fit in Employee Selection: A Review of The 
Literature". Osaka Keidai Ronshu, 54(6), 179-196. 

Sökmen, A. ve Aksoy, E.M. (2017). Dönüşümcü Liderliğin AR-GE Performansına Etkisi: Türkiye Savunma 
Sanayi Sektöründe Bir Çalışma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52 (1), 84-101. 

Sökmen, A. ve Aydıntan, B.(2016). Kariyer Geleceği Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir 
Kamu Kurumunda Araştırma. ISARDER, 8(3), 251-263. 

Voon, M.,L., Lo, M.C., Ngui, K.S., Ayob, N.B. (2011). “The influence of leadership styles on employees’ job 
satisfaction in public sector organizations in Malaysia”, International Journal of Business, 
Management and Social Sciences, 2(1), 24-32. 

Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Oxford, England: Wiley. 

Wang, G., and Lee, P. D. (2009). Psychological empowerment and job satisfaction: An analysis of interactive 
effects. Group and Organization Management, 34(3), 1–26.  

Weiss, H. M., and Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, 
causes and consequences of affective experiences at work. Staw, Barry M. (Ed); Cummings, L. L. 
(Ed). Research in Organizational Behavior, 18, 1–74.  

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, Sayı 18, 1-23. 

 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Psychological+empowerment+and+job+satisfaction:+An+analysis+of+interactive+effects&publication+year=2009&author=Wang+G.&author=Lee+P.+D.&journal=Group+&+Organization+Management&volume=34&pages=1-26
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Affective+events+theory:+A+theoretical+discussion+of+the+structure+causes+and+consequences+of+affective+experiences+at+work.+Staw+Barry+M.+(Ed);+Cummings+L.+L.+(Ed)&publication+year=1996&author=Weiss+H.+M.&author=Cropanzano+R.&journal=Research+in+Organizational+Behavior&volume=18&pages=1-74


1Bu çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SBE Muhasebe, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı için Doç. Dr. Mehmet DEMİR’in 
danışmanlığında M. Murat Şenol’un yazmış olduğu aynı adlı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır. 
Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Demir, M., Ülker, Y., Şenol, M.M. (2020). Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas 
İlinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1358-1372. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1358-1372 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.917  
 
Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının 
Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma1 
(Evaluatıon of Accountıng Applications in terms of Basic Concepts of Accounting: A 
Research in Sivas) 
 
Mehmet DEMİR  a Yakup ÜLKER  b Mehmet Murat ŞENOL  c 

a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas, Türkiye. mehmet_demir01@hotmail.com 
b Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas, Türkiye. yulker@hotmail.com 
c mehmetmurat.senol@calikdenim.com 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Muhasebe Temel Kavramları 

SMMM 

SMMM Stajyer 

 
 

Gönderilme Tarihi 1 Nisan 
2020 

Revizyon Tarihi 8 Mayıs 2020 

Kabul Tarihi 14 Mayıs 2020 

 

 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve stajyerlerin bakış 
açılarıyla muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesidir. 
Ayrıca katılımcıların muhasebenin temel kavramlarına yönelik genel düşüncelerini tespit etmek de 
amaçlar içinde yer almaktadır. 

Yöntem – Bu amaçları gerçekleştirmek için 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Sivas SMMM 
Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden toplam 123 SMMM ve SMMM stajyerleri üzerinde bir 
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. 
Araştırmanın Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,838 olarak hesaplanmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda katılımcıların, temel kavramların önemine ve gerekliliğine yönelik 
yaklaşımlarının çok olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak muhasebe uygulamalarında bu 
kavramlara uygun hareket etme düzeylerinin ise kavramların bütünü açısından “Orta Derecede 
Katılırım” düzeyinde olduğu bulgusu saptanmıştır.  

Tartışma – Muhasebe işlemlerinin icrasında temel kavramlara uyumluluk açısından; sosyal 
sorumluluk, kişilik, süreklilik, tutarlılık, ihtiyatlılık, önemlilik ve tam açıklama kavramlarına orta 
derecede katılırım; dönemsellik, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarına çok 
katılırım ve özün önceliği kavramına ise tam katılırım düzeylerinde katılım gösterilmiştir. 
Araştırma, muhasebe temel kavramlarının uygulamada ne kadar dikkate alındığını ölçme açısından 
önemlidir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Basic Concepts of Accounting 

CPA 

CPA Intern  

 

 

Received 1 April 2020 

Revised  8 May 2020 

Accepted 14 May 2020 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – The main purpose of this study is to evaluate the accounting practices in terms of basic 
accounting concepts from the perspective of the independent accountant and financial advisors and 
professional interns. It is also aimed to determine general considerations of subjects for accounting 
concepts. 

Design/methodology/approach – In order to realize these goals, a questionnaire was applied on a 
total of 123 SMMM and SMMM interns registered in Sivas Chamber of SMMM during June and July 
of 2018. The obtained data is analyzed with SPSS 22 package program and Cronbach's Alpha Internal 
Consistency Coefficient is calculated as 0.838. 

Findings – As a result of the research, it is determined that the subjects' approach to the significance 
and necessity of basic concepts is very positive. However, the level of acting in accordance with these 
concepts in accounting applications was found to be “Intermediate Participation” in terms of the 
whole concept. 

Discussion – When the concepts are evaluated one by one, moderate participation level is detected 
in the concepts of social responsibility, personality, continuity, consistency, prudence, materiality 
and full explanation; high participation level is determined in the concepts of periodicity, cost-based, 
objectivity and certification and lastly full participation level is specified for the concept of substance 
over form. Research is important in terms of measuring how much the basic concepts of accounting 
are taken into account in practice. 
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1. GİRİŞ 

Muhasebe, karar alacak işletme içi ve dışı taraflar için önemli finansal bilgileri sistem dâhilinde elde edip 
sunan bir bilim dalıdır. Muhasebe bilgi sisteminin odağında, üretilen bilgilere ihtiyaç duyan finansal bilgi 
kullanıcıları yer almaktadır. Bu bilgi kullanıcıların verecekleri kararları en doğru bir şekilde verebilmeleri 
üretilen bilginin kalitesine bağlıdır. Kaliteli/yararlı bilgi sunumunun sağlanabilmesi için çeşitli standartlar, 
kanunlar, yönetmelikler, tebliğler vb. düzenlemelere gidilmektedir. Kaliteli muhasebe bilgi üretimini 
etkileyen faktörlerin en önemlilerinden birisi ise muhasebe uygulamalarının, muhasebenin temel 
kavramlarına paralelinde yürütülüp yürütülmediğidir. Şüphesiz kaliteli bir muhasebe bilgisinin üretiminde 
en önemli unsur insandır.  

Kaliteli muhasebe bilgisine ulaşmakta önemli görev üstlenen muhasebenin temel kavramları, uzun yıllar 
içinde yaşanılan tecrübelerden ortaya çıkmıştır. On iki tane olan bu kavramlar, muhasebe meslek elemanına 
muhasebe uygulamalarında yol gösteren ve daha gerçek, doğru, tarafsız, karşılaştırılabilir ve objektif bilgi 
üretiminin esaslarını belirleyen rehber niteliğindeki düzenlemelerdir. Muhasebe bilgisinin kullanıcıları 
toplumun her kesimi olduğu için, bilgi üretiminde titiz davranılması bütün dünyada üzerinde hassasiyetle 
durulan önemli bir konudur.  

Temel kavramlar tek tek incelendiğinde, mesleki faaliyetlerin icrası esnasında meslek mensuplarının 
uygulamalarına ışık tutan, aslında pek çok konuda akla takılan sorulara cevap veren nitelik taşımakta olduğu 
görülecektir. Genç meslek mensuplarının, bu temel kavramları mesleğin anayasasıymış gibi düşündüklerinde 
ve bu kavramlara uygun olarak finansal işlemleri yürütmeleri halinde başarılı olabilecekleri göz ardı 
edilmemelidir. 

Bu çalışmada, muhasebe meslek elemanına/meslek stajyerine mesleki faaliyetleri yürütürken rehber 
niteliğinde olan muhasebe temel kavramlarına uygulamada hangi düzeyde riayet edildiğini tespit etmek 
amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için de Sivas SMMM Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden 
meslek elemanı ve muhasebe stajyerleri üzerinde Haziran ve Temmuz 2018’de bir anket düzenlenmiştir. 

2. MUHASEBE MESLEĞİNE VE MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK 
DÜZENLEMELER 

Ülkemiz açısından muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleklerini hukuki yapıya büründüren, önemini ve 
mesleki kalitesini artıran birtakım düzenlemelere gidilmiştir. Bunlardan en önemlileri hakkında özet bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

2.1. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kabulü 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 30.07.1981 tarih ve 17416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul 
edilmiştir.  

Kanunun konusu ve amacı için “Bu Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi 
kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık 
içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir” ifadeleri 
söylenmiştir (SPK madde:1)  

Bu kanunda ve gerekçesinde; istenecek mali tablo, rapor ve bilgiler, tespit olunacak şekil ve esaslara, genel 
kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle düzenlemekle yükümlü 
olunduğundan (SPK md.16) ve “gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutan, hesap açan veya bunlarda her türlü 
muhasebe hilesi yapan ya da gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini 
sağlayanların, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre 
cezalandırılacağından” bahsedilmekte (SPK md.47)  ve böylece muhasebecilik mesleğinin önemine vurgu 
yapılmaktadır. 

2.2. 3568 Sayılı Kanunun ve 5786 Sayılı Kanunun Kabulü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 03.04.1989 tarihinde gönderilen “Serbest muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı’na ait gerekçede; 

 “Ekonomik gelişmeler neticesinde devletinin ekonomik yaşam içindeki rolü giderek büyüdüğü, 
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 Hem vergi ilişkilerinde hem de endüstri ve ticari hayatta ortaya çıkan gelişmeler sonucunda mali ve ekonomik 
sorunların meydana geldiği, 

 Söz konusu gelişmeler neticesinde modern vergi sistemlerinden ziyade işletmecilik, muhasebe ve vergi konularında 
yüksek bilgi ve uzmanlık gerektirecek yeni bir mesleğe ihtiyaç duyulduğu, 

 Bu ihtiyacı başta Amerika Birleşik Devletleri devamında ise Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı anlayarak mali 
müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini kanunla düzenledikleri”; vurguları yapılmıştır (Demir, 2004: 62). 

Söz konusu kanun tasarısı 13.06.1989 tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır. 

3568 Sayılı Meslek Kanunun 1. maddesine göre amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

 “İşletme faaliyet ve işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini temin etmek,  
 Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat içerisinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve 

resmi mercilerin yararlanmaları için tarafsız bir şekilde sunmak, 
 Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve 

yeminli mali müşavirlik meslekleri ve hizmetleri ile serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler 
odaları,  

 Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliğinin kurulmasına teşkilat faaliyet ve 
denetimlerine,  

 Organlarının seçimlerine dair esaslarını düzenlemektir.” 

3568 sayılı kanunun kabulünden yaklaşık 20 yıl sonra meslekle ilgili birtakım değişikliklerin yapılması 
konusunda girişimlerde bulunulmuş ve 26.07.2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazetede 5786 Sayılı “Serbest 
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  

5786 Sayılı Kanunla 3568 Sayılı Kanun’nun bazı maddelerinde yapılan önemli değişiklikler aşağıda kısaca 
sunulmuştur (www.verginet.net; Erişim Tarihi: 24.05.2018): 

1. Serbest Muhasebecilik unvanı kaldırılmış ve meslek unvanı SMMM ve YMM olmak üzere iki kategoriye 
ayrılmıştır. 

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için gerekli staj süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır. 

3. Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirebilmeleri için TÜRMOB ve Odalarca 
düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunlu hale getirilmiştir. 

4. Meslek mensubu olabilmenin şartları değişmiştir. Daha önceden vergi inceleme yetkisi alanlar ve mesleki 
yeterlilik sınavını verenler ile yasada sıralanan alanlarda profesör unvanına sahip olanlara tanınan “sınav 
şartı aranmaz” hükmü kaldırılmıştır. 

2.3. Tekdüzen Hesap Planına Geçiş 

Ülkemizde Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca 20.06.1990 tarihinde oluşturulan Tekdüzen Genel Hesap Planı ve 
Açıklamaları Komisyonu tarafından mali kesim dışındaki tüm işletmelerde kullanılmak üzere bir hesap planı 
hazırlanmıştır. Bu hesap planı Maliye Bakanlığı'nın 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra 
yayınlanan başka tedbirlerle de, bu tebliğde bazı değişiklikler, düzeltmeler ve bazı ilaveler yapılmıştır.  

Düzenlemenin amacı için “Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile 
ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu 
yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” ifadeleri kullanılmıştır. 

Yapılan düzenlemenin; 

1. Muhasebe bilgilerinin işletme ile ilgili karar verme durumunda olanlara doğru ve yeterli olarak 
ulaştırılması, 

2. Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasının kolaylaşması, 

3.  Tablolardaki hesap işlemlerinin ilgililer için ortak anlamı ifade etmesi,  
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4. Muhasebede terim birliğinin temin edilmesi yoluyla ilgililerin anlamalarının kolaylaşması ve 

5. İşletmelerde ilgili taraflar arasında güvenin tesis edilmesine yönelik olduğu tebliğde yer almaktadır.  

Ülkemizde işletme türleri bakımından muhasebede tekdüzenin sağlanmasıyla ilgili olarak, önce İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için, daha sonra bankalar ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi işletmelerle ilgili olarak 
birçok çalışma yapılmıştır.  Ulusal düzeyde bir hesap sistemi oluşturmak amacıyla Maliye Bakanlığı 
tarafından getirilen Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile uygulamada muhasebe terminolojisinde birlik sağlanması 
amaçlanmıştır.  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda bu türden tekdüzen muhasebe 
uygulamasına geçilmiş; ancak ülkemizde bu gelişme ihmal edilmiş ve geciktirilmiştir. Bu yeni uygulama 
“Piyasa muhasebesi” gibi nitelemelerin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır (Yıldız, 2002: 64). 

2.4. Yeni TTK’nun Kabulü ve Muhasebe ve Denetime Getirdiği Yenilikler 

Cumhuriyet Döneminde yürürlüğe giren eski Türk Ticaret Kanunu çeşitli ülkelerin ticaret kanunlarından 
esinlenerek düzenlenmiş olmakla birlikte, kanunda kullanılan dilin günümüz açısından ağır olmasından ve 
ülkemizdeki diğer kanunlar ile uyum sağlayamamasından dolayı artık yetersiz kalmıştır. Ayrıca dünya 
ticaretinde yaşanan küresel gelişmeler sonucunda hali hazırdaki yasa ve kanunlar değişime karşılık vermede 
zorlanmaya ve yetersiz olmaya başlamıştır. Eskisine nazaran artık emeğin, sermayenin ve üretimin coğrafi ve 
siyasi bir sınırı kabul etmemesi, her geçen gün artarak şiddetlenen bir rekabet gerçeği ve bütün bunlardan 
daha da önemlisi dünya pazarının aslında görüldüğünden daha büyük yerel pazar olduğunun gerçekliği 
gözler önüne serilmiştir (Akdoğan ve Bozkurt Yazar, 2012: 22). 

Söz konusu gelişmeler eşliğinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinden dolayı öncelikle temel 
kanunlarının revize edilmesi, finans ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemelerden başlayarak ulusal ve 
uluslararası arenada ticari hayatı kolaylaştırmaya yönelik hükümlerin getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Bununla birlikte teknolojik gelişmelerle beraber özellikle internetin de günlük ve mesleki hayatımızın geniş 
bir alanını etkili şekilde değiştirmesi, mesleki uygulama ve yasaların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur 
(Akdoğan ve Bozkurt Yazar, 2012: 23). 

Yeni TTK’nın muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdiği yenilikler şöyle sınıflandırılabilir (Ulusan vd, 
2012: 13):  

 Defterler ve belgeler le ilgili yenilikler, 
 Envanter ve değerlemeyle ilgili yenilikler,  
 Muhasebe standartlarını uygulama yükümlülüğüyle ilgili yenilikler ve 
 Bağımsız denetimle ilgili yenilikler 

3. LİTERATÜR TARAMASI1 

Bu çalışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan daha önce yapılmış çalışmaların özet bilgileri aşağıda 
yer almaktadır. 

Doğan (2018), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu” isimli çalışmasında; 
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile muhasebe temel kavramlarından birisi olan sosyal sorumluluk 
kavramının aynı amaca hizmet ettiğini, her iki kavramın merkezinde de hem toplum hem de işletmeyle 
etkileşim halinde olan çıkar gruplarının bulunduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda işletmenin muhasebe bilgi 
sisteminin, şeffaflık, toplumu aydınlatma, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda kurumsal 
sosyal sorumluluk kavramı ile etkileşim halinde olduğu ve bu kavramın gereklerinden olan faaliyetlerin 
raporlanması işlevinin de muhasebe bilgi sistemi ile sağlandığı anlatılmıştır. 

Yılmaz (2015), “Kurumsal Yönetim ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu Açısından Muhasebe Bilgi 
Sisteminin İşletmelerdeki Rolü” isimli çalışmasında “Muhasebenin Sosyal Sorumluluk ve “Kurumsal 
Yönetim” anlayışlarının işletmelerdeki rolünü incelemiştir. Bu bağlamda kurumsal yönetim anlayışı ile 
işletmenin çıkar gruplarının menfaatlerine zarar vermeden yönetilmesinin sağlandığı, muhasebe bilgi sistemi 
ile de mali bilgilerin açık ve dürüstçe aktarılmasının sosyal sorumluluk kavramı gereğince yapıldığı üzerinde 
durmuştur.  

 
1 Bu başlık, Dr. Öğretim Üyesi Yakup Ülker tarafından hazırlanmıştır. 
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Burak ve Öztaş (2015), “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Muhasebenin Temel Kavramları Açısından 
Değerlendirilmesi” isimli çalışmalarında, muhasebe temel kavramlarının muhasebe uygulamalarının temelini 
oluşturduğunu belirterek işletmenin etkinliğinin ve verimliliğinin sürdürülebilir nitelik sağlayabilmesi adına 
kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebenin temel kavramları arasındaki ilişkiyi çeşitli yönlerden 
değerlendirmişlerdir.  

Demir (2013), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe” isimli çalışmasında, işletme ile ilgili finansal 
bilgilerin kamuya doğru ve güvenilir biçimde sunulması, kurumsal sosyal sorumluluğun yerine 
getirilmesinde büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Muhasebenin bu sorumluluğunu yerine getirmesi için, 
muhasebe meslek mensuplarının da sosyal sorumluluğun bilincinde olmaları gerektiğini ifade etmiştir. 

Bengü ve Can (2009), “Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından “Sosyal Sorumluluk 
Kavramı” Bağlamında Temellendirilmesi” isimli çalışmalarında; muhasebenin temel kavramlarının evrensel 
olduğunu ifade ederek çevre muhasebesinin öncelikle bahsi geçen kavramın bir gereği olarak düşünülmesi ve 
bilimsel temelinin sosyal sorumluluk kavramında aranması gerektiği görüşüne varmışlardır. 

Gök (2007), “Muhasebe Uygulamalarının Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi 
Açısından Değerlendirilmesi ve Malatya’da Yapılan Bir Araştırma” isimli çalışmada; meslek mensuplarının 
muhasebenin temel kavramları ve Tekdüzen muhasebe sistemiyle ilgili teorik çerçeveyi ve yapılması 
gerekenleri yüksek oranda bildikleri ancak uygulamadaki eksikliklerin, mükelleflerin yeterli muhasebe 
bilgisinin olmaması sebebiyle gerekli belge ve bilgiyi vermemeleri ve sistemin uygulanmasıyla elde edecekleri 
faydayı da tam olarak bilmemelerinden kaynaklandığını tespit etmiştir. Bu sebeple uygulamada muhasebenin 
temel kavramları olan; Sosyal Sorumluluk Kavramı gereği bilgi üretiminde gerçeğe uygunluğun 
sağlanamadığı, Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı gereği muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan, 
fiili durumun muhasebe kayıtlarına tam olarak ve usulüne uygun olarak yansıtılamadığını ve sonuçta Mali 
Tabloların gerçek durumu yansıtmamakta olduğunu, Tam Açıklama Kavramına uyulmadığını Özün Önceliği 
ve Önemlilik Kavramlarının da göz ardı edildiğini belirlemiştir. 

Yılmaz ve Alkan (2006), “Muhasebenin Sosyal Sorumluluk Kavramı Açısından Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde, Kurumsal Yönetim Anlayışının Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışma 
yapmışlardır. Bu çalışmalarında, muhasebenin sosyal sorumluluk kavramını kurumsal yönetim anlayışı 
açısından ele almışlar ve şirketlerin şeffaflık, adil olma, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde 
oluşan yaklaşımlarının sosyal sorumluluk açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Özkol vd., (2005) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu” isimli 
çalışmalarında kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile sunduğu hizmetin/bilginin toplumun büyük bir 
kesimini etkilemesinden dolayı geniş bir görev alanına sahip olan sosyal sorumluluk kavramı arasındaki 
ilişkiyi irdelemişlerdir. Yine bu çalışmada, sosyal sorumluluk kavramının sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 
etkisine ve ilişkisine değinilmiş ve bu kavramın muhasebe mesleği açısında yeri ve önemi vurgulanmıştır. 

Güneş ve Otlu (2003) “Muhasebe Uygulayıcılarının Sosyal Sorumluluk Anlayışı Üzerine Bir Araştırma” isimli 
çalışmalarında, muhasebe uygulayıcılarının sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde tutulan kayıt ve üretilen 
bilgilerin toplumun bütün kesimlerinin faydalarını gözetecek şekilde hareket etmeleri gerektiğini ortaya 
koymuşlardır. 

Otlu (2001) hem “Muhasebe Mesleğinde Tarafsızlık Kavramı ve Tarafsız Bilgi Üretiminin Yeri ve Önemi” 
isimli çalışmasında hem de (2002) “Sosyal Sorumluluk Kavramı, İşletme Yönetiminin ve Muhasebenin Sosyal 
Sorumluluğu” isimli çalışmalarında toplumun bütün kesimleri için muhasebe bilgisi üretmede muhasebe 
temel kavramlarının ve işletme yönetiminin önemi üzerinde durmuştur.  

Tetik (1997) “Muhasebenin Temel Kavramları ve Mali Tablolar İlkelerinin Yönetim Muhasebesi Açısından 
Değerlendirilmesi” çalışmasında, muhasebenin sadece bir kayıt sistemi olmadığını belirterek başta işletme 
yöneticileri olmak üzere ilgili tüm kişi ve gruplara gerekli bilgileri zamanında ve yeterli ölçüde aktaran bir 
sistem olduğu üzerinde durmuş ve bu bağlamda muhasebe temel kavramlarının önemini vurgulamıştır. 

 

 



M. Demir – Y. Ülker – M. M. Şenol 12/2 (2020) 1358-1372 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1363 

4. ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, serbest muhasebeci mali müşavir ve stajyerlerin gözüyle muhasebe uygulamalarında 
muhasebe temel kavramlarına hangi düzeyde uyulduğunu ve temel kavramlara yönelik genel düşüncelerin 
nasıl olduğunu tespit etmektir. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Büyüklüğü 

Araştırmanın evrenini Sivas Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı ve mesleğini fiilen icra 
eden üyeler ile Staja Giriş Sınavını kazanmış stajyerler oluşturmaktadır. 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle Sivas 
SMMM Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden SMMM sayısı 236, stajyer sayısı ise 53 olup evren 289 
kişidir.  

Ulaşılan SMMM ve Stajyer sayısı ise toplam 123 olmuştur. Bu sayının 88’i SMMM ve 35’i ise SMMM 
stajyerinden oluşmaktadır. Bu örneklem büyüklüğü evreni temsil etmektedir. Şöyle ki; 

Araştırma evreninin bilinmesi halinde, örneklemin büyüklüğünü belirlemek için aşağıdaki formül 
kullanılabilir (Salant ve Dillman, 1994: 55) 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡2.𝑝𝑝.𝑞𝑞

(𝑁𝑁 − 1).𝑑𝑑2 + 𝑡𝑡2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
 

N= Evrendeki kişi sayısı 
n= Örnekleme dahil edilecek kişi sayısı 
p= İncelenecek olayın görülme sıklığı (gerçekleşme ihtimali) 
q= İncelenecek olayın görülmeme sıklığı (gerçekleşmeme ihtimali) 
t= Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 
d= Olayın görülme sıklığı açısından yapılmak istenen ± sapma olarak simgelenmiştir. 

𝑛𝑛 =
289. 1,962. 0,50.0,50

(289 − 1). 0,072 + 1,962. 0,50.0,50
= 117 

Formüle göre, % 95 güven aralığı % 5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 117 olarak hesaplanmıştır. Çalışma 
kapsamında 123 (yüz yirmi üç) örneklem büyüklüğü araştırma evrenini temsil edecek niteliktedir. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için anket yöntemi uygulanmıştır. Anket formu 2 bölüm ve toplam 41 
soru/ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma amacına ulaşmak için oluşturulmuş 36 ifade; ikinci 
bölümde ise denekleri tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı 5 soru bulunmaktadır.  

Katılımcıların, anket formundaki her bir ifadeye hangi düzeyde katıldığı yani görüşlerinin nitelemelerden 
hangisine girdiği, yapılan sınıflama ölçeği ile belirlenmiştir. Sınıflama ölçeğinin oluşturulmasında; 

Aralık Genişliği (a)= Dizi Genişliği ÷ Yapılacak Sayısı  

formülü kullanılmıştır (Tekin, 1987; 262). Bu formüle göre oluşturulan ölçeğe ait, katılım düzeyi ve puan 
değerleri ile değer aralıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

a=4/5   a=0,80 

Tablo 1. Anketteki İfadelere Ait Puanlar ve Değer Aralıkları 

Katılım Düzeyi Puan Değer Aralıkları 
Tam Katılırım 5 4,20 - 5,00 
Çok Katılırım 4 3,40 - 4,19 
Orta Derecede Katılırım 3 2,60 - 3,39 
Az Katılırım 2 1,80 - 2,59 
Hiç Katılmam 1 1,00 - 1,79 
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Anket formunun geçerlilik ve güvenilirlik düzeylerinin arzu edilen değerlerde olup olmadığı Cronbach's 
Alpha İç Tutarlılık Katsayısı ile saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda anket formunda yer alan 
36 adet Likert tipi ifadenin Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,838 olmuştur. Bu sonca göre  36 ifadenin 
bir bütün olarak, ölçülmek istenen olguyu/konuyu ölçmede “yüksek derecede güvenilir” olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için muhasebe meslek elemanı ve stajyerlerinden anket yoluyla elde edilen 
verilerin aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (ss) değerleri açısından analizler ve yorumlar yapılmıştır. 
Araştırma ile ilgili istatistiki veriler şöyledir: 

Anketi cevaplayan toplam 123 katılımcının; 

• %29,3’ü (36) bayan, %70,7’si (87) ise erkektir. 
• %28,5’i (35) 30 yaş ve altı, %52,8’i (65) 31- 44 ve %18,7’si (23) ise 45 ve üstü yaş aralığındadır. 
• %4,1’i (5) ön lisans, %77,2’si (95) lisans ve %18,7’si (23)’ de lisansüstü eğitim mezunudur. 
• %30,1’i (37) 1-9 yıl arası, %56,9’u (70) 10-19 yıl arası ve %13’ü (16) ise 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahiptir. 
• %71,5’i (88) SMMM, %28,5’i (35) ise SMMM stajyeridir. 

5. ANALİZ VE BULGULAR2 

5.1. Muhasebenin Temel Kavramlarına Yönelik Düşüncelerin Genel Analizi 

Katılımcılara, muhasebenin temel kavramlarına yönelik genel düşüncelerini tespit etmek üzere 8 ifade 
yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular, aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlerin 
katılım düzeyleri açısından analiz edilip yorumlanmıştır. 

Tablo 2. Muhasebenin Temel Kavramlarına Yönelik Genel Düşüncelerin İstatistiki Sonuçları 

Tablo 2’ye göre katılımcılar, muhasebenin temel kavramları hakkındaki ifadelere “Tam Katılırım” düzeyinde 
görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar, temel kavramların uygulanmasının, özümsenmesinin mesleki başarılarına 
katkıda bulunduğu, muhasebe bilgi kalitesini arttırdığı görüşündedirler. Temel kavramların en önemli ve 
belki de tek hedefi, uygulayıcılara yol göstermek ve rehber olmak suretiyle muhasebe bilgi kalitesini 
artırmaktır. Elde edilen bulgular, hem SMMM hem de SMMM stajyerlerinin muhasebenin temel 

 
2 Çalışmanın bu aşamasından itibaren Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ülker’in yorumlar ve değerlendirmeler açısından katkısı 

olmuştur. 
3 Katılım düzeyleri için Tablo 1’e bakınız. 

S.No İfade Metni n  ss Katılım 
Düzeyi3 

1 Kâr/zararın doğru olarak hesaplanmasında muhasebe temel 
kavramlarına uymak önemlidir. 

123 4,79 0,50 Tam Katılırım 

2 Muhasebe uygulamalarında, muhasebe temel kavramlarını 
önemsiz gören meslektaşlar bulunmaz. 

123 3,26 1,24 Orta Der. 
Katılırım 

3 
İşletme ile ilgili tarafların mali bilgi ihtiyaçlarının 
karşılanmasında muhasebe temel kavramlarına uygun 
hareket etmenin önemi vardır. 

123 3,98 1,38 Çok Katılırım 

4 Muhasebe temel kavramlarına uygun hareket edildiğinde 
muhasebe bilgi kalitesi artar. 

123 4,50 0,97 Tam Katılırım 

5 
Mükelleflerin işletme ile ilgili meşru olmayan taleplerinin 
yerine getirilme düzeyi, meslektaşın mesleki etiğe uyma 
düzeyi ile paraleldir. 

123 4,20 1,19 Tam Katılırım 

6 Muhasebe temel kavramlarına uygun hareket ederek işlemleri 
kaydettiğimde vicdani olarak rahatlık hissetmekteyim. 

123 4,31 0,84 Tam Katılırım 

7 Meslekte başarının temeli,  mesleki faaliyetin muhasebe temel 
kavramlarını özümseyerek yürütülmesidir.  

123 4,72 0,64 Tam Katılırım 

8 Muhasebe temel kavramlarının uygulanma düzeyi, 
meslektaşın mesleki etiğe uyma düzeyi ile paraleldir. 

123 4,53 0,91 Tam Katılırım 

Toplam 123 4,28 1,18 Tam Katılırım 
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kavramlarının önemine olan inancını ortaya koymaktadır. Uygulayıcılara temel kavramların sağladığı bu 
katkı sayesinde muhasebe bilgilerinden faydalanacak olanların da menfaatleri gözetilmiş olacaktır.   

5.2. Uygulamada Muhasebe Temel Kavramlarına Uyulma Düzeyinin Analizi 

Çalışmanın bu aşamasında katılımcıların muhasebe uygulamalarında, muhasebenin temel kavramlarına4 
hangi düzeyde uyduklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için katılımcılara her bir 
temel kavramla ilgili farklı sayılarda ifadeler yöneltilmiş ve onlardan gelen cevaplar sonucunda bulgulara 
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlere denk 
gelen görüşlerin katılım düzeyleri açısından analiz edilip yorumlanmıştır.  

5.2.1 Sosyal Sorumluluk Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Muhasebe uygulamalarında, sosyal sorumluluk kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu 
kavramla ilgili 5 ifade yöneltilmiştir. Elde edilen bulguların istatistiki sonuçları Tablo 3’tedir. 

Tablo 3. Sosyal Sorumluluk Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Muhasebe uygulamalarında sosyal sorumluluk kavramına uygun hareket edilip edilmediğine yönelik 
ifadelere verilen cevaplara ait genel katılımın “Orta Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 3’te 
görülmektedir. Bu bulguya dayanarak muhasebe uygulamalarında sosyal sorumluluk kavramına tam 
uyulmadığı söylenebilir. Bu bulgu, olumsuz bir sonuçtur. Bu kavram özetle, muhasebe uygulamalarında bir 
tarafın değil tüm toplumun menfaatinin dikkate alınması dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız 
ve dürüst davranılması gereğini ifade etmektedir. Bu kavrama aykırı olan muhasebe uygulamaları ile elde 
edilen finansal bilginin gerçek durumu yansıtmaktan uzak olacağı şüphesizdir. Bu durumda, bilgi 
kullanıcılarının kararlarının isabet derecesi azalacak; mikro düzeyde karar verici işletmelerin/kişilerin makro 
düzeyde ise devletin kaynakları israf edilmiş olacaktır. Elde edilen bulguya dayanarak muhasebe bilgisinin 
karar vericilerin kararlarına tam hizmet etmediği söylenebilir. Sosyal sorumluluk kavramına tam olarak 
uyulmaması literatür kısmında belirtilen kurumsal yönetim anlayışıyla çelişmekte ve şeffaflık, adil olma, 
hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

5.2.2. Kişilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Muhasebe uygulamalarında kişilik kavramına hangi düzeyde uyulduğunun saptanması için bu kavramla 
ilgili 2 ifade yöneltilmiş olup istatistiki sonuçlar Tablo 4’tedir. 
 
 
 
 

 
4  Temel kavramlardan olan “parayla ölçülme kavramı” araştırma kapsamında yer almamaktadır. 

S. 
No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

4 
Mükelleflerin işletmeyle ilgili meşru olmayan talepleri 
yerine getirilmemektedir. 123 3,87 0,93 Çok Katılırım 

10 Mükelleflerden, mali tabloların kredi alımını 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini isteyenler yoktur 123 2,11 1,22 Az Katılırım 

15 İşletmenin dönem kârının bilerek düşük gösterildiğine 
rastlanılmamaktadır. 123 2,71 1,15 Orta Der. Katılırım 

16 Vergi avantajı sağlamak için stokların düşük bedelle 
değerlendiği görülmemektedir. 123 3,07 1,09 Orta Der. Katılırım 

37 Mükelleflerin ticari faaliyetle ilgili iki farklı kasa, banka vb. 
uygulamaları olduğunu düşünmüyorum. 123 2,09 1,43 Az  

Katılırım 
Toplam 123 2,77 1,25 Orta Der. Katılırım 
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Tablo 4. Kişilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Kişilik kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Orta Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 
4’te tespit edilmiştir. Bu bulguya dayanarak muhasebe uygulamalarında kişilik kavramına tam uygun hareket 
edilmediği gözlemlenmektedir. Bu istenmeyen bir sonuçtur. Zira bu kavram, muhasebenin ayrı bir kişiliğinin 
olduğunu; bu kişiliğin işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer 
ilgililerden bağımsız olduğunu ve bu sebeple muhasebe uygulamalarının da sadece bu kişilik adına 
yürütülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak ulaşılan bulgulardan hareketle, muhasebe uygulamalarının 
bu kavramın teorik yapısı açısından uyumunun güçlü olmadığı, dolayısıyla işletmeye ait finansal bilgilerin 
gerçeği yansıtmaktan uzak olacağı söylenebilir ve işletme sahip ve ortaklarının kişiliğinin, işletmenin 
kişiliğinin önüne geçtiği şeklinde de yorumlanabilir.    

5.2.3. Süreklilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, işletmenin sürekliliği kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 
1 ifade yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 5’tedir. 

Tablo 5. Süreklilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Bulgular dikkate alınırsa işletmenin sürekliliği kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Orta Derecede 
Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 5’te görülmektedir. Bu, işletmeler açısından olumsuz bir sonuçtur. 
Süreklilik kavramı gereği işletme sahiplerinin, işletme ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı işletme ile 
ilgili uzun vadeli plan ve araştırma faaliyetlerine daha çok önem göstermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda 
finansal tabloların hazırlandığı dönemlerde bir yıldan az olmamak kaydıyla mevcut bütün bilgiler dikkate 
alınarak ve nesnel ölçütler kullanarak makul varsayımlar altında geleceğe yönelik değerlendirmede 
bulunulması gerekir. Bu da işletmenin süreklilik kavramının iyi özümsenmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
kavrama ait deneklerin katılım düzeylerinin daha yüksek olması beklenirdi. Ayrıca işletme faaliyetlerinde esas 
başarı uzun vadede hedeflenen noktalara ulaşmaktır. Ancak uygulayıcıların, işletmede kısa vadeli amaçların 
uzun vadeli hedeflerin önüne geçtiği şeklinde bir algısı vardır ki bu durum işletmecilik açısından olumsuz bir 
durumu da ortaya koymaktadır. 

5.2.4. Dönemsellik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, dönemsellik kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 4 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 6’dadır. 

 

 

 

S. 
No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

5 
İşletmeye ait varlıkların işletme 
ortaklarının/sahiplerinin şahsi ihtiyaçları için 
kullanıldığına şahit olunmamaktadır. 

123 2,55 1,08 Az 
 Katılırım 

11 
İşletme ortaklarının şahsi giderlerinin şirket giderleri 
olarak kaydedildiğini düşünmüyorum. 123 3,44 1,24 Çok Katılırım 

Toplam  123 2,99 1,12 Orta Der. Katılırım 

S. 
No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

33 
Mükellefler, uzun vadeli planlama ve araştırma 
faaliyetini önemli görmektedir. 123 3,26 1,53 Orta Der. Katılırım 

Toplam 123 3,26 1,53 Orta Der. Katılırım 
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Tablo 6. Dönemsellik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Dönemsellik kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 6’da 
görülmektedir. Bu bulguya dayanarak muhasebe uygulamalarında dönemsellik kavramına uyumun iyi 
olduğu söylense de sonucun “tam katılırım” düzeyinde olması beklenirdi. Çünkü bu uygulamalar, işletmenin 
finansal sonuçlarını ve kâr/zararını doğrudan ve önemli bir biçimde etkilemektedir. Bu kavrama tam olarak 
uyulmamasıyla dönemler arası kâr/zarar rakamlarında farklılıklar olacaktır. Ayrıca, bilgi kullanıcılarının 
kararları da olumsuz yönde etkilenecektir. Muhasebenin temel varsayımlarından olan bu kavrama, 
uygulamada olacak aykırı bir davranış üretilecek mali bilgilere zarar verdiği gibi temel kavramların 
evrensellik ilkesine de zarar verir. Bu sebeple elde edilen bulguların tam katılırım şeklinde olması arzu 
edilirdi. 

5.2.5. Maliyet Esası Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, maliyet esası kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 2 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 7’dedir. 

Tablo 7. Maliyet Esası Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Maliyet esası kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 7’de 
görülmektedir. Bu kavram özetle, işletme tarafından elde edilen varlık ve hizmetlerin 
muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gerektiğini ifade etmektedir. Bu 
bulguya dayanarak muhasebe uygulamalarında maliyet esası kavramına büyük oranda uygun hareket 
edildiği söylenebilir. Bu kavrama ait ifadelere ait katılım düzeyinin “tam katılırım” düzeyinden çok az farkla 
(0,07) uzakta olduğu göz ardı edilmemelidir. Yine de her kavram için olduğu gibi bu kavram için de katılım 
düzeyinin doğrudan  “tam katılırım” düzeyinde olması beklenirdi. Tam katılırım düzeyinde çıkmayan her 
sonuç muhasebenin ürettiği bilgilere duyulacak güveni azaltacaktır.  

5.2.6. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Muhasebe uygulamalarında tarafsızlık ve belgelendirme kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak 
için bu kavramla ilgili 3 ifade yöneltilmiştir. Elde edilen bulguların istatistiki sonuçları Tablo 8’dedir. 

S. No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

6 
İşletmeyi başarılı göstermek için birden fazla dönemi 
ilgilendiren gelirlerin tamamının cari dönem gelirleri 
olarak kaydedildiği görülmemektedir. 

123 3,88 1,16 Çok Katılırım 

18 
Yılsonunda tahakkuk yoluyla gelir/gider kaydı 
yapılmaktadır. 123 2,69 1,25 

Orta Der. 
Katılırım 

20 
Daha düşük vergi ödemek için birden fazla dönemi 
ilgilendiren giderlerin tamamının cari dönem giderleri 
olarak kaydedildiği görülmemektedir. 

123 4,07 1,25 Çok Katılırım 

35 
Maddi duran varlık edinimi (örneğin taşıt) için katlanılan 
harcamalar toplamı, varlığın faydalı ömrü dikkate 
alınarak giderleştirilmektedir. 

123 4,20 1,06 Tam Katılırım 

Toplam 123 3,71 1,19 Çok Katılırım 

S. No İfade Metni n  ss 
Katılım 
Düzeyi 

12 
Bir maddi duran varlık kullanıma hazır hale gelinceye 
kadar katlanılan giderlerin tamamının o varlığın maliyetine 
eklenmesi doğrudur. 

123 4,11 1,16 Çok Katılırım 

25 
Makine vb. maddi duran varlık alımı için katlanılan nakliye 
ve montaj giderlerini, ilgili maddi duran varlığın maliyetine 
eklemek doğrudur. 

123 4,16 1,37 Çok Katılırım 

Toplam  123 4,13 1,21 Çok Katılırım 
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Tablo 8. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Tablo 8’den tarafsızlık ve belgelendirme kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Çok Katılırım” 
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya dayanarak muhasebe uygulamalarında tarafsızlık ve 
belgelendirme kavramına genellikle uyulduğu söylenebilir. Ancak, katılım düzeyinin “orta derecede 
katılırım” düzeyine yakın olduğu görülmektedir. Yapılan frekans analizlerinde deneklerin az veya tam 
düzeylerinde değişen aralıklarda bu ifadeye aksi yönde katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Muhasebe bilgi 
sisteminin daha başlangıç aşamasında, mali olayın gerçekleştiğini ispat eden ve kayıtların temelini oluşturan, 
içerik itibariyle güvenilir olan belgelendirmede yaşanacak aksaklığın üretilecek bilginin kalitesi üzerindeki 
olumsuz etkisi ise tartışılmazdır. Bu kavrama ait katılım düzeyinin diğer kavramlarda olduğu gibi çok daha 
yüksek hatta tam katılırım düzeyinde olması gerekirdi.  

5.2.7. Tutarlılık Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Muhasebe uygulamalarında tutarlılık kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 
2 ifade yöneltilmiştir. Elde edilen bulguların istatistiki sonuçları Tablo 9’dadır. 

Tablo 9. Tutarlılık Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Bulgular dikkate alınırsa tutarlılık kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Orta Derecede Katılırım” 
düzeyinde olduğu Tablo 9’da tespit edilmiştir. Bu durum, karar vericiler açısından olumsuz bir sonuçtur. 
Raporlama sistemi, tutarlı karşılaştırılabilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte olmalı ve zorunluluk 
olmadıkça değiştirilmemelidir. Muhasebenin temel varsayımlarından olan Tutarlılık kavramı, muhasebe 
uygulamaları için belirlenen muhasebe yöntemlerinin, politikalarının, birbirini takip eden dönemlerde 
değiştirilmeden uygulanması gerektiğinin altını çizmektedir. Elde edilen bulgular ise, faaliyet sonuçlarının ve 
bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilirlikten uzaklaşmasına sebep olabileceğini göstermektedir. Bu 
kavrama aykırı olan muhasebe uygulamaları ile elde edilen finansal bilginin karşılaştırılabilirlikten uzak 
olacağı şüphesizdir. Bu durumda, bilgi kullanıcılarının işletme hakkında değerlendirme yaparken alacakları 
kararların isabet düzeyi azalacak; karar verici işletmelerin/kişilerin aleyhine sonuçlar oluşturacaktır. Elde 
edilen bulguya dayanarak üretilen finansal bilgilerin karar vericilerin kararlarına tam hizmet etmediği 
söylenebilir. 

5.2.8. Tam Açıklama Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, tam açıklama kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 4 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 10’dadır. 
 

S.No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

2 
Mükelleflerimin tamamı mal giriş ve çıkışını belgeye dayalı 
olarak yapmaktadır. 123 3,77 1,27 Çok Katılırım 

13 
Her belgenin doğruluğunu belirlemek mümkün olmasa bile 
gerçeği yansıtmayan belgelerin kayıt altına alındığı 
görülmez. 

123 3,21 1,11 Orta Der. Katılırım 

21 
Gerçek durumu yansıtmadığı bilinen fatura vb. belgeler 
kesinlikle kaydedilmez. 123 4,48 1,08 Tam katılırım 

Toplam  123 3,82 1,32 Çok Katılırım 

S. No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

14 Muhasebe yöntemlerinde (amortisman ayırma yöntemi 
gibi) değişiklik yapıldığı olmamaktadır. 123 2,73 1,03 Orta Der. Katılırım 

29 Stok değerlemesinde sürekli aynı yöntemi uygulamak 
doğrudur. 123 3,09 1,13 Orta Der. Katılırım 

Toplam 123 2,91 1,23 Orta Der. Katılırım 
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Tablo 102. Tam Açıklama Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Bulgular dikkate alınırsa işletmenin tam açıklama kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Orta 
Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 10’da görülmektedir. Bu sonuç da diğer sonuçlar gibi üretilen 
finansal bilgilerin karar vericilerin kararlarına tam olarak hizmet etmeyeceğini göstermektedir. Elde edilen 
bulgular GÖK (2007)’deki sonuçlar ile benzer çıkmaktadır. Uygulayıcıların bu algı düzeyi mükelleflerin 
üretilecek doğru ve güvenilir bilgilerden elde edecekleri kazanımları tam olarak kavrayamadıklarını da 
göstermektedir.  

5.2.9. İhtiyatlılık Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, ihtiyatlılık kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 3 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 11’dedir. 

Tablo 11. İhtiyatlılık Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Bulgular dikkate alınırsa ihtiyatlılık kavramı açısından ifadelere ait genel katılımın “Orta Derecede Katılırım” 
düzeyinde olduğu Tablo 11’de tespit edilmiştir. Bu işletmeler açısından istenmeyen bir sonuçtur. SMMM ve 
stajyerlerin görüşlerine dayanarak işletme sahiplerinin muhasebe olaylarında temkinli davranmadığı ve 
işletmelerin olası risklere karşı tedbirleri yeterince almadığı söylenebilir. Bu durum işletmenin mali yapısını 
ve faaliyet sonuçlarını önemli düzeyde etkileyebilir. Sonuçta tam açıklama ve tarafsızlık kavramına da aykırı 
olan mükelleflerin bu anlayışı muhasebe sisteminin ürettiği bilgilere olan güveni de azaltacaktır. Yapılan 
frekans analizlerinde de bu ifadelere, teorik yapıyla uyumun güçlü olmadığı cevapların verildiği 
gözlemlenmiştir.  

5.2.10. Önemlilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, önemlilik kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 1 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 12’dedir. 

S. No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

7 
Bilgi kullanıcılarının aldıkları kararları etkileyecek her 
olayın mali tablolara yansıtılması işletmenin imajını 
olumsuz etkilemez. 

123 3,25 0,87 Orta Der. Katılırım 

28 
Muhasebe yöntemlerinde değişiklik yapılsa bile bu 
değişiklikle ilgili bilgiyi mali tablo dipnotlarında 
göstermeyen meslektaşlar yoktur. 

123 2,53 1,01 Orta Der. Katılırım 

30 
Mükelleflerden bilgi/belge sağlamada aksamalar 
olduğu için işletmeyle ilgili önemli olayları bilanço 
dipnotlarında sunmada sorunlar yaşanmamaktadır. 

123 2,51 0,90 
Az 

Katılırım 

34 
Düzenlenen mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak 
kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı 
olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılırdır. 

123 3,50 0,97 Çok Katılırım 

Toplam 123 2,94 1,02 Orta Der. Katılırım 

S.No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

22 
Bazı işletme sahipleri, gerçekleşmesi muhtemel gelirleri 
gerçekleşmiş gelir gibi düşünerek borçlanmaya 
gitmemektedir. 

123 3,54 1,42 Çok Katılırım 

23 
Alacakların tahsilinde sorun olduğunda veya stokların 
değerinde düşüş olduğunda söz konusu alacak veya stok 
için karşılık ayrılmaktadır. 

123 2,63 1,01 Orta Der. Katılırım 

31 
İşletmeye açılan bir tazminat davasında, dava sonucunu 
beklemeden tahmini bir tutarda karşılık ayrılmaktadır. 123 2,26 1,06 Az Katılırım 

Toplam  123 2,81 1,09 
Orta Der. 
Katılırım 
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Tablo 12. Önemlilik Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Önemlilik kavramı açısından ifadeye ait genel katılımın “Orta Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu Tablo 
12’de tespit edilmiştir. Kavramın özü, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali 
tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasıdır. 
Denekler, her ne kadar ticari faaliyetlerde oldukça fazla kullanılıyor olsa da kredi kartlı alış/satışların takip 
edilmesi için yeni hesap isimlerine ihtiyacın olduğuna orta derece katılmaktadırlar. 

5.2.11. Özün Önceliği Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Bulgular 

Uygulamada, özün önceliği kavramına hangi düzeyde uyulduğunu saptamak için bu kavramla ilgili 1 ifade 
yöneltilmiştir. Bulguların istatistiki sonuçları Tablo 13’tedir: 

Tablo 13. Özün Önceliği Kavramına Uyulma Düzeyine Yönelik Görüşlerin İstatistiki Sonuçları 

Bulgular dikkate alınırsa özün önceliği kavramı açısından ifadeye ait genel katılımın “Hiç Katılmam” 
düzeyinde olduğu Tablo 13’te görülmektedir. Bu aslında kavramın uygulamasına “Tam Katılırım” düzeyinde 
katılım gösterildiğine işarettir. Bu işletmeler açısından olumlu bir sonuçtur. Özün önceliği kavramı gereği, 
işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla beraber, bazı durumlarda farklılık ortaya çıkabilmektedir. Bu 
takdirde, özün biçime önceliği esas olacaktır. Bulgulardan, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında, onlara 
ilişkin değerlendirilmesinin yapılmasında özlerinin esas alındığı görülmektedir. Bu kavrama yönelik bu bakış 
açısı, mali tablolar aracığıyla üretilecek bilgilerin sağlıklı, gerçeği yansıtan ve güvenilir olma düzeyini 
artıracaktır.  

Muhasebe uygulamalarında temel kavramlara uyulma düzeyinin belirlenmesi amacıyla elde edilen katılım 
düzeyleri Tablo 14’te topluca sunulmuş ve bir bütün olarak muhasebe uygulamalarında temel kavramlara 
uyulma düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. 

5.2.12. Bir Bütün Olarak Muhasebe Temel Kavramlarına Uyulma Düzeyine Ait Bulgular 

Uygulamada, bir bütün olarak muhasebe temel kavramlarına hangi düzeyde uyulduğu ile ilgili istatistiki 
bulgular ise Tablo 14’te yer almaktadır. 

Tablo 14. Bir Bütün Olarak Temel Kavramlara Uyulma Düzeyine Ait Bulguların İstatistiki Sonuçları 

S.No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

26 
Kredi kartlı alış ve satışlar çok yaygın olduğu için bu 
işlemleri ifade edecek yeni hesap isimlerine ihtiyaç 
vardır. 

123 3,15 1,20 Orta Der. Katılırım 

Toplam  123 3,15 1,20 Orta Der. Katılırım 

S.No İfade Metni n  ss Katılım Düzeyi 

19 
Yılsonunda alınan/verilen çeklerle ilgili herhangi bir 
işlem yapmayıp bu hesapların kalanları bilânçoya 
aktarılmaktadır. 

123 1,78 0,90 Hiç Katılmam            

Toplam  123 1,78 0,90 Hiç Katılmam            

S.No Kavram Adı n  ss Katılım Düzeyi 

1 Sosyal Sorumluluk Kavramı 123 2,77 1,25 Orta Derecede Katılırım 

2 Kişilik Kavramı 123 2,99 1,12 Orta Derecede Katılırım 

3 İşletmenin Sürekliliği Kavramı 123 3,26 1,53 Orta Derecede Katılırım 

4 Dönemsellik Kavramı 123 3,71 1,19 Çok Katılırım 

5 Maliyet Esası Kavramı 123 4,13 1,21 Çok Katılırım 

6 Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 123 3,68 1,32 Çok Katılırım 

7 Tutarlılık Kavramı 123 2,91 1,23 Orta Derecede Katılırım 
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Tablo 14’te, muhasebe uygulamalarına uyulma düzeyinin bütün kavramlar açısından “Orta Derecede 
Katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir. Ancak bu katılım düzeyinin “çok katılırım” düzeyine yakın 
(0,08 farkla) bir değer aralığında olduğu görülmektedir. Yine de bu sonuç, muhasebe bilgilerinin kalitesi 
açısından düşündürücüdür ve muhasebe uygulamalarının kavramların teorik yapısına uymayan bir şekilde 
yürütüldüğünü ve mükelleflerin muhasebe temel kavramlarına tam uyma halinde sağlayacakları faydayı 
yeterince bilemediklerini göstermektedir.  

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesi ve temel kavramlara 
yönelik genel düşüncelerin tespiti amacıyla Sivas SMMM Odasına kayıtlı meslek mensupları ve stajyerler 
üzerinde yapılan bu çalışma ile elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: 

Katılımcıların, temel kavramların önemli olduğuna ve gerekliliğine yönelik yaklaşımlarının çok olumlu 
olduğu ve bu yöndeki ifadelere de “tam katılırım” düzeyinde görüş bildirdikleri; ancak muhasebe 
işlemlerinde/uygulamalarında bu kavramlara uygun davranış sergileme düzeylerinin ise “Orta Derecede 
Katılırım” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla muhasebe temel kavramlarının önemini “kabul 
etmek” ile bu kavramlara “uygun hareket etmek” arasında büyük farklılık vardır. Tabiidir ki bu fark 
kapandıkça muhasebe bilgi kalitesi ve hatta meslek elemanlarının iş doyumu artacaktır. Bunun sağlanması 
için hem kurumlar hem de bireyler olarak herkesin üzerine düşeni yapması ve bu yönde gayret göstermesi 
gereklidir 

Muhasebenin temel kavramlarını özümsemiş bir meslek elemanının bilgi kalitesi artacak, mesleki etik 
değerlere daha sıkı sarılacak ve sonuçta muhasebe uygulamaları daha verimli ve güvenilir olacaktır. Temel 
kavramlara uygun olarak muhasebe işlemlerinin yürütülmesi anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir ve 
karşılaştırılabilir bilgi sunumunu sağlayacaktır. Aksi takdirde üretilen bilginin kalitesi ve işletme çıkar 
çevrelerine olan katkısı azalacak, alınacak kararların isabet derecesi de o nispette olumsuz etkilenecektir.  

İşletme içi ve dışı karar vericilerin kararlarını doğrudan etkileyen muhasebe bilgi kalitesindeki olumsuzluk, 
sadece bir kişiye/işletmeye özgü kalmayıp örnekleri defalarca görülen ülke ve dünya çapında skandallara yol 
açabilecektir. Kısaca hem mikro hem de makroekonomik düzende sorunların yaşanması muhtemel olacaktır. 

Meslek mensuplarını temel kavramlardan uzaklaştıran veya bu kavramlara uygun hareket etmeyi zorlaştıran 
kural, kanun, yönetmelik, meslektaş, personel, mükellef vb. faktörlerin incelenmesi ve bu sorunu çözmek 
adına karar verici otoritelerin birlikte hareket etmeleri yerinde bir uygulama olacaktır.  

Bu çalışmanın, bu yönde yapılacak çalışmalara yol gösterici olması ümit edilmektedir. Ayrıca daha geniş 
kapsamlı bir evren ve örneklem üzerinde yapılacak bu veya benzeri bir araştırmalar, sonuçların daha yaygın 
olarak ele alınması açısından önemli olacak ve bu konuda görevli teşekkül ve kurumların alacakları kararlara 
dayanak teşkil edecektir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Tablo 13’teki ifade metni ters çevrilmiş ve yeni duruma göre aritmetik ortalama 4,22 ve katılım düzeyi “tam katılırım” 

olmuştur. 

8 Tam Açıklama Kavramı 123 2,94 1,02 Orta Derecede Katılırım 

9 İhtiyatlılık Kavramı 123 2,81 1,09 Orta Derecede Katılırım 

10 Önemlilik Kavramı 123 3,15 1,20 Orta Derecede Katılırım 

11 Özün Önceliği Kavramı 123 4,22 0,90 Tam Katılırım5 
Genel 123 3,32 1,19 Orta Derecede Katılırım 
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Amaç – Çalışmada, 2010:01-2019:06 dönemi için Türkiye Kredi Temerrüt Swapı (CDS) ile Borsa 
İstanbul (BIST) 100 Endeks getirisi arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırmada, Sabit, sabit ve trend, sabitte kırılma, sabitte kırılma ve trend, trendde 
kırılma, rejimde kırılma, rejimde ve trendde kırılma modellerine ilişkin kısa ve uzun vadeli zaman 
serisi analizleri yöntem olarak belirlenmiştir.  

Bulgular – CDS ve BIST100 serilerinin düzey değerlerinde durağan oldukları belirlenmiştir. CDS 
primleri ile BIST100 getirisi arasındaki uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 
CDS ile BIST100 getirisi arasında uzun dönemde FMOLS ve CCR'ye göre %25, DOLS'e göre %43 
negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Granger nedensellik test sonuçlarına göre, CDS’ten BIST100 
getirisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Etki-tepki analizi sonucunda, 
CDS’teki bir şokun BIST100 getirisinde 2. ayda 0.013 düşüşe yol açtığı ve bu etkinin 5. ayda ortadan 
kalkarak sıfıra yakınsadığı belirlenmiştir. Varyans ayrıştırmasına göre ise ve 9. ay itibariyle BIST100 
getirisindeki değişimlerin yaklaşık %0,20’lik kısmının CDS değişkeni tarafından meydana geldiği 
tespit edilmiştir. 

Tartışma – Araştırmada ulaşılan CDS ile BIST100 getirisi arasındaki negatif yönlü ilişkinin teorik 
olarak desteklendiğini ve ülke riskinin arttıkça pay piyasa getirisinin azaldığını söylemek 
mümkündür. 
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Purpose – This study that focuses on the analyzing the short and long terms impacts of Turkey’s 
CDS on return of BIST100 Index in 2010:01-2019:06 periods.  

Design/methodology/approach – Considering the the short and long term time series analysis used 
to process with constant, constant-trend, level shift, level shift-trend, trend shift, regime shift, 
regime-trend shift models. 

Findings – It was determined that both series were stationary at the level. The cointegration was 
determined relationship between CDS and return of BIST100. A negative relationship was found 
between CDS and BIST100 return in the long term by 25% according to FMOLS and CCR and 43% 
to DOLS. According to short-term error correction model results, it was found that the short-term 
deviations in return of BIST100 equilibrated after 2.43 months and 41.1% of the deviations in return 
of BIST100 disappeared. Granger causality test results, there is Granger causality from CDS to 
BIST100 return. As a result of the impulse-response functions, it was determined that a shock in CDS 
caused 0.013 decrease return of BIST100 in 2 months and this effect disappeared in 5 months and 
converged to zero. According to variance decomposition, It has been found that approximately 
0.20% of the changes in BIST100 return as of the 9th month is caused by CDS variable. 

Discussion – It is possible to say that the negative relationship between the CDS and BIST100 return 
reached in the research is supported theoretically and the market return decreases as the country 
risk increases. 
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1. Giriş 

Pay piyasalarında işlem yapan yatırımcılar gelecekteki fiyatları tahmin ederek, riskten kaçınmak ve yüksek 
getiri sağlamak istemektedirler. Pay piyasalarında enflasyon riski, likidite riski, kredi riski ve kur ve faiz 
risklerinden oluşan piyasa riskleri ile karşılaşılabilmektedir. Kredi riski, vadesi gelen alacakların geri 
ödenmeme durumunda ortaya çıkan risk türüdür. Finansal piyasaların entegrasyonu ile birlikte pay 
piyasalarında risk ve belirsizlik artabilmekte, bu durum da risk yönetiminin önemini daha da artırmaktadır. 
Yatırımcılar pay piyasalarında ortaya çıkabilecek riskleri türev piyasalarda türev ürünleri kullanarak en aza 
indirebilmektedir. Türev ürünler ile birlikte yatırımcılar, fiyat hareketlerindeki dalgalanmalara ve kredi 
risklerine karşı korunabilirken, diğer yandan spekülatif de hareket edebilmektedir (Corondo vd., 2011). 

Borcun temerrüde düşme riski olarak da ifade edilebilen kredi riski, menkul kıymet ihraç eden veya kredi 
alanlar tarafından borcun vadesinde ödenmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar, kredi 
riskinden kaçınmak için ise kredi türevi ürünlerini kullanabilmektedir. Kredi türevi ürünler arasında finansal 
piyasalarda en sık kullanılan ürün ise CDS’lerdir. CDS, kredi riskinin sigortalanması olarak karşımıza 
çıkmakta ve borçlu konumda olan şirketin veya devletin sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda 
borç veren tarafın riskten korunmasını sağlamaktadır. Temerrüde düşme, iflas durumu veya kredi notunun 
düşmesi gibi faktörler doğrultusunda finansal varlıkta ortaya çıkabilecek olası kayıplar CDS ile taraflar 
arasında transfer edilebilmektedir. CDS işleyişi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. CDS İşleyişi 

Kaynak: Choudhry, M. (2006). The Credit Default Swap Basis. New York, Bloomberg Press, 

Şekil 1’de görüldüğü üzere bir sigorta poliçesi olarak nitelendirilebilen CDS’te borç veren, borçlanan ve CDS 
sözleşmesi imzalanan taraf olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. CDS sözleşmeleri için öncelikle borçlanma 
olayının ortaya çıkması gerekmektedir. Borçlanan taraf anapara ve faizi ödeme yükümlüğündedir. Borç veren 
taraf ise borçlananın piyasadaki durumunu gözlemleyerek temerrüde düşme olasılığı olduğuna karar verirse, 
dönem sonunda elde edeceği anapara ve faiz gelirini garanti altına alma adına riski paylaşmak isteyen bir 
tarafla CDS sözleşmesi yapmaktadır. Korumayı satın alan taraf, koruma satıcısına belirli bir prim ödemekte 
ve en başta adı geçen borçlanan tarafın temerrüde düşmesi durumunda meydana gelen zararı koruma 
satıcısından temin etmektedir. Bu CDS sözleşmesi sonrasında, kredi riski minimize edilmiş ve getiri elde 
edilmiş olmaktadır (Choudhry, 2006). 

CDS, finansal piyasalarda ortaya çıkabilecek risklerin takip aracı olarak kullanılabilmektedir. Kredi veya 
tahvile sahip borçlu konumunda olan tarafın içerisinde bulunduğu ekonomik sistemde risk arttıkça buna bağlı 
olarak da CDS primleri yükselmektedir. Diğer bir deyişle, ülke riski arttıkça CDS primleri de yükselmektedir. 
Doğrudan yatırım ya da dolaylı olarak portföy yatırımı yapacak olan yabancı yatırımcılar, yatırım yapacakları 
ülkenin risklilik durumuna göre karar vermektedir. Ülkelerin risklilik durumu, Moody’s, Standart and Poors 
ve Fitch kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenebilirken, son zamanlarda CDS primleri özellikle 
yabancı yatırımcılar için önemli bir risk göstergesi haline gelmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
objektif olamama ve gerçekleşen finansal krizleri öngörmedeki yetersizlikleri gibi faktörler doğrultusunda 
CDS primleri, yatırımcılar tarafından dikkate alınan öncelikli risk göstergesi konumuna gelmiştir. 

Referans Varlık 
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Türk tahvillerinin CDS primlerine etki eden faktörler üzerine literatürde birçok çalışma söz konusudur. Bu 
çalışmaların ağırlıklı olarak Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik faktörler üzerine kurulduğu 
söylenebilir. CDS primlerinin artması o ülkenin daha riskli olduğu anlamına gelmektedir. Rasyonel hareket 
etme eğilimde olan yatırımcıların düşük risk düzeyinde yüksek getiri sağlamak istemeleri doğrultusunda CDS 
primleri ile Borsa İstanbul endeks getirileri arasında negatif ilişkinin varlığı öngörülebilmektedir. Ülke 
riskinin yüksek olduğu pay piyasalarında riski seven ve spekülatif hareket eden yatırımcılar yatırım 
yapabilmekte ve bu durum pay fiyatlarında artışa yol açabilmektedir. Ancak orta ve uzun vadede fiyatların 
yükselmesi ile pay piyasa getirileri düşüş eğilimine girebilmektedir. Buna ek olarak özellikle yabancı 
yatırımcılar yatırım yapacakları güvenilir limanlara yanaşmak istemekte ve ülke riskinin yüksek olduğu 
piyasalara yatırım yapmaktan kaçınabilmektedir. Bu durum da pay piyasa hacmine ve getirisine negatif 
yönde etki edebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, “CDS primleri ile BIST100 getirisi arasında negatif ilişki 
vardır” temel hipotezi üzerinde sınamalar gerçekleştirilecektir.  

Bu çalışmada, Ocak 2010 ile Haziran 2019 dönemi için ABD Doları bazında Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS 
(Credit Default Swap) primleri ile Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeks getirisi arasındaki kısa ve uzun vadeli 
ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle CDS’e ilişkin teorik 
açıklamaların yer aldığı giriş bölümüne yer verilmiştir. Sonrasında CDS ile pay piyasaları arasındaki ilişkinin 
incelendiği önceki araştırmaları içeren literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, 
CDS ile BIST100 getirisi arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan analizler ve bu analizlerde elde edilen 
bulguları içeren metodoloji bölümü yer almaktadır. Çalışma, sonuç ve değerlendirme bölümü ile 
sonlandırılmıştır. 

CDS ile BIST100 getirisi arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmanın, kullanılan ekonometrik yöntemlerin 
çeşitliliği ve değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin birlikte ve geniş bir şekilde analiz edilmesi 
doğrultusunda literatüre katkı sağladığı ve özgünlük sunduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulguların yatırımcılara ve politika yapıcılara faydalı bilgiler sunacağı ve yol gösterici nitelikte olacağı 
da beklenmektedir. 

2. Literatür Taraması 

CDS üzerine yapılan ilk çalışmalar, Duffie (1999) tarafından gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalar finans 
literatüründe birçok araştırmaya da temel teşkil etmiştir. Bu araştırmalarda ağırlıklı olarak, ülke riskinin 
göstergelerinden biri olarak kabul edilen CDS primleri ile makroekonomik faktörler ve pay piyasaları 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Literatür taraması başlığı altında araştırmanın konusu ve kapsamı itibariyle 
yalnızca CDS primleri ile pay piyasaları arasındaki ilişkilerin araştırıldığı çalışmalarda elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası literatürde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak zaman 
serisi analizlerinden oluştuğu ve yapılan araştırmaların son dönemlerde yoğunlaştığı söylenebilir.  

Fung vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada, 2001-2007 dönemi için Tayland, Filipinler, Çin, Malezya, Kore 
ve ABD esas alınmış ve CDS ile pay piyasaları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz neticesinde, CDS ile 
pay piyasaları arasında negatif ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Coronado vd. (2011) ise İspanya, Portekiz, 
İtalya, Fransa, İrlanda, İngiltere, Yunanistan ve Almanya’da CDS ile pay senetleri arasındaki ilişkiyi incelemiş 
ve iki değişken arasında negatif yönlü ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. Buna ek olarak çalışmada, CDS ile 
pay piyasaları arasında tek yönlü Granger nedensellik ilişkisinin de olduğu belirlenmiştir. Balı ve Yılmaz 
(2012) çalışmalarında, Ocak 2002 ile Nisan 2012 dönemi için CDS ile IMKB100 endeksi arasındaki ilişkiyi 
incelemişler ve CDS ile IMKB100 endeksi arasında negatif yönlü ilişkinin varlığını ortaya çıkarmışlardır.  

Basazinew ve Vashkevich (2013) tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise 2007-2011 dönemi için 
Asya ülkelerinde CDS ile pay piyasaları arasındaki ilişkiyi araştırılmış ve CDS ile pay piyasaları arasında 
negatif ilişki tespit edilmiştir. CDS ile pay piyasaları arasındaki negatif ilişkinin bulgulandığı bir diğer 
çalışmada Hancı (2014), 2008-2012 dönemi için Türkiye’de CDS primleri ile BIST100 endeksi arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve CDS ile BIST100 endeksi arasında negatif ilişkinin varlığını ortaya çıkarmıştır. BIST100 üzerine 
yapılmış bir diğer araştırma ise Değirmenci ve Pabuçcu (2016) tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada, 
2010-2015 dönemindeki CDS primleri ile BIST100 kapanış fiyatları arasındaki ilişki araştırılmış ve araştırma 
neticesinde BIST100 endeksi ile CDS arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 
Eren ve Başar (2016) tarafından aynı yıl gerçekleştirilen çalışmada ise BIST100 ile CDS ve makroekonomik 
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faktörler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, CDS ve dış ticaret dengesinin uzun 
vadede pay fiyatlarını artırdığı ancak kısa vadede bu etkinin negatif olduğu tespit edilmiştir.  

BIST100 esas alınarak yapılmış bir diğer çalışma ise Bektur ve Malcıoğlu (2017) tarafından yapılan çalışmadır. 
Bu çalışmada yazarlar, CDS ile BIST100 endeksi arasındaki ilişkiyi 12.10.2000 ile 17.02.2017 dönemini esas 
alarak incelemiş ve CDS’ten BIST100’e doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya çıkarmışlardır. 
Sovbetov ve Saka (2018), 2008-2015 dönemi için Türkiye’de CDS primleri ile BIST100 endeksi arasındaki 
ilişkiyi araştırmışlar ve iki değişken arasında uzun dönemde çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğunu 
tespit etmişlerdir. Aynı yıl Şahin ve Özkan (2018) tarafından yapılan çalışmada, 2012-2017 dönemi için 
Türkiye’de CDS, döviz kurları ve BIST100 endeksi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, CDS 
ile BIST100 endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Shahzad vd. (2018) çalışmalarında 
ise ABD’de 14 Aralık 2007 ile 30 Eylül 2015 dönemi için CDS ile sektör borsaları arasındaki ilişkiyi incelemişler 
ve CDS ile borsalar arasında negatif ilişkilerin varlığını ortaya çıkarmışlardır. ABD esas alınarak yapılan bir 
diğer çalışmada da Chau vd. (2018),1 Ocak 2006-31 Aralık 2013 döneminde CDS primleri ile pay piyasaları 
arasındaki ilişkiyi incelemişler ve iki değişken arasında herhangi bir uzun dönemli ilişkiye rastlamamışlardır. 
Türkiye ve BIST100 üzerine Ceylan vd. (2018) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise Mart 2005 ile Mayıs 
2017 dönemi için CDS ile BIST100 endeksi arasındaki ilişkiyi araştırılmıştır. Araştırma neticesinde, CDS ile 
BIST100 endeksi arasında negatif ilişki tespit edilmiş ve CDS primlerinin yatırım kararlarında önemli bir 
faktör olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma konusuna ilişkin yapılan çalışmalarda, CDS primleri ile Borsa endeksleri arasında negatif yönlü 
ilişkilerin varlığına dair bulgulara ulaşıldığını söylemek mümkündür. Ülke riskinin göstergelerinden biri olan 
CDS ve BIST100 endeksinin dinamik yapıları doğrultusunda bu çalışmada güncel veriler analiz edilmiş ve 
zaman serisi analizleri ile iki değişken arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiler, kullanılan ekonometrik 
yöntemler itibariyle farklı açılardan tüm yönleri ile ele alınmıştır. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Araştırmada, Türkiye Kredi Risk Swapı (Credit Default Swap-CDS) ile Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeks 
getirisi arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişki, Ocak 2010 ile Haziran 2019 dönemi kapsamında incelenmiştir. 
Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primleri, aylık olarak ABD Doları bazında ele alınmıştır. BIST100 endeks getirisi 
ise aylık kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. CDS primi ve BIST100 endeks serileri, logaritmik getiri 
formunda analize dâhil edilmiştir. CDS primlerine ilişkin veriler, Bloomberg veri tabanından sağlanırken, 
BIST100 endeks verileri ise investing.com veri tabanından sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ait 
tanımlayıcı istatistik ve korelasyon test sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistik ve Korelasyon Analiz Sonuçları 

Tanımlayıcı İstatistikler 
Spearman Korelasyon 

 BIST100F BIST100 CDSPUAN CDS 
BIST100F  1.000000    

 BIST100F     BIST100  CDSPUAN   CDS  -----     
Ortalama  78.61163  0.005481  229.0379  0.005471  -----     
Medyan  77.21850  0.007119  209.8750  0.008230 BIST100  -0.150621 1.000000   
Maksimum  119.5280  0.131280  576.6200  0.579036  -1.612415 -----    
Minimum  49.70500 -0.143898  117.9300 -0.427249  0.1097 -----    
Std. Sap.  16.36100  0.062715  77.73384  0.141796 CDSPUAN  0.123201 0.075320 1.000000  
Çarpıklık  0.459014 -0.095301  1.631043  0.490121  1.313849 0.799388 -----   
Basıklık  2.602438  2.322701  6.703305  5.051028  0.1916 0.4258 -----   
Jarque-Bera  4.753954  2.351550  115.6894  24.54605 CDS  0.125324 -0.634005 -0.187566 1.000000 
J-B Olas  0.092831  0.308580  0.000000  0.000005  1.336839 -8.676357 -2.020879 -----  
Gözlem  114  114  114  114  0.1840 0.0000 0.0457 -----  
Tabloda; BIST100F: BIST100 endeksi kapanış fiyatını, BIST100: BIST100 endeksinin logaritmik getirisini, CDSPUAN: Kredi Risk Swap Puanını, CDS: Kredi 
Risk Swap Puanı Logaritmik Değişimini temsil etmektedir. 

Tanımlayıcı istatistik sonuçları incelendiğinde, BIST100 kapanış fiyat ortalamasının incelenen dönemde 78.611 
olduğu; endeks logaritmik getiri ortalamasının ise 0.005 olduğu hesaplanmıştır. CDS primi ise ortalama 
229.037 değerini alırken, CDS primindeki değişim oranı ise ortalama 0.005 değerini almıştır. Basıklık, çarpıklık 
ve J-B değerlerine göre BIST100 serisinin normal dağıldığı buna karşın CDS serisinin ise normal dağılmadığı 
belirlenmiştir. Spearman korelasyon analizi ise araştırmanın açıklayıcı değişkeni olan CDS ile bağımlı 
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değişken konumunda olan BIST100 arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. 
CDS ile BST100 arasındaki bu ilişki serpilme diyagramı ile Şekil 2’de olduğu üzere gözlemlenebilmektedir. 
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Şekil 2. CDS ile BIST100 Serpilme Diyagramı 

Serpilme diyagramı gözlemlendiğinde CDS ile BIST100 değişkenleri arasında dağınık ve yumak şeklinden 
ziyade doğrusal bir ilişkinin görünümden söz etmek mümkündür. Çalışmada CDS primleri ile BIST100 getirisi 
arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkileri belirleyebilmek için yapısal kırılmalı birim kök testleri, eşbütünleşme 
analizleri, hata düzeltme modeli, VAR analizi, Granger nedensellik analiz, etki tepki ve varyans ayrıştırması 
analizleri gerçekleştirilmiştir.  

4. Birim Kök Testleri 

Çalışmada kısa ve uzun dönemli ilişkiler incelenmeden önce ilk olarak CDS ve BIST100 değişkenlerine ait 
serilerin durağanlıkları diğer bir deyişle, birim kök içerip içermedikleri yapısal kırılmalı birim kök testleri 
ADF, Fourier ADF, RALS ADF, RALS-JUNSSON ve RALS-JUHL ile incelenmiştir. CDS ve BIST100 
değişkenlerinin durağanlıkları aşağıdaki denklemler doğrultusunda incelenmiştir. 

∆BISTt = α0 + α1t + δBISTt−1 + ∑ Ψ∆BISTt−i + εtN
i=1         (1) 

∆CDSt = α0 + α1t + δCDSt−1 + ∑ Ψ∆CDSt−i + εtN
i=1         (2) 

Denklem (1) ve (2)’de Δ birinci fark işlemcisini; t zaman trendini;Ꜫt hata terimini, BISTt-CDSt değişken 
serilerini ve N ise hata terimlerinin ardışık bağımlılığını ortadan kaldırmak için bilgi kriterleri tarafından 
belirlenen bağımlı değişkenin gecikme sayısını ifade etmektedir. BIST100 ve CDS serilerine ilişkin birim kök 
süreci doğrultusunda öncelikle serilerin ham ve dönüşümü yapılmış hallerine ilişkin zaman yolu grafikleri 
incelenebilmektedir. Bu bağlamda ham, dönüşümü yapılmış ve yapısal kırılmaların gösterildiği Fourier 
grafikleri Şekil 3’te gösterilmektedir. 
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BIST100 ve CDS serilerine ait grafikler incelendiğinde, serilerin ham halleriyle durağan bir yapıda olmadıkları 
gözlemlenirken, logaritmik dönüşüm sonrası serilerin durağan bir hale geldikleri gözlemlenmiştir. Tablo 2’de 
CDS değişkenine ait yapısal kırılmalı birim kök testlerine ilişkin sonuçlar gösterilmiştir. 

Tablo 2. CDS Birim Kök Test Sonuçları 

TWO BREAKS ADF (Narayan & Popp, 2010) 
Sabit Sabit ve Trend 

ADF-istatistik -5.243 ADF-istatistik -12.432 
Kırılma Tarihi Mart-2013 Şubat-2018 Kırılma Tarihi Mart-2012 Haziran-2013 
Fraction 0.342 0.860 Fraction 0.237 0.368 
Lags 10 Lags 10 

CV (1%, 5%, 10%)  -4.958   -4.316   -3.980 CV (1%, 5%, 10%)  -5.576   -4.937   -4.596 
H0: Birim Kök Vardır  

RALS-JANSSON 
p LyT QyT LT QT rho2hat 

0.0000 0.0551 -5.6995 0.0294 -6.9868 0.1901 
1.0000 0.0330 -9.0745 0.0214 -11.2817 0.1907 

p=0 LT QT(1-7/T) 
p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 

0.2 0.382 0.516 0.867 -1.880 -0.787 1.663 
p=1 LT QT(1-7/T) 

p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 
0.2 0.382 0.516 0.867 -1.880 -0.787 1.663 

H0: Birim Kök Yoktur 
RALS-JUHL 

p LMC rho2hat 
0.0000 0.0815 0.1277 
1.0000 0.0374 0.1258 

 Sabit Trend 
p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 

0.1 0.381 0.507 0.810 0.135 0.167 0.247 
H0: Birim Kök Yoktur 

İki kırılmalı ADF testine göre yapısal kırılmalar aniden gerçekleşmekte ve kırılmaların etkisi bir sonraki 
döneme sarkmamaktadır. İki kırılmalı ADF testinde ulaşılan bulgulara göre, elde edilen ADF test istatistik 
değerlerinin kritik değerlerin solunda yer aldığı belirlenmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla CDS 
serisinin düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir. ADF testine göre incelenen dönem itibariyle yapısal 
kırılma tarihlerinin Mart-2012, Mart-2013,  Haziran-2013 ve Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştiği de ortaya 
çıkarılmıştır. Fourier ADF testinde ani kırılmalardan ya da bir kırılma tarihinden söz edilmemekte ve kırılma 
etkilerinin zaman içerisinde devam ettiği varsayılmaktadır. Fourier ADF test sonuçları incelendiğinde, 
hesaplanan test istatistik değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerin solunda yer aldığı belirlenmiş 
ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu doğrultuda CDS serisinin ADF testinde olduğu gibi düzeyde durağan 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. İki kırılmalı ADF ve Fourier ADF testlerinde hata teriminin normal dağıldığı 
varsayılmaktadır. RALS birim kök testinde ise hata terimleri normal dağılıma uymak zorunda değildir, yani 
hata terimleri normal dağılsa da dağılmasa da durağanlık test edilebilmektedir. RALS ADF birim kök test 
sonuçlarına göre test istatistik değerleri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi 

FOURIER ADF (Enders & Lee, 2012) 
Sabit Sabit ve Trend 

ADF-istatistik -4.340 ADF-istatistik -4.306 
Fourier 2 Fourier 2 
Lags 10 Lags 10 

CV (1%, 5%, 10%)  -3.970   -3.270   -2.910 CV (1%, 5%, 10%)  -4.690   -4.050   -3.710 
H0: Birim Kök Vardır  

RALS-ADF 
Sabit Sabit ve Trend 

RALS-ADF -istatistik -5.030 RALS-ADF -istatistik -4.927 
p2 0.795 p2 0.798 

CV (1%, 5%, 10%)      -3.359   -2.752   -2.455 CV (1%, 5%, 10%)      -3.833   -3.266   -2.971 
H0: Birim Kök Vardır 
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reddedilmektedir. Dolayısıyla RALS ADF testine göre de CDS serisi düzeyde durağandır. RALS-JANSSON 
ve RALS-JUHL birim kök testlerinde sıfır hipotezi ters kurulmuştur. RALS- JANSSON testinde sabit ve sabit-
trendde elde edilen LT istatistik değerleri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi 
reddedilememektedir.  RALS-JUHL testinde de LMC değeri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır 
hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla her iki test sonuçlarına göre CDS serisinin diğer tüm testlerde 
olduğu gibi düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir. Tablo 3’te BIST100 değişkenine ait yapısal kırılmalı 
birim kök test sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 3. BIST100 Birim Kök Test Sonuçları 

TWO BREAKS ADF (Narayan & Popp, 2010) 
Sabit Sabit ve Trend 

ADF-istatistik -5.039 ADF-istatistik -5.569 
Kırılma Tarihi Eylül 2016 Ocak 2018 Kırılma Tarihi Ekim 2011 Eylül 2016 
Fraction 0.711 0.851 Fraction 0.193 0.711 
Lags 9 Lags 9 

CV (1%, 5%, 10%)  -4.958   -4.316   -3.980 CV (1%, 5%, 10%)  -5.576   -4.937   -4.596 
H0: Birim Kök Vardır  

RALS-JANSSON 
p LyT QyT LT QT rho2hat 

0.0000 0.0373 -5.8896 0.0404 -8.0509 0.4144 
1.0000 0.0343 -9.1567 0.0279 -14.3898 0.4085 

p=0 LT QT(1-7/T) 
p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 

0.4 0.444 0.621 1.059 -1.989 -0.761 2.049 
p=1 LT QT(1-7/T) 

p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 
0.4 0.115 0.153 0.251 -5.600 -4.224 -1.377 

H0: Birim Kök Yoktur 
RALS-JUHL 

p LMC rho2hat 
0.0000 -1.0621 0.1964 
1.0000 -0.7246 0.1923 

 Sabit Trend 
p2 %10 %5 %1 %10 %5 %1 

0.2 0.432 0.574 0.933 0.149 0.184 0.267 
H0: Birim Kök Yoktur 

ADF testi sonuçları değerlendirildiğinde, test istatistik değerlerinin esas alınan %5 anlamlılık düzeyinde kritik 
değerlerin solunda yer aldığı belirlenmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. BIST100 serisinin düzeyde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. ADF testine göre incelenen dönem itibariyle yapısal kırılma tarihlerinin Ekim 2011, 
Eylül 2016 ve Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştiği de belirlenmiştir. Fourier ADF test sonuçlarına göre, 
hesaplanan test istatistik değerlerinin sabit ve trendde %10 anlamlılık düzeyi haricinde diğer tüm kritik 
değerlerin solunda yer aldığı belirlenmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu bağlamda BIST100 serisinin ADF 
testinde bulgulandığı gibi düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir.  RALS ADF birim kök test sonuçlarına 
göre test istatistik değerleri %5 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi 
reddedilmektedir. Dolayısıyla, RALS ADF testine göre de BIST100 serisi düzeyde durağandır. RALS-
JANSSON testinde elde edilen LT istatistik değerleri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi 
reddedilememektedir.  RALS-JUHL testinde de LMC değeri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır 

FOURIER ADF (Enders & Lee, 2012) 
Sabit Sabit ve Trend 

ADF-istatistik -4.005 ADF-istatistik -3.938 
Fourier 2 Fourier 2 
Lags 9 Lags 9 

CV (1%, 5%, 10%)  -3.970   -3.270   -2.910 CV (1%, 5%, 10%)  -4.690   -4.050   -3.710 
H0: Birim Kök Vardır  

RALS-ADF 
Sabit Sabit ve Trend 

RALS-ADF -istatistik -3.841 RALS-ADF -istatistik -3.807 
p2 1.012 p2 1.011 

CV (1%, 5%, 10%)      -3.434   -2.862   -2.567 CV (1%, 5%, 10%)      -3.964   -3.413   -3.128 
H0: Birim Kök Vardır 
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hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla, her iki test sonuçlarına göre BIST100 serisinin diğer tüm testlerde 
olduğu gibi düzeyde durağan olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

5. Eşbütünleşme Testleri 

Eşbütünleşme sisteminde iki seride ortak davranışlar ya da eğilimler gözlemleniyorsa burada rastlantısal 
olmayan bir bağ yani ortak stokastik trend söz konusudur. Ortak stokastik trend davranışı sergileyen serilerin 
uzun dönemde ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda iktisadi anlamda uzun dönem ilişki kavramı 
(değişkenler arası equilibrium-denge varlığı) ortak bir stokastik trend davranışının varlığı ile test 
edilebilmektedir. Eğer iki seri arasında ortak stokastik trend olduğuna karar verilirse bu entegre serilerin 
eşbütünleşik (co-entegre) olduğu söylenebilir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi, sabit, sabit ve trend, sabitte kırılma, sabitte kırılma 
ve trend, trendde kırılma, rejimde kırılma, rejimde ve trendde kırılma esas alınarak analiz edilmiştir. Bu 
doğrultuda eşbütünleşme ilişkisi, Engle ve Granger (1987), Phillips ve Ouliaris (1990), Shin (1994),  Gregory 
ve Hansen (1996a ve 1996b), CiS ve Sanso (2006), Arai ve Kurozumi (2007) ve Tseng vd. (2016) eşbütünleşme 
testleri ile sınanmıştır. Çalışmada oluşturulan eşbütünleşme denkleminin matematiksel formu aşağıdaki 
gibidir. 

BIST100t = αt + βitCDSt + ut           (3) 

Yukarıdaki Eşitlik 1’de BIST100t, Borsa İstanbul 100 Endeks değerini; CDSt, Kredi Risk Swabını, ut ise hata 
terimini ifade etmektedir. Tablo 4’te BIST100 ile CDS arasındaki uzun dönemli ilişkiye yönelik olarak 
gerçekleştirilen eşbütünleşme analiz sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 4. Eşbütünleşme Analiz Sonuçları 

Sabit 

(EG, 1987 & PO, 1990) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test İstatistik %1 %5 %10 
EG_ADF -15.364 -3.962 -3.365 -3.066 
PO_Zt -20.530 -3.962 -3.365 -3.066 
PO_Za -120.141 -28.322 -20.494 -17.039 

Shin (1994) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

CIols 0.066 0.533 0.314 0.231 
CIdols 0.026 0.533 0.314 0.231 

Sabit ve Trend 

(EG, 1987 & PO, 1990) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test İstatistik %1 %5 %10 
EG_ADF -15.357 -4.363 -3.800 -3.518 
PO_Zt -20.498 -4.363 -3.800 -3.518 
PO_Za -120.153 -35.419 -27.087 -23.192 

Shin (1994) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

CIols 0.060 0.184 0.121 0.097 
CIdols 0.023 0.184 0.121 0.097 

Sabitte Kırılma 

(GH, 1996) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Temmuz 2018 -15.435 -5.130 -4.610 -4.340 
Zt Eylül 2016 -20.929 -5.130 -4.610 -4.340 
Za Temmuz 2018 -150.505 -50.070 -40.480 -36.190 

(CiS & Sanso, 2006; AK, 2007) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
SCols Ekim 2016 0.139 0.455 0.258 0.193 
SC*(dols) Temmuz 2018 0.083 0.455 0.258 0.193 
Fraction 0.904 

(Tseng et al., 2016) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

Test İstatistik %1 %5 %10 
Fourier CIols 0.057 0.198 0.124 0.095 

Freq. (Fols) 2.000 
F-stat (Fols) 0.111 

Fourier CIdols 0.019 0.198 0.124 0.095 
Freq. (Fdols) 1.000 
F-stat (Fdols) 0.069 

Sabitte Kırılma ve Trend 

(GH, 1996) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Haziran 2016 -15.527 -5.450 -4.990 -4.720 
Zt Ağustos 2016 -21.908 -5.450 -4.990 -4.720 
Za Temmuz 2018 -150.685 -57.280 -47.960 -43.220 

(CiS & Sanso, 2006; AK, 2007) Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
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Tablo 4’teki eşbütünleşme analiz sonuçları değerlendirildiğinde, sabit terimli ve sabit-trendli modellerde 
geçekleştirilen Engle ve Granger (1987) ve Phillips ve Ouliaris (1990) eşbütünleşme testlerine göre EG-ADF ve 
PO-Zt-Za hesaplanan test istatistik değerleri kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi 
reddedilmektedir. Bu bağlamda CDS ile BIST100 arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit 
edilmiştir. Yine sabitli modelde yapılan Shin (1994) eşbütünleşme testinde sıfır hipotezi ters kurulmaktadır. 
Shin (1994) eşbütünleşme testi için hesaplanan CIols ve CIdols test istatistik değerleri kritik değerlerin solunda 
yer almaktadır ve sıfır hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla, CDS ile BIST100 arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Engle ve Granger (1987) ve Phillips ve Ouliaris (1990) eşbütünleşme 
testleri ile ters hipotezli Shin (1994) eşbütünleşme testinde elde edilen bulgular birbirlerini desteklemektedir. 

Gregory ve Hansen (1996), CiS ve Sanso (2006) ve Arai ve Kuruzomi (2007) testleri sabit terimli modeldeki tek 
ve ani kırılmayı gösteren eşbütünleşme testleridir. Gregory ve Hansen (1996) test sonuçları incelendiğinde, 
test istatistik değerinin kritik değerlerinin solunda yer aldığı belirlenmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. GH 
testinde sabitli modelde kırılmanın Eylül 2016 ve Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştır. 
Ters hipotezli CiS ve Sanso (2006) ve Arai ve Kuruzomi (2007) eşbütünleşme test sonuçlarına göre ise 
hesaplanan test istatistik değerinin kritik değerlerden küçük olduğu belirlenmiş ve sıfır hipotezi 
reddedilememiştir. Kırılma tarihi olarak Ekim 2016 ve Temmuz 2018 tarihleri belirlenmiştir. Dolayısıyla, 
sabitli modelde tek kırılmalı eşbütünleşme testleri paralel sonuçlar vermiştir ve CDS ile BIST100 arasında uzun 
dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Tsong vd. (2016), sabit terimli modeldeki tek 
kırılmalı ve ters hipotezli eşbütünleşme testlerinden bir diğeridir. Bu test Fourier yaklaşımıyla ani kırılmalara 
izin vermemekte, modelde sabit terim varsa sabitteki kırılmayı, trend varsa trenddeki kırılmayı kukla 
değişken eklemeden veren bir testtir. Test sonuçları incelendiğinde, Fourier CIols ve Fourier CIdols test 
istatistik değerleri, kritik değerlerin solunda yer almakta ve sıfır hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla, 
Tsong vd. (2016) testi de Gregory ve Hansen (1996), CiS ve Sanso (2006) ve Arai ve Kuruzomi (2007) testlerinde 
elde edilen sonuçlara benzer olarak CDS ile BIST100 arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını 
ortaya koymaktadır. 

Gregory ve Hansen (1996), CiS ve Sanso (2006) ve Arai ve Kuruzomi (2007) testleri, sabitte kırılma ve trendli 
modelde eşbütünleşme ilişkisinin analizinde de kullanılmaktadır. Test sonuçları incelendiğinde, GH testinde 
hesaplanan ADF, Zt ve Za test istatistik değerlerinin kritik değerlerin solunda yer aldığı diğer bir deyişle kritik 

H0: Eşbütünleşme Vardır SCols Ocak 2014 0.115 0.154 0.103 0.083 
SC*(dols) Temmuz 2018 0.049 0.154 0.103 0.083 
Fraction 0.904 

Trendde Kırılma 

(Tseng et al., 2016) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

Test İstatistik %1 %5 %10 
Fourier CIols 0.058 0.063 0.048 0.042 

Freq. (Fols) 3.00 
F-stat (Fols) 0.121 

Fourier CIdols 0.019 0.063 0.048 0.042 
Freq. (Fdols) 1.000 
F-stat (Fdols) 0.081 

Rejimde Kırılma 

(GH, 1996) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Şubat 2018 -16.234 -5.470 -4.950 -4.680 
Zt Eylül 2017 -21.905 -5.470 -4.950 -4.680 
Za Kasım 2015 -151.921 -57.170 -47.040 -41.850 

(CiS & Sanso, 2006; AK, 2007) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
SCols Temmuz 2011 0.100 0.345 0.207 0.155 
SC*(dols) Temmuz 2011 0.026 0.345 0.207 0.155 
Fraction 0.167 

Rejimde ve Trendde Kırılma 

(GH, 1996) 
H0: Eşbütünleşme Yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Ocak 2018 -16.350 -6.020 -5.500 -5.240 
Zt Eylül 2016 -23.473 -6.020 -5.500 -5.240 
Za Şubat 2016 -154.736 -69.370 -58.580 -53.310 

(CiS & Sanso, 2006; AK, 2007) 
H0: Eşbütünleşme Vardır 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
SCols Temmuz 2011 0.087 0.148 0.100 0.081 
SC*(dols) Temmuz 2018 0.060 0.148 0.100 0.081 
Fraction 0.904 
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değerlerden küçük olduğu belirlenmiş ve sıfır hipotezi reddedilmiştir. GH testinde kırılma tarihi Haziran 
2016, Ağustos 2016 ve Temmuz 2018 olarak tespit edilmiştir. CiS ve Sanso (2006) ve Arai ve Kuruzomi (2007) 
testi için SCols ve SC*(dols) test istatistik değerlerine göre eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu 
test için Ocak 2014 ve Temmuz 2018 tarihleri kırılma tarihi olarak belirlenmiştir. 
Trendde kırılmalı model için eşbütünleşme ilişkisi veren Tsong vd. (2016) testi sonuçlarına 
değerlendirildiğinde, Fourier CIols ve Fourier CIdols test istatistik değerlerine göre CDS ile BIST00 arasında 
uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Açıklayıcı değişkendeki kırılmaları veren rejimde kırılma modelinde GH testinde hesaplanan ADF, Zt ve Za 
test istatistik değerleri, kritik değerden küçük ve solunda yer almaktadır. Bu bağlamda sıfır hipotezi 
reddedilmekte ve CDS ile BIST100 değişkenleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ortaya 
çıkarılmaktadır. GH testinde Kasım 2015, Eylül 2017 ve Şubat 2018 tarihlerinde kırılmaların gerçekleştiği de 
tespit edilmiştir. CiS-Sanso ve AK eşbütünleşme testleri için hesaplanan SCols ve SC*(dols) test istatistik 
değerlerine göre sıfır hipotezi reddedilememekte ve CDS ile BIST100 arasında uzun dönemli eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı belirlenmektedir. Bu testler için ise CDS değişkenindeki kırılmanın Temmuz 2011 tarihinde 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Rejimde ve trendde kırılmayı esas alan modelde GH, CiS ve Sanso, AK eşbütünleşme testlerinde elde edilen 
sonuçlara göre CDS ile BIST100 arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 
Çalışmada, sabit, sabit ve trend, sabitte kırılma, sabitte kırılma ve trend, trendde kırılma, rejimde kırılma, 
rejimde ve trendde kırılma esas alınarak gerçekleştirilen eşbütünleşme analizleri sonucunda tüm koşullarda 
CDS ile BIST100 arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. 

6. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayı Tahmini 

Değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiği takdirde, bu ilişkinin yönü ve 
katsayısının da tahmin edilmesi ilişkinin analizi ve değerlendirilmesi açısından önem arz edebilmektedir. 
Eşbütünleşme ilişkisinin yönü ve katsayısına yönelik gerçekleştirilecek bu tahminleme, Phillips ve Hansen 
(1990) tarafından geliştirilen FMOLS (Fully modified OLS-Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler-FMOLS), Park 
(1992) tarafından geliştirilen CCR (Canonical Cointegrating Regression-Kanonik Koentegrasyon Regresyonu) 
ve Saikkonen (1992) ile Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen DOLS (Dynamic OLS-Dinamik En Küçük 
Kareler) yöntemleri ile yapılabilmektedir. 

FMOLS tahmincisi, eşbütünleşik denklemin ve stokastik şokların uzun dönemdeki korelasyonunun yol açtığı 
sorunlardan kaçınmak amacıyla açıklayıcı değişkenlerle hata terimi arasındaki içsellik problemini ve hata 
terimleri arasındaki otokorelasyonu dikkate alan yarı-parametrik bir düzeltme yöntemidir. FMOLS 
tahmincisi, tutarlı, asimptotik olarak sapmasız zaman boyutu dar örneklemlerde dahi iyi sonuç veren bir 
yöntemdir. Bu yöntemin matematiksel formu aşağıdaki denklem yardımıyla gösterilmektedir. 

θ� = �β
�
γ�
� = (∑ CDStCDStT

t=1 ′)−1 �∑ CDStBIST100t+′T
t=1 − T �λ�12

+ ′
0
��       (4) 

FMOLS tahmincisine karşılık gelen t-istatistiği, asimptotik olarak standart normal dağılıma yakınsamaktadır 
ve bu tahminci uzun dönem kovaryans matrislerinin tahminidir. Park (1992) tarafından geliştirilen CCR 
tahmincisi, FMOLS tahmincisine yakın bir yapıya sahiptir. CCR yönteminde eşbütünleşme denklemiyle 
stokastik şoklar arasındaki uzun dönemli bağımlılığı yok edebilmek için değişkenlerin düzey değerleri yerine 
durağan değerleri kullanılmaktadır. CCR tahmincisi aşağıdaki denklem ile tanımlanabilmektedir. 

�β
�
γ�
� = (∑ CDSt∗T

t=1 CDSt∗′)−1 ∑ CDSt∗T
t=1 BIST100t∗         (5) 

CCR tahmincisi FMOLS tahmincisinde olduğu gibi tutarlı, asimptotik olarak sapmasız ve asimptotik olarak 
standart normal dağılıma yakınsamaktadır. Saikkonen (1992) ile Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen 
DOLS tahmincisi, değişkenler arasındaki uzun dönemli katsayıların tahmininde açıklayıcı değişkenlerin fark 
değerlerinin öncül ve gecikmeli değerlerini modele dâhil ederek tahminleme gerçekleştirmektedir. DOLS 
tahmincisi aşağıdaki denklem ile gösterilebilmektedir. 

BIST100t = CDS′tβ + D1t
′ γ1 + ∑ ∆CDS′t+jδr

j=−q + ν1t        (6) 
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DOLS denkleminde açıklayıcı değişkenlerin fark değerlerinin gecikmeli ve r öncül değişkenlerinin modele 
eklenmesiyle hata terimleri arasında uzun dönem korelasyonun absorbe edileceği varsayılmakta ve tahmin 
asimptotik dağılım göstermektedir. 
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı sonrasında bu ilişkinin yönü ve katsayısını 
belirleyebilmek için sabit, trend, Fourier sabitte kırılma, Fourier trendde kırılma, rejimde kırılma ve rejim ve 
trendde kırılma terimleri doğrultusunda FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri ile tahminleme yapılmıştır. 
Eşbütünleşme katsayı tahmin sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Sonuçları 
SABİT 

 FMOLS DOLS CCR 
CDS -0.259(0.000) -0.462(0.000) -0.255(0.000) 

TEMMUZ2011 -0.001(0.851) 0.002(0.714) -0.002(0.756) 
SUBAT2016 0.029(0.078) 0.028(0.065) 0.033(0.028) 

HAZIRAN2016 -0.022(0.427) -0.024(0.353) -0.026(0.297) 
AGUSTOS2016 -0.022(0.563) -0.037(0.308) -0.026(0.458) 

EYLUL2016 0.005(0.880) 0.027(0.381) 0.009(0.760) 
OCAK2018 0.008(0.606) -0.023(0.153) 0.011(0.441) 

TEMMUZ2018 0.012(0.488) 0.042(0.013) 0.006(0.674) 
C -0.001(0.876) 0.005(0.560) 0.000(0.954) 

TREND 
 FMOLS DOLS CCR 

CDS -0.256(0.000) -0.462(0.000) -0.250(0.000) 
TEMMUZ2011 -0.010(0.429) 0.002(0.824) -0.011(0.314) 

SUBAT2016 0.023(0.215) 0.028(0.099) 0.026(0.116) 
HAZIRAN2016 -0.023(0.405) -0.024(0.355) -0.027(0.272) 
AGUSTOS2016 -0.023(0.555) -0.037(0.311) -0.026(0.451) 

EYLUL2016 0.003(0.928) 0.027(0.386) 0.006(0.821) 
OCAK2018 0.006(0.695) -0.023(0.156) 0.010(0.511) 

TEMMUZ2018 0.009 (0.596) 0.042(0.015) 0.003(0.833) 
C 0.024(0.424) -0.004(0.866) 0.028(0.298) 

@TREND -0.000(0.371) -6.78E(0.978) -0.000(0.282) 
FOURIER SABİT 

  FMOLS* DOLS** CCR 
CDS  -0.262(0.000) -0.424(0.000) -0.265(0.000) 
XSIN -0.001(0.697) -0.008(0.397) -0.001(0.664) 

XCOS -0.000(0.844) 0.000(0.962) -0.000(0.836) 
C 0.007(0.011) 0.014(0.045) 0.007(0.005) 

* Freq. (Fols) 2 olarak alınmıştır. 
** Freq. (Fdols) 1 olarak alınmıştır. 

FOURIER TREND 
 FMOLS* DOLS** CCR 

CDS  -0.262(0.000) -0.421(0.000) 0.265(0.000) 
XSIN 0.001(0.716) -0.007(0.432) 0.001(0.687) 

XCOS 0.002(0.638) -0.041(0.251) 0.002(0.606) 
C 0.009(0.144) 0.065(0.145) 0.009(0.107) 

@TREND -3.05E(0.748) -0.000(0.246) -3.00E(0.727) 
* Freq. (Fols) 3 olarak alınmıştır. 
** Freq. (Fdols) 1 olarak alınmıştır. 

REGIME 
  FMOLS* DOLS* CCR 

CDS  -0.236(0.000) -0.403(0.000) -0.241(0.000) 
Kırılma Tarihi 0.001(0.887) 0.004(0.566) 0.001(0.889) 

Kırılma Tarihi *CDS -0.212(0.001) -0.221(0.000) -0.207(0.002) 
C 0.007(0.001) 0.008(0.009) 0.007(0.010 

*FMOLS ve DOLS için kırılma tarihi Temmuz 2011’dir. 
REGIME ve TREND 

 FMOLS* DOLS** CCR 
CDS  -0.235(0.000) -0.448(0.000) -0.239(0.000) 

Kırılma Tarihi -0.002(0.791) 0.019(0.110) -0.002(0.797) 
Kırılma Tarihi *CDS -0.212(0.001) 0.022(0.709) -0.208(0.002) 

C 0.012(0.127) -0.013(0.400) 0.012(0.130) 
@TREND -6.57E(0.555) 6.53E(0.547) -6.40E(0.567) 

*FMOLS ve CCR için kırılma tarihi Temmuz 2011’dir. 
**DOLS için kırılma tarihi Temmuz 2018’dir. 
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Tablo 5’te eşbütünleşme katsayı tahmileri FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri ile yapısal kırılma ve tarihleri 
esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Sabitli modelde FMOLS yöntemine göre CDS’de meydana gelen %1’lik artış 
BIST100 getirisinde %25,9 oranında azalışa sebep olmaktadır. DOLS yöntemine göre CDS’de meydana gelen 
%1’lik artış BIST100 getirisinde %46,2 oranında azalışa yol açmaktadır. CCR yöntemine göre ise CDS’de 
meydana gelen %1’lik artış BIST100 getirisinde %25,5 oranında azalışa neden olmaktadır. Sabitli modelde elde 
edilen sonuçlara göre, FMOLS ve CCR yöntemleri birbirine yakın sonuçlar verirken, DOLS yöntemi ise daha 
yüksek düzeyli bir ilişki tahmin etmektedir. 

Trendli modelde FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerine göre sırasıyla CDS’de meydana gelen %1’lik artış 
BIST100 getirisinde %25,6, %46,2 ve %25 oranında azalışa sebep olmaktadır. Fourier Sabitli modelde, FMOLS, 
DOLS ve CCR yöntemlerine göre sırasıyla CDS’de meydana gelen %1’lik artış BIST100 getirisinde %26,2, 
%42,4 ve %26,5 oranında azalışa yol açmaktadır. Fourier Trendli modelde, FMOLS, DOLS ve CCR 
yöntemlerine göre sırasıyla CDS’de meydana gelen %1’lik artış BIST100 getirisinde %26,2, %42,1 ve %26,5 
oranında azalışa neden olmaktadır. CDS’de meydana gelen kırılmaların dikkate alındığı Rejim modelinde, 
FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerine göre sırasıyla CDS’de meydana gelen %1’lik artış BIST100 getirisinde 
%23,6, %40,3 ve %24,1 oranında azalışa sebep olmaktadır. Rejim ve Trendli modelde ise FMOLS, DOLS ve 
CCR yöntemlerine göre sırasıyla CDS’de meydana gelen %1’lik artış BIST100 getirisinde %23,5, %44,8 ve %23,9 
oranında azalışa yol açmaktadır. Tüm modellerde elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, CDS ile BIST100 
getirisi arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. CDS priminin artması diğer bir deyişle 
risk priminin yükselmesi, yatırımcıları pay piyasalarından çekmekte, yatırımları azaltmakta ve BIST100 
getirisinin düşmesine sebep olmaktadır. CDS risk priminin artması BIST100 getirisinde FMOLS ve CCR 
yöntemlerine göre ortalama %25’lik azalışa yol açarken, DOLS yöntemine göre ise %43’lük bir azalışa yol 
açmaktadır. 

7. Kısa Dönem Analizi (Hata Düzeltme Modeli) 

CDS ile BIST100 arasındaki kısa vadeli ilişki ise EKK yöntemi ile tahminlenen modelin residualinin bir 
gecikmeli değeri ile gerçekleştirilen hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Hata düzeltme modelinde uzun 
dönemde eşbütünleşik olan serilerde ortaya çıkacak bir sapmanın giderilip giderilemediği belirlenmektedir. 
Bu modelde, EKK model tahmini sonrasında elde edilen residualin gecikmeli değeri (ECTt-1) ve serilerin 
durağanlıkları ortaya konulmaktadır. EC modelinde dengeden uzaklaşan serilerin ortalama değere yaklaşıp 
yaklaşmadıkları incelenmektedir. EC modelinin matematiksel formu aşağıdaki gibidir. 

ΔBISTt = α0 + α1ΔCDS+ECTt-1+ԑt           (7) 

2 no’lu EC modelinde residual gecikme katsayısının anlamlı ve negatif (-1 ile 0 arasında) olması, hata düzeltme 
mekanizmasının işlediğini göstermektedir. EC mekanizmasının işlemesi, tahmin edilen eşbütünleşme 
denkleminin ve uzun dönem denge ilişkisinin varlığını teyit etmekte ve değişkenler arasında güvenilir bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. Hata düzeltme modeline ilişkin sonuçlar Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları (ECM-Error Correction Model) 

Gösterge Katsayı Std. Hata t-ist. p-değeri 
C -0.002 0.015 -0.143 0.886 

CDS -0.306 0.036 -8.517 0.000*** 
ECTt-1 -0.411 0.095 -4.336 0.000*** 

Temmuz2011 0.002 0.013 0.191 0.849 
Subat2016 0.025 0.025 1.010 0.315 

Hazıran2016 -0.020 0.042 -0.482 0.631 
Agustos2016 -0.028 0.059 -0.477 0.635 

Eylul2016 0.012 0.049 0.242 0.809 
Ocak2018 0.005 0.024 0.195 0.846 

Temmuz2018 0.016 0.026 0.610 0.544 
R-kare 0.455 

Model: OLS 
Gözlem: 2010:02-2019:06 (T = 113) 

Bağımlı Değişken: BIST 
 

Düz. R-kare 0.408 
S.H. regresyon 0.048 
Öz. Kare Resid 0.237 
Log likelihood 188.196 

F-istatistik 9.563 
Olas(F- istatistik) 0.000*** 

Ort. Bağ. Değ. 0.006 
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S.S. Bağ. Değ. 0.062 
Akaike Bilgi Kriteri -3.154 

Schwarz Bilgi Kriteri -2.913 
Hannan-Quinn Bilgi Kriteri -3.056 

Durbin-Watson 2.062 
AC 0.134 

1.Gecikme 
H0: Otokorelasyon yoktur 

PAC 0.134 
Q-İstatistik 2.095 

Olasılık 0.148 
AC 0.022 

5.Gecikme 
H0: Otokorelasyon yoktur 

PAC -0.024 
Q-İstatistik 7.503 

Olasılık 0.186 
AC -0.066 

10.Gecikme 
H0: Otokorelasyon yoktur 

PAC -0.068 
Q-İstatistik 13.408 

Olasılık 0.202 
AC -0.045 

12.Gecikme 
H0: Otokorelasyon yoktur 

PAC 0.018 
Q-İstatistik 14.091 

Olasılık 0.295 
Jargue-Bera 0.203 

H0: Normal Dağılım 
J-B Olas. 0.903 

F-istatistik 1.464 
H0: Değişen varyans yoktur 

J-B Olas. 0.251 

Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları incelendiğinde, hata düzeltme teriminin (ECT) katsayısının 
anlamlı ve negatif olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda hata düzeltme mekanizmasının işlediği, tahminlenen 
eşbütünleşme denkleminin ve uzun dönem denge ilişkisinin varlığı teyit edilmiştir. ECTt-1’nin negatif çıkması, 
BIST100 getirisindeki kısa dönem sapmaların dengeye yakınsadığını, kısa dönemde meydana gelen 
sapmaların uzun dönemde ortadan kalktığını ve serilerin uzun dönemde tekrar dengeye yakınsadığı 
anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, her ay dengede olan BIST100 getirisindeki sapmaların %41,1’inin 
ortadan kalktığı görülmektedir. Buna göre, CDS ile BIST100 getirisi arasında sapma meydana geldiğinde 
yaklaşık 2.43 ay sonra (1/0.411) bu sapmanın ortadan kalktığı ve yeniden dengeye gelindiği tespit edilmiştir. 
Hata düzeltme mekanizması için oluşturulan modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının 
olmadığı ve normal dağılım varsayımının geçerli olduğu da belirlenmiştir. 

8. Granger Nedensellik Analizi 

Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik testi, durağan zaman serisi değişkenler kümesinin geçmiş 
ve şimdiki değerlerinin tahmin edilmesine dayanmaktadır. Granger nedensellik testinde açıklayıcı değişkenin 
gecikmeli değerlerinin katsayılarının belirli anlamlılık seviyesinde grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı test 
edilmektedir. Değer katsayılarının anlamlılık düzeyleri sıfırdan farklı ise CDS’in BIST100 getirisinin Granger 
nedeni olduğu söylenebilir. Bu nedensellik ilişkisi, tek yönlü (CDS ⇒ BIST100 ya da BIST100 ⇒ CDS) 
olabileceği gibi karşılıklı olarak çift yönlü (CDS ⇔ BIST100) de olabilmektedir. Granger nedensellik analizinde 
kullanılan modeller aşağıdaki denklemler doğrultusunda gösterilmiştir. 

∆CDSt = ∝0+ ∑ ∝1j ∆CDSt−j +k
j=i ∑ ∝2j ∆CDSt−j +k

j=1 ε1t         (7) 

∆BISTt =  β0 + ∑ β1j∆BISTt−j +k
j=i ∑ β2j∆CDSt−j +k

j=1 ε2t        (8) 

Granger nedensellik analizine ilişkin yukarıdaki denklemlerde Ꜫ1t ve Ꜫ2t korelasyon içermeyen hata terimlerini 
ifade ederken k ise her iki değişkene ait gecikme sayısını göstermektedir. Testin sıfır hipotezi “H0: CDS, 
BIST’in Granger nedeni değildir”dir. Modellerde α2j katsayılarının sıfıra eşit olması halinde H0 hipotezi 
reddedilememekte ve CDS’in BIST’in Granger nedeni olmadığı ortaya çıkarılmaktadır. β2j katsayılarının 
sıfırdan farklı bir değer alması halinde CDS’in BIST’in Granger nedeni olduğu söylenebilmektedir. Çalışmada, 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi yapısal kırılmaları dikkate almayan standart Granger nedensellik 
ve Toda & Yamamoto Granger nedensellik testleri ile incelenirken; yapısal kırılmaları dikkate alan Dhamala 
vd. (2008) Single Fourier-Frekans, Nazlıoğlu vd. (2016) Single Fourier-Frekans Toda & Yamamoto, Nazlıoğlu 
vd. (2018) Kümülatif Fourier-Frekans, Nazlıoğlu vd. (2019) Kümülatif Fourier-Frekans Toda & Yamamoto 
Granger nedensellik testleri ile incelenmiştir. Test sonuçları, Tablo 7’de gösterilmektedir. 
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Tablo 7. Nedensellik Analiz Sonuçları 

Standart Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 13.402 0.000*** 0.001*** 1 0.000 
BIST=>CDS 0.378 0.539 0.525 1 0.000 

Toda & Yamamoto Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 12.425 0.000*** 0.000*** 1 0.000 
BIST=>CDS 0.855 0.355 0.359 1 0.000 

Single Fourier-Frekans Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 13.268 0.000*** 0.000*** 1 3.000 
BIST=>CDS 0.294 0.588 0.601 1 3.000 

Single Fourier- Frekans Toda & Yamamoto Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 12.175 0.000*** 0.000*** 1 3.000 
BIST=>CDS 0.768 0.381 0.392 1 3.000 

Kümülatif Fourier- Frekans Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 12.782 0.000*** 0.001*** 1 3.000 
BIST=>CDS 0.275 0.600 0.628 1 3.000 

Kümülatif Fourier- Frekans Toda & Yamamoto Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
CDS=>BIST 12.001 0.001*** 0.000*** 1 3.000 
BIST=>CDS 0.708 0.400 0.420 1 3.000 

Yapısal kırılmasız ve yapısal kırılmalı Granger nedensellik testlerinde asimptotik ve Bootstrap olasılık 
değerleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Zaman boyutunun dar olduğu nedensellik analizlerinde asimptotik 
olasılık değerleri dikkate alınırken, zaman boyutunun yüksek olduğu nedensellik analizlerinde Bootstrap 
olasılık değerleri esas alınmaktadır. Çalışmanın zaman boyutu dikkate alınarak Bootstrap olasılık değerleri 
esas alınmıştır. CDS’ten BIST100 getirisine doğru Granger nedensellik ilişkisine yönelik olarak gerçekleştirilen 
tüm testler için hesaplanan Bootstrap olasılık değerleri, kritik değer olarak kabul edilen 0.05’ten küçüktür. 
Dolayısıyla, sıfır hipotezi reddedilmiş ve CDS’ten BIST100 getirisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin 
varlığı ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın, BIST100 getirisinden CDS’e doğru herhangi bir Granger nedensellik 
ilişkisi tespit edilmemiştir. 

9. VAR (Vektör Otoregresif Regresyon) Analizi 

Finansal ve ekonomik ilişkiler arasındaki etkileşimin çok yönlü ve karmaşık bir yapıda olması eşanlı denklem 
sistemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Buna ek olarak finansal parametreler arasındaki karşılıklı 
etkileşim neticesinde açıklayıcı ve bağımlı değişkenin belirlenmesinde ortaya çıkabilecek zorlukları ve bu 
zorluklar sonucunda ortaya çıkabilecek tutarsızlıkları giderebilmek için yapısal modeller üzerinde belirli 
kısıtlamaların yapılması gerekebilmektedir. Eşanlı denklem sistemlerinin içerdiği bu zorlukları aşabilmek 
amacıyla Sims (1980) tarafından geliştirilen Vektör Otoregresif Regresyon (VAR) modelleri kullanılmaktadır. 
VAR modelleri, zaman serisi analizlerinde yapısal modele herhangi bir kısıtlama getirmeden dinamik ilişkileri 
inceleme imkânı verdiği için tercih edilmektedir. VAR modelleri, içsel-dışsal ayrımına gerek kalmaksızın 
modeldeki bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerlerini kullanarak eşanlı denklem sistemlerinden ayrışmakta 
ve güçlü tahminlerin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılmaktadır. Çalışmanın değişkenleri doğrultusunda 
oluşturulan standart VAR modeli aşağıdaki denklemler ile gösterilmektedir. 

BISTt =  a1 + ∑ b1iBISTt−i + ∑ b2iCDSt−i +p
i=1

p
i=1 v1t        (9) 

CDSt =  c1 + ∑ d1iBISTt−i + ∑ d2iCDSt−i +p
i=1

p
i=1 v2t        (10) 

Yukarıdaki VAR modelinde p, gecikme uzunluğunu; v, ortalaması ve kendi gecikmeli değerleriyle olan 
kovaryansları sıfır olan sabit varyanslı normal dağılıma sahip stokastik hata terimlerini ifade etmektedir. VAR 
modelinde hata terimlerinin kendi gecikmeli değerleri ile ilişkisiz olma varsayımı ve gerektiğinde gecikme 
uzunluğunun artırılarak otokorelasyon sorunun ortadan kaldırılabileceği doğrultusunda modele herhangi bir 
kısıt getirilmemektedir. Ayrıca VAR modelinde hata terimlerinin modelin tüm açıklayıcı değişkenleri ile 
ilişkisiz olması ve modelin sağında yalnızca içsel değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer alması sonucunda 
eşanlılık sorunu ile karşılaşılmamaktadır.  
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VAR analizi öncesinde uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda CDS ve 
BIST100 değişkenleri ile VAR modeli oluşturulmuş ve gecikme uzunluğu AIC, SC ve HQ bilgi kriterleri 
vasıtasıyla belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu test sonuçları, Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. VAR Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  222.6763 NA   5.96e-05 -4.052476 -3.640715 -3.885740 
1  238.5536  28.64142   4.73e-05*  -4.285364*  -3.770664*  -4.076944* 
2  240.7758  3.921487  4.90e-05 -4.250505 -3.632864 -4.000401 
3  244.9475  7.198298  4.89e-05 -4.253872 -3.533292 -3.962085 
4  250.1347  8.747056  4.78e-05 -4.277151 -3.453630 -3.943679 
5  252.1582  3.332762  4.98e-05 -4.238395 -3.311934 -3.863240 
6  254.5816  3.896472  5.16e-05 -4.207482 -3.178081 -3.790642 
7  256.3849  2.828682  5.40e-05 -4.164409 -3.032068 -3.705886 
8  262.0074  8.599206  5.25e-05 -4.196224 -2.960943 -3.696016 
9  265.9222  5.833754  5.29e-05 -4.194552 -2.856331 -3.652661 
10  270.8820  7.196626  5.22e-05 -4.213373 -2.772211 -3.629797 
11  274.2821  4.800113  5.32e-05 -4.201610 -2.657508 -3.576350 
12  281.9524   10.52787*  4.99e-05 -4.273577 -2.626535 -3.606633 

İçsel Değişkenler: BIST CDS  
Dışsal Değişkenler: C Temmuz2011 Subat2016 Hazıran2016 Agustos2016 Eylul2016 Ocak2018 Temmuz2018  

Gecikme uzunluğu test sonuçlarına göre, AIC, SC ve HQ bilgi kriterlerinin tümünde gecikme uzunluğu 1 
olarak belirlenmiş ve VAR modeli Tablo 9’da olduğu gibi tahminlenmiştir. 

Tablo 9. VAR Modeli 

 BIST CDS 
BIST(-1) -0.145361 -0.842526 

  (0.11594)  (0.23964) 
 [-1.25381] [-3.51585] 

CDS(-1) -0.024977 -0.369490 
  (0.05136)  (0.10616) 
 [-0.48629] [-3.48036] 

C  0.009156 -0.035929 
  (0.01889)  (0.03905) 
 [ 0.48460] [-0.91997] 

TEMMUZ2011 -0.003011  0.007803 
  (0.01700)  (0.03514) 
 [-0.17712] [ 0.22207] 

SUBAT2016  0.034161  0.005217 
  (0.03255)  (0.06727) 
 [ 1.04964] [ 0.07756] 

HAZIRAN2016 -0.032107  0.028348 
  (0.05426)  (0.11216) 
 [-0.59170] [ 0.25275] 

AGUSTOS2016 -0.022343 -0.037764 
  (0.07674)  (0.15861) 
 [-0.29117] [-0.23810] 

EYLUL2016 -0.000390  0.025716 
  (0.06462)  (0.13357) 
 [-0.00604] [ 0.19253] 

OCAK2018  0.073071 -0.230750 
  (0.03073)  (0.06351) 
 [ 2.37799] [-3.63305] 

TEMMUZ2018 -0.052941  0.253146 
  (0.03204)  (0.06622) 
 [-1.65248] [ 3.82275] 

VAR modelinin tek başına yorumlanması bir anlam ifade etmemektedir. Bu bağlamda VAR modeli üzerinden 
etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizleri gerçekleştirilmiştir. VAR modelinin geçerli olabilmesi için 
modelin durağanlığının ve hata terimine ilişkin otokorelasyon varsayımının test edilmesi gerekmektedir. 
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Modelin durağanlığı, AR karakteristik polinomunun ters kökleri incelenerek belirlenmektedir. Durağanlık 
için AR karakteristik polinomunun ters köklerinin çember içerisinde yer alması gerekmektedir. VAR modeli 
durağanlık ve otokorelasyon test sonuçları Tablo 10’da sunulmaktadır. 

Tablo 10. VAR Modeli Durağanlık Grafiği ve Otokorelasyon-LM Testi Sonuçları 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

Lag    LRE ista.    Df Olas. Rao F- ista df Olas. 
1  4.429272  4  0.3510  1.114038 (4, 200.0)  0.3510 
2  6.555202  4  0.1613  1.657529 (4, 200.0)  0.1614 
3  5.519775  4  0.2380  1.392106 (4, 200.0)  0.2380 
4  4.240140  4  0.3745  1.065965 (4, 200.0)  0.3745 
5  2.410767  4  0.6607  0.603304 (4, 200.0)  0.6607 
6  6.849347  4  0.1441  1.733180 (4, 200.0)  0.1441 
7  2.349428  4  0.6718  0.587864 (4, 200.0)  0.6718 
8  6.575598  4  0.1601  1.662771 (4, 200.0)  0.1601 
9  1.314636  4  0.8589  0.328096 (4, 200.0)  0.8589 
10  6.963712  4  0.1378  1.762624 (4, 200.0)  0.1378 
11  13.77413  4  0.0081  3.546531 (4, 200.0)  0.0081 

12  2.724627  4  0.6049  0.682382 (4, 200.0)  0.6049 

Tablo 10’da yer alan VAR modeli durağanlık ve otokorelasyon test sonuçları incelendiğinde, ters AR 
köklerinin birim çember içerisinde yer aldığı ve modelin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Otokorelasyon LM test sonuçlarına göre ise VAR modelinde otokorelasyon sorununun olmadığı 
belirlenmiştir. 

10. Etki-Tepki Analizi 

VAR modelinde bir değişkenin hata teriminde ortaya çıkabilecek bir rassal bir şokun sistemdeki diğer 
değişkenler üzerindeki etkisi ise etki-tepki analizi ile araştırılabilmektedir. Koop vd. (1996) ve Pesaran ve Shin 
(1998) tarafından geliştirilen Etki-tepki analizi ile değişkenlerin birinde meydana gelecek bir standart sapmalık 
stokastik şoka karşı diğer değişkenlerin vereceği teki ölçülmektedir. Etki-tepki fonksiyonları ile değişkenlerin 
bir politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı da tespit edilebilmektedir. BIST ve CDS değişkenleri için 
etki-tepki fonksiyonları VAR matris formunda aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir. 

�BISTt
CDSt

� = �
a10
a20� + �

a11 a12
a21 a22� �

BISTt−1
CDSt−1

� + �
e1t
e2t�         (11) 

Hareketli ortalama (ꜪBISTt) ve (ꜪCDSt) serileri açısından, 

�BISTt
CDSt

� = �BIST������
CDS����� � + ∑ �

Φ11(i) Φ12(i)

Φ21(i) Φ22(i)�
∞
İ=0 �

εBISTt−1
εCDSt−1 �        (12) 

Denklem (11) ve (12)’deki hareketli ortalama sunumu, BISTt ve CDSt serileri arasındaki karşılıklı etkileşimi 
belirleyebilmek için önemli bir araçtır .ɸi’nin katsayıları (ԑBISTt) ve (ԑCDSt) şokları BISTt ve CDSt serilerinin tüm 
zaman yolu üzerindeki etkileri tespit edebilmek için kullanılabilmektedir. Pratikte değişkenlere ilişkin 
denklemlerin hata terimleri birbiriyle tamamen ilişkisiz olmadığı için bir denkleme verilen şok diğer denklemi 
de etkilemektedir. Bu etkiyi izole etmek için ve birbirleri arasındaki korelasyonu 0’a indirmek için Cholesky 
Decomposition metodu kullanılarak birbirleriyle korele olmayan yeni hata terimleri yaratılmaktadır. 
Cholesky Decomposition yapılırken sıralamada hangi denklem üstte ise matris ve etki-tepki fonksiyonları 
değişebilmektedir. Bu nedenle etki-tepki analizi yapılırken değişke sıralaması finansal ve/veya iktisaden 
anlamlı olacak şekilde yapılmalıdır. Finansal ve/veya iktisaden anlamlı olduğu emin olunamayan değişken 
sıralaması durumda Granger nedensellik analizinden elde edilen sonuçlar üzerinden hareket 
edilebilmektedir. Etki-tepki fonksiyonları, BISTt ve CDSt serileri için değişik şoklar karşısında verdikleri 
tepkiler doğrultusunda grafiksel olarak Şekil 4’te olduğu gibi çizilebilmektedir. 



E. E. Topaloğlu – İlhan EGE 12/2 (2020) 1373-1393 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1389 

-.08

-.04

.00

.04

.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CDS'deki Şoka CDS'in Tepkisi

-.08

-.04

.00

.04

.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BIST'deki Şoka CDS'in Tepkisi

.00

.02

.04

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CDS'deki Şoka BIST'in Tepkisi

.00

.02

.04

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BIST'deki Şoka BIST'in Tepkisi

-.10

-.05

.00

.05

.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CDS'deki Şoka CDS'in Kümülatif Tepkisi

-.10

-.05

.00

.05

.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BIST'deki Şoka CDS'in Kümülatif Tepkisi

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CDS'deki Şoka BIST'in Kümülatif Tepkisi

-.04

-.02

.00

.02

.04

.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BIST'deki Şoka BIST'in Kümülatif Tepkisi

 
Şekil 4. Etki-Tepki Analiz Sonuçları 

Etki-tepki analizinde, sisteme bir şok verildiğinde şokun etkisinin giderek azalıp ortadan kalkması sonucunda 
sistemin yeniden dengeye gelebilmesi için etki-tepki fonksiyonlarının sıfıra yakınsaması gerekmektedir. 
Granger nedensellik ve çalışmanın teorik altyapısı doğrultusunda CDS’te meydana gelen bir şok karşısında 
BIST100 getirisinin tepkisi Şekil 2’deki analiz sonuçlarında görülmektedir. Buna göre, CDS’teki bir şokun 
BIST100 getirisinde 2. ayda 0.013 düşüşe yol açtığı ve bu etkinin 5. ayda ortadan kalkarak sıfıra yakınsadığı 
söylenebilmektedir. Kümülatif tepki fonksiyonlarında şok etkisinin sıfırı yakınsaması ve hata bantlarının 
ikisinin de sıfırın altında ya da üzerinde olması beklenmemektedir. Dolayısıyla, uzun dönemli CDS’teki şokun 
kısa dönemli BIST100 getirisinde negatif yönlü kalıcı bir etki yarattığını ifade etmek mümkündür. 

11. Varyans Ayrıştırması 

Etki-tepki analizi sonrasında ekonomik veya finansal bir faktöre etki eden en önemli değişkenin hangisi 
olduğu varyans ayrıştırması ile araştırılmaktadır. Varyans ayrıştırması, modeldeki değişkenlerin birinde 
meydana gelen değişimlerin ne kadarının kendi gecikmeli değerleri ile ne kadarının ise diğer değişkenler ile 
açıklandığını yüzdesel değerler itibariyle ortaya çıkarabilmektedir. Bu test ile bir değişken üzerindeki en etkili 
değişkenlerin hangileri olduğu belirlenebilmektedir. CDS ve BIST100 değişkenleri doğrultusunda oluşturulan 
VAR modelinde varyans ayrıştırma süreci aşağıdaki denklemler ile açıklanmaktadır (Brooks, 2008). 

CDSt+n = μ + ∑ Φi
∞
i=0 ut+n−i           (13) 

Denklem 13 esas alınarak bir dönem ileri öngörüsü Denklem 14 olduğu gibidir. 

CDS� t+n = μ + E(∑ Φi
∞
i=0 ut+n−i)           (14) 

Bir dönem ileri öngörü hatası Denklem 15 ile elde edilmektedir. 

CDSt+1 − CDS� t+1 = Φ0ut+1           (15) 

Aynı metot takip edilerek ileri öngörü hatası, 

CDSt+n − CDS� t+n = ∑ Φi
n−1
i=0 ut+n−i          (16) 

BISTt söz konusu olduğunda, n dönem ileri öngörü hatası Denklem 17’deki gibi elde edilirken, 

BISTt+n − BIST�t+n = Φ11(0)uBISTt+n + Φ11(1)uBISTt+n+1 + ⋯+ Φ11(n − 1)uBISTt+1+Φ12(0)uCDSt+n +
Φ12(1)uCDSt+n+1 + ⋯+ Φ12(n − 1)uCDSt+1         (17) 

yt+n serisi için n dönem ileri öngörü hata varyansı Denklem 18 olduğu gibi ölçülmektedir.  

σBIST2 (n) = σBIST2 [Φ11
2 (0) + Φ11

2 (1) + ⋯+ Φ11
2 (n − 1)] + σCDS2 [Φ12

2 (1) + Φ12
2 (1) + ⋯+ Φ12

2 (n − 1)]   
             (18) 

Denklem 18, uBISTt ve uCDSt şoklarının n dönem ileri öngörü hata varyanslarındaki paylarını ortaya çıkarmak 
için ayrıştırıldığında sırasıyla Denklem 19 ve 20 gibi elde edilmektedir. 

σBIST
2 �Φ11

2 (0)+Φ11
2 (1)+⋯+Φ11

2 (n−1)�
σBIST
2 (n)

           (19) 
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σCDS
2 �Φ12

2 (1)+Φ12
2 (1)+⋯+Φ12

2 (n−1)�
σBIST
2 (n)

           (20) 

BIST100 getirisindeki değişimlerin yüzde kaçının kendisi ve diğer değişkenler tarafından kaynaklandığını 
belirleyebilmek için gerçekleştirilen varyans ayrıştırması analiz sonuçları Tablo 11’de gösterilmektedir. 

Tablo 11. BIST Varyans Ayrıştırması 

Periyot S.E. BIST CDS 
 1  0.062586  100.0000  0.000000 
 2  0.063025  99.84747  0.152529 
 3  0.063057  99.80724  0.192764 
 4  0.063062  99.79904  0.200961 
 5  0.063063  99.79743  0.202566 
 6  0.063063  99.79712  0.202878 
 7  0.063063  99.79706  0.202939 
 8  0.063063  99.79705  0.202950 
 9  0.063063  99.79705  0.202953 
 10  0.063063  99.79705  0.202953 
 11  0.063063  99.79705  0.202953 
 12  0.063063  99.79705  0.202953 

Varyans ayrıştırması analiz sonuçlarına göre, birinci dönemde BIST100 getirisindeki değişimlerin tamamının 
kendisinden ve CDS dışındaki değişkenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. İkinci dönemde ise değişim 
oranının yaklaşık %0,15’i CDS’ten kaynaklı olarak görülmektedir. 9. ay itibariyle BIST100 getirisindeki 
değişimlerin yaklaşık %0,20’lik kısmının CDS değişkeni tarafından meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 
değişim yüzdesi, Granger nedenselliği büyüklüğünün de bir göstergesidir. Varyans ayrıştırması test sonuçları 
genel olarak değerlendirildiğinde, BIST100 getirisinde meydana gelen değişimlerin yüksek düzeyde endeksin 
kendisinden kaynaklandığını diğer bir deyişle endeksin en fazla kendi şoklarından etkilendiğini ifade etmek 
mümkündür.  

12. Sonuç 

Çalışmada, Ocak 2010 ile Haziran 2019 dönemi için aylık ve ABD Doları bazında 5 yıl vadeli CDS (Credit 
Default Swap-Türkiye Kredi Risk Swapı) primleri ile Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeks getirisi arasındaki kısa 
ve uzun vadeli ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. CDS ve BIST100 serilerinin durağanlıkları, iki kırılmalı 
ADF, Fourier ADF, RALS ADF, RALS-JUNSSON ve RALS-JUHL birim kök testleri ile sınanmış ve her iki 
serinin de düzey değerlerinde durağan olduğu belirlenmiştir. CDS primleri ile BIST100 getirisi arasındaki 
uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisi, sabit, sabit ve trend, sabitte kırılma, sabitte kırılma ve trend, trendde 
kırılma, rejimde kırılma, rejimde ve trendde kırılma modelleri esas alınarak, Engle ve Granger (1987), Phillips 
ve Ouliaris (1990), Shin (1994),  Gregory ve Hansen (1996a ve 1996b), CiS ve Sanso (2006), Arai ve Kurozumi 
(2007) ve Tsong vd. (2016) testleri ile araştırılmış ve CDS ile BIST100 getirisi arasında uzun vadeli 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin yönü ve katsayısını belirleyebilmek 
için FMOLS, CCR ve DOLS eşbütünleşme tahmincilerinden yararlanılmıştır. CDS ile BIST100 getirisi 
arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin yönü ve katsayına ilişkin tüm modellerde elde edilen bulgulara göre CDS 
ile BIST100 getirisi arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. CDS priminin artması 
diğer bir deyişle risk priminin yükselmesi, yatırımcıları pay piyasalarından uzaklaştırmakta, yatırımları 
azaltmakta ve BIST100 getirisinin düşmesine sebep olmaktadır. CDS risk priminin artmasının BIST100 
getirisinde FMOLS ve CCR yöntemlerine göre ortalama %25’lik azalışa yol açtığı, DOLS yöntemine göre ise 
bu azalışın yaklaşık %43 olduğu belirlenmiştir. Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçlarına göre ise 
BIST100 getirisindeki kısa dönem sapmaların dengeye yakınsadığı, kısa dönemde meydana gelen sapmaların 
uzun dönemde ortadan kalktığı ve serilerin yaklaşık 2.43 ay sonra tekrar dengeye yakınsadığı ve her ay 
dengede olan BIST100 getirisindeki sapmaların %41,1’inin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Yapısal kırılmasız 
ve yapısal kırılmalı Granger nedensellik test sonuçlarına göre CDS’ten BIST100 getirisine doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisine rastlanırken, BIST100 getirisinden CDS’e doğru herhangi bir Granger nedensellik 
ilişkisine rastlanılmamıştır. Sonrasında ise AR ters köklerinin birim çember içerisinde yer alarak durağan 
olduğu ve otokorelasyonun olmadığı VAR modeli üzerinden etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Etki-tepki analizi sonucunda, CDS’teki bir şokun BIST100 getirisinde 2. ayda 0.013 düşüşe 
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yol açtığı ve bu etkinin 5. ayda ortadan kalkarak sıfıra yakınsadığı belirlenmiş ve kümülatif tepki 
fonksiyonlarına göre ise uzun dönemli CDS’teki şokun kısa dönemli BIST100 getirisinde negatif yönlü kalıcı 
bir etki yarattığı da belirlenmiştir. varyans ayrıştırması analiz bulguları değerlendirildiğinde, birinci dönemde 
BIST100 getirisindeki değişimlerin tamamının kendisinden ve CDS dışındaki değişkenlerden kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. İkinci dönemde ise değişim oranının yaklaşık %0,15’i CDS’ten kaynaklı olduğu ve 9. ay 
itibariyle BIST100 getirisindeki değişimlerin yaklaşık %0,20’lik kısmının CDS değişkeni tarafından meydana 
geldiği tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre CDS primindeki artış BIST100 getirisinde azalmaya yol 
açmaktadır. Bir ülkedeki CDS primlerinin yüksek olması o ülkenin kredi derecesinin düşük, riskinin ise 
yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yatırımcılar, yatırım kararı alırken o ülkenin CDS primleri 
doğrultusunda hareket edebilmekte ve yatırımlarına yön verebilmektedir. Pay piyasalarına yatırım yapacak 
yatırımcılar, riskin düşük getirinin ise yüksek olduğu piyasaları tercih etmekte ve rasyonel hareket etme 
eğilimi göstermektedir. Ancak riski seven ve spekülatif hareket eden yatırımcılar ülke riskinin yüksek olduğu 
piyasalara yatırım yapabilmekte ve pay piyasa fiyatlarını yükseltebilmektedir. Bu pozitif etki belirli bir süre 
pay piyasa getirisini artırmakta ancak bu etki uzun vadede getirinin düşmesiyle negatife dönebilmektedir. 
Diğer tarafta riskten korunmak isteyen yatırımcılar ise CDS primlerinin yani ülke riskinin düşük olduğu 
ülkelerin pay piyasalarına yatırım yapma eğiliminde olmakta iken, CDS primlerinin yüksek olduğu 
piyasalardan ise kaçınabilmektedir. Bu doğrultuda CDS primlerinin yüksek olduğu ülkelerin pay piyasalarına 
olan talep azalmakta ve bu da piyasa getirilerine olumsuz yansıyabilmektedir. Dolayısıyla, araştırmada 
ulaşılan CDS ile BIST100 getirisi arasındaki negatif yönlü ilişkinin teorik olarak desteklendiğini söylemek 
mümkündür ve çalışmanın temel hipotezi “CDS primleri ile BIST100 getirisi arasında negatif ilişki vardır” 
reddedilememektedir. 
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Amaç – Bu çalışma, Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans 
muhasebe standartlarına yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek ve faizsiz finans muhasebe stan-
dartlarının katılım bankalarında uygulanabilirliğine ilişkin düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapıl-
mıştır.  

Yöntem – Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Sivas il merkezinde faaliyet gösteren 5 katılım bankasında (Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt 
Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası) 
çalışan kişiler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Sivas ilinde faaliyet gösteren katılım bankaları persone-
linden 60 çalışanla yüz yüze görüşülerek 53 çalışana anket uygulanmıştır. Anket verilerinin analizinde, 
SPSS 22 for Windows (Social Package Statiscal Science) istatistiksel paket programından yararlanılmış-
tır. 

Bulgular – Yapılan anket çalışması sonucunda, katılım bankası çalışanlarının; yaşları açısından anketin 
B bölümünde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını zorlaştıracak nedenler), C bölü-
münde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı nedenler) ve D bölü-
münde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşünceler) yer alan ifadelere, 
bilgi düzeyleri ve çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından ise anketin D bölümünde (faizsiz 
finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşünceler) yer alan ifadelere katılım düzey-
lerinde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçla-
rına göre, Sivas ilinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının %75’inin faizsiz finans muhasebe 
standartları hakkında bilgi sahibi olduğu, faizsiz finans muhasebe standartları ile ilgili farkındalığın 
oluşmadığı, katılım bankalarının henüz böyle bir değişikliğe hazır olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Katılımcılar, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında birçok yasal engel ortaya çıkabi-
leceğine de dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar, hükümetin faizsiz bankacılık ve faizsiz 
finansı geliştirici politikalar izlemesi, katılım bankalarının ve diğer faizsiz finans kuruluşlarının sayısı-
nın giderek artması gibi durumlardan dolayı faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasının 
kolaylaşabileceğini, bu noktada TCMB, BDDK, TÜRMOB, KGK, TKBB SPK gibi kurumların önemli rol 
oynayacağını vurgulamışlardır. Ayrıca katılımcılar tarafından, üniversiteler bünyesinde faizsiz banka-
cılık ve faizsiz finansla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, Kalkınma Plan-
larında faizsiz bankacılığın ve faizsiz finansın geliştirilmesine yer verilmesi durumunda faizsiz finans 
muhasebe standartlarının uygulanmasının ivme kazanacağını düşünülmektedir.  

Tartışma – Faizsiz finans muhasebe standartlarının 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecek olması, Türkiye’de yakın bir zamana kadar faaliyetlerine 
uygun finansal raporlama ve muhasebe çerçevesine sahip bulunmayan katılım bankaları açısından bir 
dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu durum katılım bankaları için bir geçiş sürecidir ve geçiş sü-
reçleri her zaman sancılıdır. Nitekim Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanları-
nın büyük bir çoğunluğu faizsiz finans muhasebe standartları hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte, 
katılım bankalarının henüz böyle bir değişikliğe hazır olmadığı, faizsiz finans muhasebe standartları-
nın uygulanmasında bir takım sıkıntıların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Katılım bankalarının 
faaliyetlerini faizsiz finans yaklaşımı çerçevesinde raporlama imkânına kavuşmuş olmaları Türkiye’de 
faaliyet gösteren katılım bankaları açısından, bir takım sıkıntıların ortaya çıkması muhtemel olan, 
önemli bir süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkması muhtemel sıkıntıların giderilmesi anlamında kamu oto-
ritesi yanında özellikle akademik çevrelere önemli görevler düşmektedir. 
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Purpose – The present study was carried out in order to determine the level of awareness of interest-
free finance accounting standards among the personnel of participation banks operating in Sivas pro-
vince and to determine their opinions about the applicability of interest-free finance accounting stan-
dards.  

Design/methodology/approach – In this study, the survey method was used in data collection. The 
universe of study consists of individuals working at 5 participation banks in Sivas Province (Albaraka 
Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası, and Ziraat Katılım Bankası). From this aspect, face-to-face interviews were performed with 60 
individuals working at participation banks in Sivas province and a survey was conducted with 53 in-
dividuals. The survey data were analyzed using SPSS 22 for Windows (Social Package Statistical Sci-
ence) statistical package software. 

Findings – As a result of the survey conducted, it was found that there were differences between the 
responses of participation bank employees in Section B (factors complicating the implementation of 
interest-free finance accounting standards), Section C (factors easing the implementation of interest-
free finance accounting standards), and Section D (opinions about the implementation of interest-free 
finance accounting standards) in terms of age and between their responses in Section D (opinions about 
the implementation of interest-free finance accounting standards), in terms of the capital structure of 
the bank, in which they work at the significance level 0.05. According to the results obtained, it was 
found that 75% of participation bank employees in Sivas province had knowledge about interest-free 
accounting standards, no awareness of interest-free finance accounting standards, and they were not 
ready for such change. The participants stated that various legal problems might arise in the implemen-
tation of interest-free finance accounting standards. Besides that, the participants also emphasized that 
the implementation of interest-free finance accounting standards might become easier because the go-
vernment follows policies supporting the interest-free banking and interest-free finance and the num-
ber of participation banks and other interest-free finance institutions gradually increases. They also 
stated that institutions such as TCMB, BDDK, TÜRMOB, KGK, TKBB, and SPK would play an impor-
tant role. Furthermore, the participants think that the implementation of interest-free finance accoun-
ting standards might accelerate when undergraduate, postgraduate, and doctoral programs on interest-
free finance and interest-free finance will be opened within the universities and programs supporting 
the participation banking and interest-free finance will be included in Development Plans.  

Discussion – The fact that interest-free finance accounting standards can be arbitrarily implemented in 
the annual accounting periods starting from 1st January 2020 can be considered as a milestone for the 
participation banks, which had no financial reporting and accounting frame suitable for their activities 
until a recent period. It is a transition period and the transition periods are always difficult. Hence, the 
vast majority of employees working in participation banks in Sivas province have knowledge about the 
interest-free finance accounting standards but it is thought that the participation banks are not ready 
for such a change and problems might arise during the implementation of interest-free finance accoun-
ting standards. The fact that participation banks obtained an opportunity of financial reporting within 
the frame of interest-free finance approach is an important process, in which there might various prob-
lems arise, for the participation banks operating in Turkey. In order to overcome the problems that 
might arise during this process, besides the public authorities, also the academic circles have important 
responsibilities. 

1. Giriş 

Ekonomik olarak kalkınmanın temel ilkelerinden bir tanesi, çeşitli nedenlerle ekonomi dışında kalmış atıl fon-
ların farklı enstrümanlar aracılığıyla, reel sektöre kanalize edilmesidir. Söz konusu atıl kaynak tutarı ne kadar 
çoğalırsa, ülke ekonomisinin gelişimi o kadar olumsuz etkilenecektir (Özulucan ve Deran, 2009:102). Fonların 
farklı enstrümanlar aracılığıyla, reel sektöre kanalize edilmesi finansal piyasalar aracılığı ile gerçekleşir. Fi-
nansal piyasalar, fon arz edenler (tasarruf fazlasına sahip birimler) ile fon talep edenlerin (tasarruf açığı bula-
nan birimler) karşılaştığı, fon ve finansal varlıkların transferinin gerçekleştiği piyasalardır. Finansal piyasa-
larda birçok ürün ve sözleşmenin temelini teşkil eden faiz, İslam dininde yasaklanmıştır. Bununla birlikte 
İslam Dini Müslümanları İslam Hukuku’nu ihlal etmeden ekonomik faaliyetlere katılma noktasında teşvik 
etmektedir (Özdemir vd., 2019:1154).  

Atıl kaynak tutarının çoğalmasının ülke ekonomisinin gelişimini olumsuz etkileyeceği gerçeği ve finansal pi-
yasalarda birçok ürün ve sözleşmenin temelini teşkil eden faizin İslam dininde haram kılınmış olması ancak 
İslam Dininin Müslümanları İslam Hukuku’nu ihlal etmeden ekonomik faaliyetlere katılma noktasında teşvik 
etmesi Müslüman ülkelerinde ayrı bir finans sisteminin oluşumuna neden olmuştur (Ağkan, 2018:236). Bu 
durum, özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde faizsiz ve İslami esaslara uygun işlem yapan 
ve temelde kâr-zarar ortaklığı prensibiyle çalışan, İslami finans kuruluşlarının ve İslami bankaların ortaya 
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çıkmasına yol açmıştır. İslami finans kuruluşları ve İslami bankalar, İslami esaslara uygun işlem yapmaları 
dolayısıyla diğer finans kuruluşlarından ayrılmaktadırlar. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye’de faaliyet gösteren katılım ban-
kalarının faaliyetlerine uygun olarak finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunmalarını sağla-
mak ve söz konusu kuruluşların finansal tablolarının hem kendi aralarında hem de benzer nitelikteki yabancı 
kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla, uluslararası düzeyde İslami Finansal Muhasebe Stan-
dartları yayınlayan tek kurum olan İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (Acco-
unting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tarafından yayımlanan muha-
sebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının Türkçeye çevrilerek mevzuatımıza kazandırılmasını teminen 
27 Eylül 2017 tarihinde bir telif anlaşması imzalamıştır (www.kgk.gov.tr, Erişim Tarihi:17.12.2019). Öte yan-
dan, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı içerisinde yer alan 221 numaralı tedbir uyarınca faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası 
standartların mevzuatımıza kazandırılması görevini de üstlenmiştir (2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Prog-
ramı 2019:168). Bu bağlamda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 
ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin 
kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan ulusla-
rarası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  

Bu çalışmada, öncelikle Dünya genelinde İslami bankacılık, İslami finans kurumlarının ortaya çıkmasına bağlı 
olarak faizsiz finans muhasebe standartlarının oluşumu ve faizsiz finans muhasebe standartlarının Tür-
kiye’deki gelişimi incelenmiştir. Daha sonra çalışmada Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarını uygulayacak 
olan katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına bakış açıları bağlamında analiz edil-
miştir.  

2. İslami Finans ve Dünya Genelinde Katılım Bankacılığı 

Finansal piyasalarda birçok ürün ve sözleşmenin temelini teşkil eden faiz, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette 
kesin olarak yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de faiz yasağının yer aldığı sûreler, ayet sayıları, nuzûl sıraları ve 
faiz yasağı ile ilgili ayetler aşağıda (Tablo 1) gösterilmektedir. 

Tablo 1: Kur’an-ı Kerim’de Faiz Yasağının Yer Aldığı Sûreler 
Sıra Sûre Ayet Sayısı Nuzûl Sırası Faiz Yasağı ile İlgili Ayetler 

 30  Rûm Sûresi  60   84  39 
 2  Bakara Sûresi  286   87  275, 276, 277, 278, 279 
 3  Âl-i İmrân Sûresi  200   89  130 
 4  Nisâ Sûresi  176   92  160, 161 

Kur’an-ı Kerim’de faiz yasağı ile ilgili ayetlerin Türkçe mealleri aşağıda verilmiştir1. 

“İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteye-
rek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.” (Rûm Sûresi, 39). 

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demele-
rinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o 
öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim 
tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara suresi, 275). 

“Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez.” (Bakara 
suresi, 276). 

“Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. 
Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara suresi, 277). 

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı 
bırakın.” (Bakara suresi, 278). 

 
1 Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Türkçe mealleri, www.diyanet.gov.tr. adresinden alınmıştır. Erişim Tarihi:20.12.2019 

http://www.kgk.gov.tr/
http://www.diyanet.gov.tr/
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“Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizin-
dir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.” ﴾Bakara suresi, 279﴿. 

“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i 
İmrân Sûresi, 130). 

“Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz 
almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara 
haram kıldık. İçlerinden inkâr edenlere de acı bir azap hazırladık.” (Nisâ Sûresi, 160-161). 
İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle Müslümanlar geçmişten bugüne birikimlerini kâr 
getiren faizsiz işlemlerde değerlendirmenin yollarını aramışlardır. Bu arayış, İslami finans kavramının ve İs-
lami finans sisteminde yer alan İslami finans kurumlarının2 ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

“İslami finans, genel olarak her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslami kurallar çerçevesinde uygulandığı 
sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi nedeniyle modern finans anlayışına alternatif bir 
alan olarak değerlendirilen İslami finans son yıllardaki gelişmeler ışığında küresel finans piyasalarında alter-
natif bir alan olarak hızla gelişmiştir. Bu bağlamda İslami finansman yöntemlerinin tümü, faizli işlemlerin 
yasak olması ve İslam dininin iş ahlakının korunması ilkeleri üzerine dayanmaktadır” (SERPAM,2013:3). 

Dünyada İslami Finans kurumları ile ilgili çalışmalar ilk olarak 1960’lı yıllarda başlamıştır. İslami ilkelerle 
uyumlu ilk İslami banka olarak, Mısır’ın Mit Ghamr adlı küçük bir köyünde bir ekonomist olan Ahmed El-
Neccar tarafından 1963 yılında kurulan Mit Ghamr Tasarruf Bankası (Neccar İslam Bankası) görülmektedir. 
Faaliyeti üç yıl devam eden Mit Ghamr Tasarruf Bankası (Neccar İslam Bankası) 1967 yılında Mısır’da bulunan 
dokuz şubesi ile birlikte kapanmıştır (Odabaşı, 2011:87; Özdemir ve Aslan, 2017:12). İslami bankacılık ve fi-
nans kurumlarının sistemli olarak ortaya çıkması 1970’li yıllara dayanmaktadır. 1971 yılında Mısır’da devlet 
desteğiyle kurulan Nasr Sosyal Bankası ilk faizsiz ticari banka örneğidir. İlk tam teşekküllü İslami banka 1974 
yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde İslam Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur. 1974 yılında Suudi 
Arabistan’ın Cidde kentinde kurulan ve Türkiye’nin de kurucu ülkeler arasında yer aldığı İslam Kalkınma 
Bankası, ilk tam teşekküllü İslami banka olarak kabul edilmektedir. 1975-1984 yılları arasında İslam Kalkınma 
Bankası’ndaki sermaye payını artıran Türkiye, kuruluşun en büyük ortaklardan birisi haline gelmiş, İslam 
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda daimî üye bulundurma hakkını elde etmiştir. 1975 yılında kurulan 
Dubai İslam Bankası İslami ticari banka olarak faaliyete geçen ilk teşebbüstür ve İslam Kalkınma Bankasından 
sonra günümüze kadar devam eden en eski banka olma özelliğini taşımaktadır. İlerleyen yıllarda çoğunlukla 
Ortadoğu’da olmak üzere birçok İslam bankası (Mısır Faysal İslam Bankası 1977, Sudan Faysal İslam Bankası 
1977, Ürdün Faysal İslam Bankası 1978, Ürdün İslam Bankası 1978, Bahreyn İslam Bankası 1979, Birleşik Arap 
Emirlikleri İslami Yatırım Şirketi 1979, Malezya İslam Bankası 1983) kurulmuştur. Batı’da bulunan Müslü-
manlara hizmet vermek ve İslam bankaları için acente fonksiyonu görmek amacıyla 1980 yılında Lüksem-
burg’da kurulan Uluslararası İslami Yatırım ve Kalkınma Bankası, Müslüman bir ülke haricinde kurulan ilk 
faizsiz bankadır  (Ahmed,2006:44; Özulucan ve Özdemir, 2010:2, Odabaşı, 2011:87; Özdemir ve Aslan, 
2017:12). 

Kâr ve Zarar Paylaşımı Bankacılığı veya İslami Bankacılık olarak da bilinen, Katılım Bankacılığı İslam’ın fıkhı 
ilkelerine (Şer’i hükümler) dayanan ve İslam ekonomisi üzerinde şekillenen bir bankacılık sistemidir. Katılım 
Bankaları, varlık büyüklüğü bakımından İslami finans sisteminin önemli bir parçasıdır (Yatbaz, 2019:41). Öte 
yandan katılım bankaları, faizle ilgili olmayan, hemen hemen tüm bankacılık hizmetlerini farklı usullerle ya-
pabildikleri için bir bakıma geleneksel bankaların alternatifi olurken, geleneksel bankaların yaptıkları ve faize 
dayanan kimi işlemleri de yapamadıkları için bir bakıma onları tamamlayan, finans sektörüne derinlik ve 
çeşitlilik kazandıran bir özellik taşırlar (Özulucan ve Özdemir, 2010:1). 

İslami bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından 26.02.1990 tarihinde Cezayir’de düzenlenen bir toplantıda, 
uluslararası standart ve uygulamalar ile İslami ilkelerle uyumlu ihtiyaçları göz önüne alarak İslami finansal 
kuruluşların faaliyetleriyle ilgili muhasebe, denetim, yönetişim ve etik standartlar hazırlamak ve geliştirmek 
amacıyla İslami Bankalar ve Finansal Kuruluşlar için Finansal Muhasebe Organizasyonu (Financial Accoun-

 
2 İslami finans kurumları; İslami Bankalar (Katılım Bankaları), İslami Pencereler, Tekafül (İslami Sigorta) Şirketleri, İslami Kolektif 

Yatırım Planları, İslami Yatırım Fonları, Mudaraba Şirketleri, İslami Morgage Şirketleri ve İslami Yatırım Bankaları olarak sayıl-
maktadır (Yatbaz 2019:42). 
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ting Organization for Islamic Banking and Financial Institution FAOIBFI) adıyla kâr amacı gütmeyen ulusla-
rarası ve özerk bir kurumun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu Kurum, İslam Kalkınma Bankası 
(Islamic Development Bank IDB) öncülüğünde Bahreyn’in Manama kentinde 27.03.1991 tarihinde resmen fa-
aliyetlerine başlamıştır. Kurumun adı daha sonra İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organi-
zasyonu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIFI) olarak değiştiril-
miştir (Yatbaz, 2019:169). 

İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions AAOIFI) tarafından; 

 1 adet İslami Finansal Kuruluşlar için Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve (Conceptual Fra-
mework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions),  

 26 adet Finansal Muhasebe Standardı (Financial Accounting Standards FAS),  

 5 adet Denetim Standardı (Auditing Standards AS),  

 2 adet Etik Standardı (Ethics Standards ES),  

 7 adet Yönetişim Standardı (Governance Standards GS) ve  

 54 adet Şer’i Standart (Shari’ah Standards SS)  

olmak üzere Kavramsal Çerçeve dışında toplam 94 adet standart yayımlanmıştır (Iqbal, 2017:24; Ağkan, 
2018:244; Yatbaz, 2019:170). 

3. Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi 

“Türkiye’de katılım bankacılığı ile ilgili yaşanan ilk önemli gelişme, tasarruflarını faizsiz sisteme uygun olarak 
değerlendirmek isteyen vatandaşlara, küçük ve orta boy işletmelere hizmet vermek amacıyla kâr/zarar ortak-
lığı esaslarında işlem yapma yetkisine sahip olan Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nın (DESİYAB) kurul-
masıdır. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB), 11.11.1975 tarihli 13 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname3 ile 1975 yılında kurulmuş ve bu yöndeki çalışmalarını 1978 yılına kadar sürdürmüştür4. Türkiye’de 
kâr/zarar ortaklığı esasına dayanan, faizsiz kredi ve finansman sağlamak üzere kurulan ilk mali kuruluş olan 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nın (DESİYAB), Türkiye’ye katılım bankacılığı alanında önemli tecrübe-
ler kazandırdığı ifade edilmektedir” (Ustaoğlu, 2014:24; Ersoy ve Süner, 2018:169). 

“Türkiye’de katılım bankacılığı ile ilgili yaşanan bir başka önemli gelişme ise, 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı5 ile 1983 yılında Özel Finans Kurumları’nın kurulmasıdır. Ardından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ve T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğlerle sistemin ayrıntıları düzenlenmiştir. Daha sonra çı-
karılan çeşitli tebliğ ve düzenlemeler sonucunda bu sistemin yasa ve mevzuat alt yapısı tamamlanmıştır6” 
(Ustaoğlu, 2014:26).  

Özel Finans Kurumları ile ilgili 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girmesinden ve bu siste-
min yasa ve mevzuat alt yapısının tamamlanmasından sonra Türkiye’nin ilk Özel Finans Kurumu olan Alba-
raka Türk 31 Ocak 1985 tarihinde faaliyete geçmiştir. Albaraka Türk’ün ardından Faisal Finans aynı yıl faali-
yete başlayan ikinci kurum olmuştur. Bu kurumu 1989 yılında Kuveyt Türk, 1991 yılında Anadolu Finans, 
1995 yılında İhlas Finans ve 1996 yılında Asya Finans izlemiştir (Ustaoğlu, 2014:38; Ersoy ve Süner, 2018:170; 
Sırım, 2013:189). 

 
3 27.11.1975 tarihli 15425 sayılı Resmi Gazete. (11.11 1975 tarihli 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14.11.1983 tarihli 18221 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4.11.1983 tarihli 165 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK/165) ile yürürlükten kaldırıl-
mıştır). 

4 1975 yılında kurulan Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) ilgili yönetim kurulunun 1978 yılında aldığı kararla faizli olarak 
çalışmaya başlamıştır (Ustaoğlu 2014:24). 

5 19.12.1983 tarihli 18256 sayılı Resmi Gazete 
6 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliği 25.02.1984 tarihli 18323 sayılı Resmi Gazete, T.C. Merkez Bankası Tebliği 21.03.1984 

tarihli 18348 sayılı Resmi Gazete 
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Katılım bankacılığının temeli olarak kabul edilen Özel Finans Kurumları 1999 yılında 4491 sayılı Bankalar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun7 ile 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine tabi olmuş-
lardır. Ancak, 2005 yılında yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu8 ile 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile ek 
ve değişiklikleri, yürürlükten kaldırılmış ve Özel Finans Kurumları (ÖFK) “Katılım Bankası” ibaresi ile 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nda kapsam altına alınmıştır. 

Katılım bankası, özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet 
gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri olarak tanımlanmaktadır 
(5411 sayılı Bankacılık Kanunu Mad:3). 

Özel Finans Kurumları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca “banka” unvanını aldıktan sonra 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik ve Tebliğ 
hükümlerine tabi tutulmuştur. Ancak bu düzenlemelerin bazılarında, katılım bankalarına özgü işlem ve uy-
gulamalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı özel hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca katılım bankaları, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan, mevduat bankaları ile kal-
kınma ve yatırım bankalarını kapsayan “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” hükümle-
rine değil, yine aynı kurum tarafından yayımlanan “Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı 
ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine tâbidirler9. 

4. Faizsiz Finans Muhasebe Standartları 

Faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması görevini, daha 
önce de değinildiği gibi, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içerisinde yer alan 221 numaralı tedbir 
uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) üstlenmiştir (2019 Yılı Cumhur-
başkanlığı Yıllık Programı 2019:168). Bu bağlamda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Ku-
rumu (KGK), İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından faizsiz 
finans alanında yayımlanan standartların mevzuatımıza kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.  

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından faizsiz finans standartları seti 
olarak;  

 1 adet Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve (KÇ),  

 1 adet Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi,  

 22 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı (FFMS),  

 1 adet Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar ve  

 6 adet Faizsiz Finans Denetim Standardı (FFDS) yayımlanmıştır (www.kgk.gov.tr).  

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan faizsiz finans stan-
dartları seti aşağıda (Tablo 2) gösterilmektedir. 

Tablo 2: Faizsiz Finans Standartları Seti 

FAİZSİZ FİNANS STANDARTLARI SETİ Resmi Gazete 
Tarih ve No 

Kavramsal Çerçeve 
1 Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve 21.05.2019 30780 

Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi 
1 Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Faizsiz Finans Kuruluşları Tarafından İlk Kez Uygulanması 06.09.2019 30880 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) 
1  FFMS   1 Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel        

Sunum ve Açıklama 
 

21.05.2019 
 

30780 
2  FFMS   3 Mudârebe Finansmanı 21.05.2019 30780 

 
7 19.12.1999 tarihli 23911 sayılı Resmi Gazete 
8 01.11.2005 tarihli 25983 Mükerrer sayılı Resmi Gazete 
9 Her iki Tebliğ, 26.01.2007 tarihli 26415 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 

http://www.kgk.gov.tr/
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/FFMS/FFMS%203%20-%20Mud%C3%A2rebe%20Finansman%C4%B1.pdf
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3  FFMS   4 Müşâreke Finansmanı    21.05.2019 30780 
4  FFMS   7 Selem ve Alt Selem 21.05.2019 30780 
5  FFMS   8 İcâre ve İcâre Müntehiye Bittemlîk 06.09.2019 30880 
6  FFMS   9 Zekât 21.05.2019 30780 
7  FFMS 10 İstisnâ ve Alt İstisnâ 21.05.2019 30780 
8  FFMS 14 Yatırım Fonları 06.09.2019 30880 
9  FFMS 16 Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler 06.09.2019 30880 

10  FFMS 18 Geleneksel Finans Kuruluşları Tarafından Sunulan Faizsiz Finans Hizmetleri 06.09.2019 30880 

11  FFMS 21 Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar 06.09.2019 30880 
12  FFMS 22 Bölümlere Göre Raporlama 06.09.2019 30880 
13  FFMS 23 Konsolidasyon 06.09.2019 30880 
14  FFMS 24 İştiraklerdeki Yatırımlar 06.09.2019 30880 

15  FFMS 26 Gayrimenkul Yatırımları 06.09.2019 30880 
16  FFMS 27 Yatırım Hesapları 06.09.2019 30880 
17  FFMS 28 Murâbaha ve Diğer Vadeli Satışlar 21.05.2019 30780 
18  FFMS 30 Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütler 06.09.2019 30880 
19  FFMS 31 Yatırım Vekâleti (EI-Vekâle Bi’l İstithmar) 20.11.2019 30954 
20  FFMS 33 Sukuk, Pay ve Benzeri Araçlara Yapılan Yatırımlar 20.11.2019 30954 
21  FFMS 34 Sukuk Sahipleri İçin Finansal Raporlama 20.11.2019 30954 
22  FFMS 35 Risk Yedekleri 20.11.2019 30954 

Etik Kurallar   
1 Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar 14.12.2019 30978 

Faizsiz Finans Denetim Standartları (FFDS) 
1  FFDS 1 Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri 14.12.2019 30978 
2  FFDS 2 Bağımsız Denetçi Raporu 14.12.2019 30978 
3  FFDS 3 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 14.12.2019 30978 
4  FFDS 4 Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi 14.12.2019 30978 
5  FFDS 5 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hata ve Hileye   

İlişkin Sorumlulukları 
 

14.12.2019 
 

30978 
6  FFDS 6 Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk       

Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi) 
 

14.12.2019 
 

30978 
Kaynak: www.kgk.gov.tr   

Söz konusu Standartlardan; 

 FFMS 35: Risk Yedekleri 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, 

 Diğer faizsiz finans muhasebe standartları 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemle-
rinde, 

 Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar 14 Aralık 2019 
tarihinden itibaren, 

 FFDS 6: Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yö-
nelik Güvence Denetimi) 01 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında yürütülen denetimlerde, 

 Diğer Faizsiz Finans Denetim Standartları 01 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri-
nin denetimlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. İşletmelerin yayımlanan tüm standartları erken uy-
gulamasına izin verilmektedir. 

Ayrıca İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından yayımlanan di-
ğer faizsiz finans muhasebe standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda 
sayılan standartlara ilişkin taslak metinler Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 
internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır. 

 FFMS 12: Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama 

 FFMS 13: Katılım Sigortacılığı Şirketlerinde Fazla veya Açığının Belirlenmesi ve Dağıtımına İlişkin Esasla-
rın Açıklanması 

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/FFMS/FFMS%207-Selem%20ve%20Alt%20Selem.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/FFMS/FFMS%209%20-%20Zek%C3%A2t.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2014-%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Fonlar%C4%B1.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2021-%20Varl%C4%B1klar%C4%B1n%20Transferine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20A%C3%A7%C4%B1klamalar.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2022-%20B%C3%B6l%C3%BCmlere%20G%C3%B6re%20%20Raporlama.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2023-%20Konsolidasyon.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2024-%20%C4%B0%C5%9Ftiraklerdeki%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/FFMS/FFMS%2027-%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Hesaplar%C4%B1.pdf
https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/FFMS/FFMS%2028%20-%20Mur%C3%A2baha%20ve%20Di%C4%9Fer%20Vadeli%20Sat%C4%B1%C5%9Flar.pdf
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 FFMS 15: Katılım Sigortacılığı Şirketlerinde Karşılıklar ve Yedekler 

 FFMS 19: Katılım Sigortacılığı Şirketlerinde Katkılar 

5. Literatür Taraması 

Literatürde faizsiz finans muhasebe standartları ile ilgili doğrudan yapılmış amprik bir çalışma bulunmamak-
tadır. Fakat faizsiz finans muhasebe standartları ile bağlantılı çeşitli konuların katılım bankaları üzerindeki 
etkilerinin yer aldığı çalışmalar mevcuttur.  Konu ile ilgili çalışmaların bazıları özet halinde sunulmuştur. 
Hamim, Naziruddin ve Syed (2006), çalışmalarında, Malezya’da faaliyet gösteren İslami bankalar ile gelenek-
sel bankaların etkinliklerini karşılaştırmışlardır. Araştırmada, İslami bankaların varlıkları, mevduatları ve fi-
nansman tabanlarının geleneksel bankalara nazaran hızla büyüdüğü ve İslami bankaların yerel bankalardan 
daha etkin olduğu tespit edilmişlerdir. 
Sufian (2007) çalınmasında, Malezya İslami bankacılık sektörünün 2001–2005 arası verimliliğini incelemiştir. 
Araştırmada, Malezya İslami bankacılık sektöründe ölçek verimliliğinin teknik verimlilikten daha önemli ol-
duğu ve yerel İslami bankaların yabancı İslami bankalara kıyasla daha yüksek teknik verimlilik gösterdiği 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Döndüren (2008) çalışmasında, Osmanlı devletinde faizsiz kredi sistemi ve ülkemizdeki faizsiz katılım ban-
kalarının yapısı ve gelişim sürecini incelemiş, bankacılık sistemindeki faizsiz bankacılık uygulamalarının bü-
yüme dönemlerinde ekonomiye istikrar getirdiği ve modern bankacılığın temellerinin atılmasında önemli rol 
oynadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Güney (2015) çalışmasında, İslami finansta şer'i yönetim uygulamaları üzerine yaptığı çalışmasında İslami 
Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) yönetişim standartlarını ele almıştır. Ça-
lışma sonucunda, yayınlanmış olan 5 yönetim standardının birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı ve bu 
yüzden de bu standartlarının tamamının aynı anda uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 
Dinç (2016), “Katılım Bankaları Danışma Kurullarının Kurumsal Yönetim Olarak Değerlendirilmesi” isimli 
çalışmasında, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) yönetişim standart-
larını irdelemiştir. Çalışma sonucunda Türkiye'de katılım bankalarının danışma kurullarına İslami Finansal 
Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) sisteminin uygulanabileceği belirtilmiş danışma 
kurulu örgütlemesi ile beraber, iç kontrol veya teftiş kurulu gibi bir örgütleme yapısı da tavsiye edilmiştir. 
Sellami ve Tahari (2017) çalışmalarında İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 
(AAOIFI) tarafından yayınlanan standartların Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki 38 İslami bankada 
203 kriter ile uyumunu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda standartlara uyma yönünden 203 kritere en 
yüksek varyansla Bahreyn,  daha sonra sırasıyla Suriye, Ürdün, Katar, Yemen, Filistin ve Sudan gibi ülkeler 
gelmiştir. 
Ağkan (2018), İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) standartları ve Tür-
kiye katılım bankalarında uygulanabilirliği konusunu teorik olarak ele aldığı çalışmasında, Türkiye'de katılım 
bankalarının Türkiye Muhasebe Standartlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını ve Tek Düzen He-
sap Planını zorunlu olarak, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu’nun (AAOIFI) 
yayımladığı faizsiz finans ilkelerini ise gönüllü olarak uyguladığını ortaya koymuştur. 
Ersoy vd. (2018) çalışmalarında, İslami muhasebeyi geleneksel muhasebe çerçevesinde inceleyerek teorik bir 
çerçeve ortaya koymayı amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda faizsiz finans muhasebesinin Malezya ve Bah-
reyn gibi faizsiz finans merkezi olan ülkelerde önemli ilerlemeler kaydettiğini, Türkiye’de ise faizsiz finans 
muhasebesinin gelişmesinin faizsiz finansın gelişmesine bağlı olduğunu belirlemişledir.  
Yatbaz (2019) çalışmasında, İslami ilkelerle uyumlu muhasebe standartlarının Türkiye’de uygulanabilirliğini 
ortaya koymak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren beş adet katılım bankasının muhasebe ve finansal ra-
porlama birimlerinde çalışmakta olan kişilere anket uygulamıştır. Ankete katılan kişilerin yaklaşık olarak 
%58’inin İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) muhasebe standartları 
ve dolayısıyla İslami muhasebe standartlarından haberdar olmadıkları tespit edilmiştir. Araştırmada, İslami 
muhasebe standartlarının Türkiye’de uygulanmak istenmesi durumunda, katılımcılar tarafından faizsiz ban-
kacılık ve finans kesiminde yeterli talebin oluşmamasının en zorlaştırıcı etken, katılım bankalarının ve diğer 
faizsiz finans kuruluşlarının sayısının giderek artmasının ise en kolaylaştırıcı etken olduğu tespit edilmiştir.  
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Kartal ve Ay (2019), “Faizsiz Finans Kuruluşları Açısından Bir Dönüm Noktası: Faizsiz Finans Muhasebe Stan-
dartları (FFMS) Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında faizsiz finans muhasebe standartlarının kavramsal 
çerçevesini çizmiştir. Araştırmada, faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin ge-
tirdiği uygulamaların Türk Bankacılık Sektörü ve Türk Katılım Bankacılığı üzerinde olumsuz gelişmelere se-
bebiyet vermemesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) süreci takip etmeleri ve 
olumsuz etkilerin görülmesi halinde gerekli tedbirleri ivedilikle almaları gerekliliği vurgulanmıştır. 

6. Katılım Bankası Çalışanları Üzerine Bir Uygulama 
Bu çalışmada, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket, Sivas il merkezinde faaliyet gösteren ka-
tılım bankası çalışanlarına uygulanmıştır.  

6.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 
Türkiye’de faizsiz finans muhasebe standartlarının 2020 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi ile katılım bankaları 
faaliyetlerini faizsiz finans yaklaşımı çerçevesinde raporlama imkânına kavuşmuştur. Bu durum katılım ban-
kaları açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.  
Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına yö-
nelik farkındalık düzeylerini belirlemek ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Sivas il 
merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına bakış açı-
ları analiz edilmiştir. Kartal (2018:187) tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye’de faizsiz bankacılıkla ilgili 
tezlerin sayıca az olduğu ve bu nedenle yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmek-
tedir. Çalışmanın bu anlamda önemli olduğu ve ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

6.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre Türkiye’de 6 adet katılım bankası faaliyet göstermek-
tedir. Toplam şube sayısı ise 1.171 adettir (Türkiye Katılım Bankaları Birliği, www.tkbb.org.tr, Erişim Tarihi: 
20.12.2019). Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları ve şube sayıları aşağıda (Tablo 3) gösterilmektedir. 

Tablo 3: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları ve Şube Sayıları 
Katılım Bankaları Şube Sayıları 

Albaraka Türk Katılım Bankası  232  
Türkiye Emlak Katılım Bankası  7  
Kuveyt Türk Katılım Bankası  428  
Türkiye Finans Katılım Bankası  310  
Vakıf Katılım Bankası  101  
Ziraat Katılım Bankası  93  
TOPLAM  1.171   

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, www.tkbb.org.tr, Erişim Tarihi: 20.12.2019 

Sivas’ta, Türkiye Emlak Katılım Bankası hariç diğer 5 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Sivas’ta faaliyet 
gösteren 5 katılım bankasından Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankasının 2 şubesi 
vardır (Türkiye Katılım Bankaları Birliği, www.tkbb.org.tr, Erişim Tarihi:20.12.2019). Sivas’ta faaliyet gösteren 
katılım bankaları aşağıda (Tablo 4) gösterilmiştir. 

Tablo 4: Sivas’ta Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 
Banka Adı İl / İlçe Açılış Yılı 

Albaraka Türk Katılım Bankası       
 Sivas Şubesi Sivas / Merkez   2006  
Kuveyt Türk Katılım Bankası       
 Sivas Şubesi Sivas / Merkez   1997  
 Kızılırmak Şubesi Sivas / Merkez   2012  
Türkiye Finans Katılım Bankası       
 Sivas Şubesi Sivas / Merkez   2002  
 Kızılırmak Şubesi Sivas / Merkez   2013  
Vakıf Katılım Bankası       
 Sivas Şubesi Sivas / Merkez   2017  
Ziraat Katılım Bankası       
 Sivas Şubesi Sivas / Merkez   2016  

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, www.tkbb.org.tr, Erişim Tarihi:20.12.2019 

http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Bu araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde faaliyet gösteren 5 katılım bankasında çalışan kişiler oluştur-
maktadır.  Söz konusu bankaların şubelerinde çalışan toplam 60 personel olduğu görüşmelerde tespit edil-
miştir. Araştırma evreninin bilindiği durumlarda, seçilecek örneklemin büyüklüğü belirlenirken aşağıdaki 
formülden yararlanılabilmektedir: (Salant ve Dillman, 1994:55) 

𝑁𝑁. 𝑡𝑡2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
(𝑁𝑁 − 1).𝑑𝑑2 + 𝑡𝑡2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞

 

Formülde, 

N = Evrendeki birey sayısı 

N = Örnekleme alınacak birey sayısı 

P = İncelenecek olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 

Q = İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

T = Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 

d = Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir. 

60. 1,962. 0,50.0,50
(60 − 1). 0,052 + 1,962. 0,50.0,50

 = 52,01 

Formüle göre, % 95 güven aralığında % 5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 52 olarak hesaplanmıştır. Çalışma 
kapsamında Sivas ili merkez ilçede faaliyet gösteren katılım bankalarındaki 60 çalışanın tümüyle yüz yüze 
görüşülerek 53 çalışana anket uygulanmıştır. Örneklem araştırma evrenini temsil edecek niteliktedir. 

6.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacına hizmet 
edecek şekilde literatürde yer alan konu ile ilgili çalışmalardan yararlanılarak (Eskici, 2007; Yatbaz, 2019) bir 
anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda yer alan soruların kolay anlaşılabilir ve odaklı sorular olmasına, 
soruların herhangi bir yönlendirme içermemesine dikkat edilerek mantıklı bir biçimde düzenlenmesi yoluna 
gidilmiştir. Anket formu A, B, C, D ve E olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.  
Anketin A bölümünde araştırmaya katılan katılım bankası çalışanlarının; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mes-
leki tecrübe ve faizsiz finans muhasebe standartlarına yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesine ilişkin 
7 soru yer almaktadır. Anketin B, C ve D bölümlerinde araştırmaya katılan katılım bankası çalışanlarının fa-
izsiz finans muhasebe standartlarına yönelik görüşlerini belirleyici nitelikte 5’li likert formunda toplam 33 
ifade yer almaktadır. Toplam 33 ifadenin 11 tanesi B bölümündedir ve faizsiz finans muhasebe standartlarının 
uygulanmasını zorlaştıracak nedenlere yöneliktir. C bölümünde, faizsiz finans muhasebe standartlarının uy-
gulanmasını kolaylaştırıcı nedenlere yönelik 9 ifade yer almaktadır. D bölümünde yer alan 13 ifade, katılım 
bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşüncelerinin belir-
lenmesi amacına yöneliktir. E bölümünde ise, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında kişi 
veya kurumların önem derecesini belirlemeye yönelik 10 ifade yer almaktadır. 

6.4. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler 
Anket verilerinin analizinde, SPSS 22 for Windows (Social Package Statiscal Science) istatistiksel paket prog-
ramından yararlanılmıştır. Örnekleme ait ham verilerin çözümlenmesi betimsel istatistik yöntem ve teknikleri 
kullanılarak yapılmıştır. Çözümlenen verilerin tablolar halinde ifade edilmesinde demografik yapı ve araş-
tırma amacına yönelik hazırlanmış ifadelere ait cevapların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri dikkate alınmış-
tır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. Yapılan test sonucunda verilerin normal 
dağılmadığı görülmüştür. 
Bağımsız iki grup ortalamasının t-testi ile karşılaştırılabilmesi için grupların alınmış oldukları kitle dağılımla-
rının normal olması, grup varyanslarının homojen olması ve gözlemlerin bağımsız olması varsayımlarının 
yerine gelmesi gerekir (Mendeş 2012:155). Normal dağılıma uygun verilere non-parametrik test uygulaması 
pek hatalı sayılmazken, normal dışı dağılım gösteren verilere parametrik test uygulaması daha çok sakıncalı-
dır (Karagöz 2010:19). Veriler normal dağılım göstermediğinden hipotezleri test etmek için non-parametrik 
testlerden ikili gruplar için Mann Whitney U testi üç ve daha fazla olan gruplar için ise Kruskal Wallis testi 
yapılmıştır.  



S. A. Şenel – Ö. Arslan 12/2 (2020) 1394-1414 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1404 

Dağılımın normal olmadığı veya dağılımın şeklinin bilinmediği durumda iki örneklemli t testine karşılık pa-
rametrik olmayan Mann Whitney U testi davranış bilimlerinde en sık kullanılan testlerden biridir. Mann Whit-
ney U testi bağımsız örnekler için uygulanan t-testinin parametrik olmayan (non-parametrik) alternatifidir. t 
testinde olduğu gibi iki grup ortalamalarının karşılaştırılması yerine, Mann Whitney U testi, grupların med-
yanlarını karşılaştırır. Sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale dönüştürür. Değerler 
sıralı hale dönüştürüldüğü için değerlerin asıl dağılımları önemli değildir (Bindak, 2014:7; Karagöz, 2017:557). 
Kruskal Wallis testi normal dağılım göstermeyen gruplarda ikiden fazla sayıda grubun ortalamaları arasın-
daki farklılığın anlamlılığını test amacıyla kullanılan One Way ANOVA’nın non-parametrik karşılığıdır. Gü-
venirlilik analizi, ölçmeye çalışılan araçların, güvenirliğini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntem-
dir (Karagöz, 2010:19).  
Cronbach's Alpha katsayısı güvenirliliği ölçmede kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem, ölçekte yer alan 
sorunun homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırır (Karagöz, 
2017:557). Katılım bankası çalışanlarına uygulanan anket formunun geçerlilik ve güvenirliğinin istenen değer-
lerde olup olmadığını Cronbach's Alpha katsayısı ile tespit edilmeye çalışılmış ve analiz sonucu Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 5: Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 
 Madde Sayısı İç Tutarlılık Katsayısı Güvenirlik Durumu 
Anket Formu 43 0,917 Yüksek Derecede Güvenilir 

Tablo 5’de görüldüğü gibi Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,917 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre 
söz konusu 43 ifadenin bir bütün olarak, ölçmek istenen olguyu ölçmede “yüksek derecede güvenilir” olduğu 
söylenebilir. 

7. Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın bu aşamasında, Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarına anket formu-
nun uygulanmasıyla elde edilen veriler, belirtilen istatiksel tekniklerle analiz edilmiş ve analiz sonuçları tab-
lolar halinde sunularak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

7.1. Katılım Bankası Çalışanlarının Demografik Özellikleri 
Katılım bankası çalışanlarının anketin A bölümündeki sorulara verdikleri cevaplarının istatistik sonuçları 
Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Katılım Bankası Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Ait İstatistiki Sonuçlar 
Yaşınız? Eğitim Durumunuz? 

Yaş Aralığı Frekans (f) Yüzde (%) Eğitim Seviyesi Frekans (f) Yüzde (%) 
23-34 yaş 32  60,4  Ön lisans  5  9,4  
35-44 yaş 21  39,6  Lisans 44  83,1  
TOPLAM 53  100,0  Yüksek Lisans 4  7,5  
     TOPLAM 53  100,0  

Cinsiyetiniz? Kaç Yıldır Bu İşi Yapıyorsunuz? 
Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) Mesleki Deneyim Frekans (f) Yüzde (%) 

Erkek  40  75,5  1-5 yıl 21  39,6  
Kadın  13  24,5  6-9 yıl 16  30,2  
TOPLAM 53  100,0  10-15 yıl 16  30,2  

   TOPLAM 53  100,0  
Çalıştığınız Kurumun Sahiplik Durumu? KGK Tarafından Yayınlanan Faizsiz Finans  

Muhasebe Standartlarından Haberdar mısınız? 
Sahiplik Durumu Frekans (f) Yüzde (%) Bilgi Düzeyi Frekans (f) Yüzde (%) 

Kamu Bankası 23  43,3  Haberdarım 40  75,5  
Özel Banka 30  56,7  Haberdar Değilim 13  24,5  
TOPLAM 53  100,0  TOPLAM 53  100,0  

Türkiye’de Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Uygulanması Fikrine Nasıl Bakıyorsunuz? 
Görüşleri Frekans (f) Yüzde (%) 

Çok Olumlu  14   26,4  
Olumlu  32   60,4  
Ne olumlu / ne olumsuz  7   13,2  
TOPLAM  53   100,0  
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Tablo 6’da görüldüğü gibi ankete katılan çalışanların öne çıkan demografik özellikleri aşağıdaki gibi özetle-
nebilir: 

 Katılım bankası çalışanlarının yarıdan fazlasının 35 yaşın altında olduğu görülmektedir. 23-34 yaş aralı-
ğında olan çalışanların oranı %60,4 iken %39,6’sı ise 35-44 yaş aralığındadır.  

 Katılım bankası çalışanlarının büyük bir kısmı lisans mezunu iken, yüksek lisans mezunu olan çalışanlar, 
ön lisans mezunu olanlara göre daha az sayıdadır. Katılım bankası çalışanlarının %9,4’ü ön lisans, %83,1’i 
lisans ve %7,5’i ise yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir.  

 Katılım bankalarında çalışanlarının ağırlıklı olarak erkek olduğu görülmektedir. Katılım bankası çalışan-
larının %75,5’i erkek; %24,5’i kadın personeldir. 

 Katılım bankası çalışanları arasında çalışma süreleri açısından önemli bir farklılık görülmemektedir. Ka-
tılım bankası çalışanlarının %39,6’sı 1-5 yıl; %30,2’si 6-9 yıl ve geriye kalan %30,2’si ise 10-15 yıl arasında 
deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir.  

 Katılım bankası çalışanlarının çalıştıkları bankaların sahiplik durumu incelendiğinde çalışanların 
%43,4’ünün Kamu, %56,7’sini ise Özel bankada çalıştığı görülmektedir. 

 Katılım bankası çalışanlarının büyük bir kısmının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarından haberdar 
olduğu görülmektedir. Katılım bankası çalışanlarının %75,5’i Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarından 
haberdar olduğunu belirtirken, %24,5’i ise haberdar olmadığını belirtmişlerdir.    

 Faizsiz finans muhasebe standartlarının Türkiye’de uygulanmasının “çok olumlu” ve “olumlu” olacağı 
görüşüne katılan Katılım bankası çalışanlarının oranı %86,8’dir. Faizsiz finans muhasebe standartlarının 
Türkiye’de uygulanması hakkında katılım bankası çalışanlarının 26,4’ü çok olumlu, %60,4’ü olumlu ve 
%13,2’si ise ne olumlu/ne olumsuz yönünde görüş bildirmişlerdir. 

7.2. Katılım Bankası Çalışanlarının Diğer Bölümlerdeki İfadelere Yönelik Katılım Düzeylerinin     
Belirlenmesine İlişkin Bulgular 

Katılım bankası çalışanlarının, anketin B, C ve D bölümlerinde bulunan “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, 
Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum”, E bölümünde yer alan “Çok Önemli, Önemli, Fikrim 
Yok, Önemli Değil ve Hiç Önemli Değil” nitelendirmelerine hangi düzeyde katıldığı yapılan bir sınıflama 
ölçeği ile belirlenmiştir. Sınıflama ölçeğinin oluşturulmasında [Aralık Genişliği (a) = Dizi Genişliği ÷ Yapılacak 
Grup Sayısı] ölçek aralık formülü kullanılmış ve Aralık Genişliği (a) = 4 ÷ 5 = 0,80 bulunmuştur. Buna göre 
oluşturulan ölçekte; nitelik düzeyi ve puan değerleri ile değer aralıkları Tablo 7’de gösterilmiştir (Tekin, 
1987:262). 

Tablo 7: Anket Maddelerinin Puan Aralıkları 
Nitelik Düzeyi Puan Aralığı Değer Aralıkları Nitelik Düzeyi Puan Aralığı Değer Aralıkları 

Kesinlikle Katılıyorum 5 4,20 – 5,00 Çok Önemli 5 4,20 – 5,00 
Katılıyorum 4 3,40 – 4,19 Önemli 4 3,40 – 4,19 
Kararsızım 3 2,60 – 3,39 Fikrim Yok 3 2,60 – 3,39 
Katılmıyorum 2 1,80 – 2,59 Önemli Değil 2 1,80 – 2,59 
Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,00 – 1,79 Hiç Önemli Değil 1 1,00 – 1,79 

Anketin B bölümünde “faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını zorlaştıracak nedenler” ile ilgili 11 
ifade yer almaktadır. Katılım bankası çalışanlarının bu ifadelere verdikleri cevaplara ilişkin olarak bulunan, 
aritmetik ortalama (𝒙𝒙�) ve standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri Tablo 
8’de gösterilmiştir.  
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Tablo 8: Katılım Bankası Çalışanlarının FFM Standartlarının Uygulanmasını Zorlaştırıcı Nedenlere Yönelik 
İfadelere Katılım Düzeyleri 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Uygulanmasını Zorlaştıracak Nedenler 
No İfadeler n 𝒙𝒙� ss Katılım Düzeyi 

1 Mevcut standartların yeterli görülmesi 53 3,92 1,09 Katılıyorum 
2 Değişikliği gerektirecek yeteri kadar mevcut işlem bulunmaması 53 3,74 0,84 Katılıyorum 
3 Henüz yeterli bir farkındalığın oluşmamış olması 53 4,04 0,73 Katılıyorum 
4 Yasal engellerin bulunması ve aşılamayacağı düşüncesi 53 3,74 1,00 Katılıyorum 
5 Mevcut standartların ihtiyacı karşıladığı düşüncesi 53 3,81 0,94 Katılıyorum 
6 Faizsiz bankaların henüz böyle bir değişikliğe hazır olmaması 53 3,83 0,85 Katılıyorum 
7 Bu alanda uzman muhasebeci ve denetçi sıkıntısı 53 3,87 0,90 Katılıyorum 
8 Faizsiz finans muhasebe standartlarının henüz çok yeni olması 53 4,13 0,65 Katılıyorum 
9 Faizsiz finans muhasebe standartlarının zorlayıcı olmaması 53 3,75 0,85 Katılıyorum 

10 İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu tarafından 
yayınlanan Muhasebe Standartlarının uluslararası alanda kabul görmemesi 

 
53 

 
3,89 

 
0,78 

 
Katılıyorum 

11 Uygulamada çift başlılığın ortaya çıkacağı düşüncesi 53 3,87 0,76 Katılıyorum 
ORTALAMA 53 3,87 0,85  Katılıyorum 

Tablo 8’de katılım bankası çalışanlarının anketin B bölümünde yer alan “faizsiz finans muhasebe standartlarının 
uygulanmasını zorlaştıracak nedenler” ile ilgili ifadelerin tamamına katılım düzeylerinin “katılıyorum” yönünde 
olduğu görülmektedir. Bu sonucu, katılım bankası çalışanlarının, faizsiz finans muhasebe standartlarının uy-
gulanmasında katılım bankalarının zorlanacağı yönde genel bir kanıya sahip oldukları şeklinde yorumlaya-
biliriz. 

Anketin C bölümünde “faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı nedenler” ile ilgili 9 
ifade yer almaktadır. Katılım bankası çalışanlarının bu ifadelere verdikleri cevaplara ilişkin olarak bulunan, 
aritmetik ortalama (𝒙𝒙�) ve standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri Tablo 
9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9: Katılım Bankası Çalışanlarının FFM Standartlarının Uygulanmasını Kolaylaştırıcı Nedenlere Yöne-
lik İfadelere Katılım Düzeyleri 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Uygulanmasını Kolaylaştırıcı Nedenler 
No İfadeler n 𝒙𝒙� ss Katılım Düzeyi 

1 
Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun kendini Müslüman olarak tanımlıyor ol-
ması 

 
53 

 
3,81 

 
0,96 

 
Katılıyorum 

2 Hükümetin faizsiz bankacılık ve finansı geliştirici politikalar izlemesi 53 4,04 0,65 Katılıyorum 
3 Uluslararası alanda faizsiz bankacılık ve finansa yönelik trendin mevcut olması 53 3,92 0,85 Katılıyorum 
4 Katılım bankalarının ve diğer faizsiz finans kuruluşlarının sayısının giderek artması 53 4,11 0,78 Katılıyorum 
5 Siyasi ve toplumsal iklimin uygunluğu 53 3,94 0,79 Katılıyorum 
6 Faizsiz bankacılık ve finans alanında araştırma merkezlerinin giderek artması 53 3,92 0,73 Katılıyorum 

7 
Üniversiteler bünyesinde faizsiz bankacılık ve finansla ilgili lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarının açılması ve derslerin okutulması 

 
53 

 
3,98 

 
0,75 

 
Katılıyorum 

8 
Faizsiz bankacılık ve finans alanında bilimsel etkinliklerin (kongre, çalıştay vs.) dü-
zenlenmesi 

 
53 

 
4,00 

 
0,81 

 
Katılıyorum 

9 
Kalkınma Planında (2014-2018) faizsiz bankacılığın ve finansın geliştirilmesine yer 
verilmesi 

 
53 

 
3,94 

 
0,74 

 
Katılıyorum 

ORTALAMA 53 3,96 0,78 Katılıyorum 

Tablo 9’da katılım bankası çalışanlarının anketin C bölümünde yer alan “faizsiz finans muhasebe standartlarının 
uygulanmasını kolaylaştırıcı nedenler” ile ilgili ifadelerin tamamına katılım düzeylerinin “katılıyorum” yönünde 
olduğu görülmektedir. Bu sonuç, katılım bankası çalışanlarının faizsiz muhasebe standartlarının uygulanma-
sını kolaylaştırıcı birçok unsurun var olduğu yönünde genel bir kanıya sahip oldukları şeklinde yorumlana-
bilir. 

Anketin B ve C bölümlerinde yer alan ifadeler bir arada değerlendirildiğinde, katılım bankası çalışanlarının; 
faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında katılım bankalarının zorlanacağı yönde genel bir ka-
nıya sahip olmalarına rağmen, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı unsurla-
rın varlığı nedeni ile söz konusu zorlukların aşılabileceği düşüncesine sahip oldukları şeklinde yorumlanabi-
lir. 
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Bilindiği gibi faizsiz finans muhasebe standartları 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönem-
lerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. Bu durum katılım bankaları için bir geçiş sürecidir. Geçiş süreçleri 
her zaman sancılıdır. Bu bağlamda katılım bankası çalışanlarının anketin B ve C bölümlerine verdikleri ce-
vaplar doğrultusunda faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında bir takım zorluklar olacağı 
ancak geçiş sürecinde yaşanacak bu zorlukların çözüme kavuşturulacağı görüşünde oldukları sonucuna varı-
labilir. 

Anketin D bölümünde katılım bankası çalışanlarının “faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yö-
nelik düşünceleri” ile ilgili 13 ifade yer almaktadır. Katılım bankası çalışanlarının bu ifadelere verdikleri cevap-
lara ilişkin olarak bulunan, aritmetik ortalama (𝒙𝒙�) ve standart sapma (ss) değerleri ve bu değerlerin karşılığı 
olan katılım düzeyleri Tablo 10’da gösterilmiştir.  

Tablo 10: Katılım Bankası Çalışanlarının FFM Muhasebe Standartlarının Uygulanması Düşüncesine İlişkin 
Katılım Düzeyleri 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Düşünceler 
No İfadeler n 𝒙𝒙� ss Katılım Düzeyi 

1 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile dünyadaki aynı tür-
den diğer bankaların finansal tablolarıyla uyum sağlanacağını düşünüyorum 

 
53 

 
3,96 

 
0,71 

 
Katılıyorum 

2 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile finansal tablolarda 
gerçeğe uygun sunumun sağlamış olacaktır. 

 
53 

 
3,96 

 
0,83 

 
Katılıyorum 

3 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile finansal raporlama 
sürecinde muhasebecilere rehberlik sağlanmış olacaktır 

 
53 

 
3,91 

 
0,86 

 
Katılıyorum 

4 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile karşılaştırılabilir          
finansal bilgiye ilişkin yeterli düzeyde açıklama sunulmuş olacaktır. 

 
53 

 
3,98 

 
0,57 

 
Katılıyorum 

5 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile kullanıcıların finan-
sal raporlara duyduğu güvenin artmış olacaktır. 

 
53 

 
3,98 

 
0,72 

 
Katılıyorum 

6 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile faiz hassasiyeti olan 
uluslararası yatırımcıların güveninde artış yaşanmış olacaktır 

 
53 

 
3,96 

 
0,71 

 
Katılıyorum 

7 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile finansal tabloların 
uluslararası geçerliliğinde artış yaşanmış olacaktır. 

 
53 

 
3,70 

 
0,77 

 
Katılıyorum 

8 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile katılım bankalarına 
ait finansal tabloların mevduat bankalarına ait finansal tablolarla karşılaştırıl-
masında zorluklar yaşanacaktır. 

 
 

53 

 
 

3,79 

 
 

0,95 

 
 

Katılıyorum 

9 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile kullanıcıların finan-
sal bilgileri yorumlamaları değişiklik gösterecektir. 

 
53 

 
4,02 

 
0,64 

 
Katılıyorum 

10 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile kullanıcıların karar 
alması zorlaşacaktır. 

 
53 

 
3,64 

 
0,94 

 
Katılıyorum 

11 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile dış denetçilerin iş yü-
künde gereksiz artış yaşanacaktır. 

 
53 

 
3,45 

 
0,89 

 
Katılıyorum 

12 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile muhasebeciler uyum 
göstermede büyük zorluk yaşayacaktır 

 
53 

 
3,74 

 
0,88 

 
Katılıyorum 

13 
Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile muhasebecilerin 
uyumu için ilave eğitim maliyetleri ortaya çıkacaktır. 

 
53 

 
3,91 

 
0,74 

 
Katılıyorum  

ORTALAMA 53 3,85 0,79 Katılıyorum 

Tablo 10 incelendiğinde katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına 
yönelik düşüncelere katılım düzeyleri “katılıyorum” yönünde olduğu görülmektedir. Katılım bankası çalışan-
larının görüşüne göre faizsiz finans muhasebe standartlarına geçiş sürecinde; muhasebe meslek mensupları 
açısından ilave eğitim maliyetlerinin ortaya çıkacak olması, faizsiz finans muhasebe standartlarına uyum gös-
termede büyük zorluk yaşanacağı, dış denetçilerin iş yükünde gereksiz artış olacağı ve katılım bankalarına ait 
finansal tabloların mevduat bankalarına ait finansal tablolarla karşılaştırılmasında zorluklar yaşanacak olması 
ortaya çıkabilecek sorunlar olarak görülmektedir. Bununla birlikte katılım bankası çalışanları faizsiz finans 
muhasebe standartlarının uygulanması ile dünyadaki aynı türden diğer bankaların finansal tablolarıyla uyum 
sağlanacağı, faiz hassasiyeti olan uluslararası yatırımcıların güveninde artış yaşanacağı, finansal raporlara du-
yulan güvenin artacağı ve belki de en önemlisi finansal tablolarda gerçeğe uygun sunumun sağlanmış olacağı 
görüşündedirler. 
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Anketin E bölümünde katılım bankası çalışanlarının, 10 başlık altında sıralanan kişi veya kurumların  “faizsiz 
finans muhasebe standartlarının uygulanmasında önem derecesini” belirtmeleri istenmiştir. Katılım bankası çalışan-
larının verdikleri cevaplara ilişkin olarak bulunan, aritmetik ortalama (𝒙𝒙�) ve standart sapma (ss) değerleri ve 
bu değerlerin karşılığı olan katılım düzeyleri Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11: Katılım Bankası Çalışanlarının FFM Standartlarının Uygulanmasında Kişi veya Kurumların Önem 
Derecesine Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri 

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Uygulanmasında Kişi veya Kurumların Önem Derecesi  
No İfadeler n 𝒙𝒙� ss Katılım Düzeyi 

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 53 4,53 0,58 Çok Önemli 
2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 53 4,58 0,53 Çok Önemli 
3 Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 53 4,11 0,82 Önemli 
4 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 53 4,32 0,61 Çok Önemli 
5 Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 53 4,60 0,53 Çok Önemli 
6 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 53 4,55 0,57 Çok Önemli 
7 Bağımsız denetim firmaları 53 4,15 0,69 Önemli 
8 Muhasebe alanında uzman akademisyenler 53 4,21 0,72 Çok Önemli 
9 Faizsiz bankacılık ve finans temsilcileri 53 4,55 0,50 Çok Önemli 

10 İlgili Bakanlık(lar) 53 4,49 0,58 Çok Önemli 
ORTALAMA 53 4,41 0,61 Çok Önemli 

Tablo 11’de katılım bankası çalışanlarının anketin E bölümünde 10 başlık altında sıralanan kişi veya kurum-
ların faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında önem derecesini belirtmelerine ilişkin olarak 
verdikleri cevaplarda, katılım düzeyinin, iki kurum hariç, “Çok Önemli” yönünde olduğu görülmektedir. Bu 
sonuç, katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında Türkiye Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve bağımsız denetim firmalarının “önemli”, an-
kette yer alan diğer kişi ve kurumların ise “çok önemli” etkileri olacağı düşüncesinde oldukları şeklinde yo-
rumlanabilir. 

7.3. Anlamlılık Analizleri 

Bulgular ve yorum bölümünün son aşamasında, veriler normal dağılım göstermediği için araştırmaya katılan 
katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik katılım düzey-
lerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği çözümlemeye dâhil edilmiş ve bazı kar-
şılaştırmalar yapılmıştır.  

Katılım bankası çalışanlarının; 

1. Cinsiyetlerine göre iki 

2. Yaşlarına göre iki 

3. Bilgi düzeylerine göre iki 

4. Çalıştıkları bankaların sermaye yapısına göre iki 

5. Eğitim düzeylerine göre üç 

6. Mesleki deneyimlerine göre üç ayrı grup görüşleri ele alınmıştır. 

“Gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur” hipotezi P = 0,05 anlamlılık düzeyinde, ikili gruplar için Mann 
Whitney U testi, ikiden fazla olan gruplar için ise Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda P < 
0,05 ise gruplar arasında anlamlı fark olduğuna P ≥ 0,05 ise gruplar arasında anlamlı fark olmadığına karar 
verilir(Karagöz 2010:19). 

Anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan her bir ifadeye katılım bankası çalışanlarının verdikleri cevaplar 
dikkate alınarak her bölüm için ölçek puanı B Bölümü (En düşük 11; En yüksek 55), C Bölümü (En düşük 9; 
En yüksek 45), D Bölümü (En düşük 13; En yüksek 65) ve E Bölümü (En düşük 10; En yüksek 50) olarak 
hesaplanmıştır.  
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Bu bölümlere ait ölçek puanları dikkate alınarak katılım bankası çalışanlarının cinsiyetlerine, yaşlarına, bilgi 
düzeylerine, çalıştıkları bankaların sermaye yapısına, eğitim düzeylerine ve mesleki deneyimlerine göre fark-
lılık gösterip göstermediğini açıklayan sonuçlar tablolar halinde aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 12: Katılım Bankası Çalışanlarının Cinsiyetleri ile Anketteki Bölümler Arasındaki Farklılık Düzeyi 
Anketteki Bölümler Cinsiyet N Mean Rank Sum Of Ranks Mann Whitney U Z P 

B Bölümü 
Kadın 13 32,88  427,5  

183,5 -1,585 0,113 
Erkek 40 25,09  1003,5  

C Bölümü 
Kadın 13 26,08  339,0  

248,0 -0,249 0,803 
Erkek 40 27,30  1092,0  

D Bölümü 
Kadın 13 27,92  363,0  

248,0 -0,249 0,804 
Erkek 40 26,70  1068,0  

E Bölümü 
Kadın 13 26,08  339,0  

248,0 -0,250 0,802 
Erkek 40 27,30  1092,0  

Tablo 12’de görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının cinsiyetleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını tespit et-
mek üzere yapılan analiz sonucunda, her bölüm için P ≥ 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin B, C, 
D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım bankası çalışanlarının cinsiyetleri açısın-
dan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.  

Tablo 13: Katılım Bankası Çalışanlarının Yaşları ile Anketteki Bölümler Arasındaki Farklılık Düzeyi 
Anketteki Bölümler Yaş Aralığı N Mean Rank Sum Of Ranks  Mann Whitney U Z P 

B Bölümü 
23-34 32 23,36  747,5  

219,5 -2,124 0,034 
35-44 21 32,55  683,5  

C Bölümü 
23-34 32 23,38  748,0  

220,0 -2,121 0,034 
35-44 21 32,52  683,0  

D Bölümü 
23-34 32 23,58  754,5  

226,5 -1,995 0,046 
35-44 21 32,21  676,5  

E Bölümü 
23-34 32 26,84  859,0  

331,0 -0,092 0,927 
35-44 21 27,24  572,0  

Tablo 13’de görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının yaşları açısından 0, 05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını tespit etmek 
üzere yapılan analiz sonucunda, anketin B, C ve D bölümleri için P < 0,05, E bölümü için ise P ≥ 0,05 olarak 
tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin B, C ve D bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının yaşları açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermek-
tedir. Buna göre 35-44 yaş aralığında olan katılım bankası çalışanlarının, faizsiz finans muhasebe standartları-
nın uygulanmasını zorlaştıracak nedenlere (anketin B bölümü), faizsiz finans muhasebe standartlarının uygu-
lanmasını kolaylaştırıcı nedenlere (anketin C bölümü) ve faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanma-
sına yönelik düşüncelere (anketin D bölümü) 23-34 yaşa aralığında olan katılım bankası çalışanlarına göre 
daha olumlu yönde katılım gösterdikleri sonucuna varılabilir. Anketin E bölümünde yer alan ifadelere katılım 
düzeylerinde ise katılım bankası çalışanlarının yaşları açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir. Faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında kişi veya kurumların önem 
derecesi (anketin E bölümü) katılım bankası çalışanlarının yaşları açısından değişiklik göstermemiştir. Her iki 
yaş grubu içinde önem derecelerinin aynı olduğu sonucuna varılabilir.   

Tablo 14: Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 
İle Anketteki Bölümler Arasındaki Farklılık Düzeyi 

Anketteki Bölümler Bilgi Düzeyi N Mean Rank  Sum Of Ranks  Mann Whitney U Z P 

B Bölümü 
Haberdarım 40 28,01  1120,5  

219,5 -0,839 0,401 
Haberdar Değilim 13 23,88  310,5  

C Bölümü 
Haberdarım 40 27,64  1105,5  

234,5 -0,530 0,596 
Haberdar Değilim 13 25,04  325,5  

D Bölümü 
Haberdarım 40 29,51  1180,5  

159,5 -2,082 0,037 
Haberdar Değilim 13 19,27  250,5  

E Bölümü 
Haberdarım 40 26,46  1058,5  

238,5 -0,448 0,654 
Haberdar Değilim 13 28,60  372,5  
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Tablo 14’de görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartları hakkındaki bilgi düzeyleri açısından 0, 05 anlam-
lılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda, anketin B, C ve E 
bölümleri için P < 0,05, D bölümü için ise P ≥ 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin B, C ve E bölüm-
lerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe stan-
dartları hakkındaki bilgi düzeyleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını gös-
termektedir. Ancak, katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yö-
nelik düşüncelere (anketin D bölümü) katılım düzeylerinde faizsiz finans muhasebe standartları hakkındaki 
bilgi düzeyleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre fa-
izsiz finans muhasebe standartlarından haberdar olan katılım bankası çalışanlarının, faizsiz finans muhasebe 
standartlarının uygulanmasına yönelik düşüncelere katılım seviyelerinin haberdar olmayanlara göre daha 
olumlu yönde olduğu sonucuna varılabilir. 

Tablo 15: Katılım Bankası Çalışanlarının Çalıştıkları Bankaların Sermaye Yapısı ile Anketteki Bölümler             
Arasındaki Farklılık Düzeyi 

Anketteki Bölümler Sermaye Yapısı N Mean Rank  Sum Of Ranks  Mann Whitney U Z P 

B Bölümü 
   Özel 30 23,02  529,5  

253,5 -1,646 0,100 
   Kamu 23 30,05  901,5  

C Bölümü 
   Özel 30 24,43  562,0  

286,0 -1,065 0,287 
   Kamu 23 28,97  869,0  

D Bölümü 
   Özel 30 22,00  506,0  

230,0 -2,068 0,039 
   Kamu 23 30,83  925,0  

E Bölümü 
   Özel 30 28,67  659,5  

306,5 -0,697 0,486 
   Kamu 23 25,72  771,5  

Tablo 15’de görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından 0, 05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık 
olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda, anketin B, C ve E bölümleri için P < 0,05, D 
bölümü için ise P ≥ 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin B, C ve E bölümlerinde yer alan ifadelere 
katılım düzeylerinde katılım bankası çalışanlarının çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından 0,05 an-
lamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Ancak, katılım bankası çalışanlarının faiz-
siz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşüncelere (anketin D bölümü) katılım düzey-
lerinde çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir. Buna göre sermayesi kamuya ait olan katılım bankalarında çalışan bankacıların faizsiz finans 
muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşüncelere, sermayesi özel girişimcilere ait olan katılım 
bankalarında çalışan bankacılara göre daha olumlu yönde katılım gösterdikleri sonucuna varılabilir. 

Tablo 16: Katılım Bankası Çalışanlarının Eğitim Durumlarına Göre Anketteki Bölümler Arasındaki Farklılık 
Düzeyi 

Anketteki Bölümler Eğitim Seviyesi N Mean Rank Chi-square df P 

B Bölümü 
 Ön Lisans  5  25,10 

0,601 2 0,740  Lisans  44  26,72 
 Yüksek Lisans  4  32,50 

C Bölümü 
 Ön Lisans  5  34,90 

1,481 2 0,477  Lisans  44  26,27 
 Yüksek Lisans  4  25,13 

D Bölümü 
 Ön Lisans  5  37,70 

2,672 2 0,263  Lisans  44  25,82 
 Yüksek Lisans  4  26,83 

E Bölümü 
 Ön Lisans  5  16,30 

3,779 2 0,151  Lisans  44  27,42 
 Yüksek Lisans  4  35,75 

Tablo 16’da görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının eğitim durumlarına göre 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını tespit 
etmek üzere yapılan analiz sonucunda, her bölüm için P ≥ 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin B, C, 
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D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım bankası çalışanlarının eğitim durumlarına 
göre 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.  

Tablo 17: Katılım Bankası Çalışanlarının Mesleki Deneyimi ile Anketteki Bölümler Arasındaki Farklılık           
Düzeyi 

Anketteki Bölümler Mesleki Deneyim N Mean Rank Chi-square df P 

B Bölümü 

 1-5 yıl  21 21,86 
3,906 2 0,142  6-9 yıl  16 29,91 

 10-15 yıl  16 30,84 

C Bölümü 

 1-5 yıl  21 24,45 
3,998 2 0,135  6-9 yıl  16 23,94 

 10-15 yıl  16 33,41 

D Bölümü 

 1-5 yıl  21 24,10 
1,426 2 0,490  6-9 yıl  16 27,72 

 10-15 yıl  16 30,09 

E Bölümü 
 1-5 yıl  21 27,24 

0,052 2 0,975  6-9 yıl  16 26,28 
 10-15 yıl  16 27,41 

Tablo 17’de görüldüğü üzere anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım 
bankası çalışanlarının mesleki deneyimleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını 
tespit etmek üzere yapılan analiz sonucunda, her bölüm için P ≥ 0,05 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, anketin 
B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde katılım bankası çalışanlarının mesleki de-
neyimleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.  

8. Değerlendirme ve Sonuç  

Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına yö-
nelik farkındalık düzeylerini belirlemek ve faizsiz finans muhasebe standartlarının katılım bankalarında uy-
gulanabilirliğine ilişkin düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada veri toplama tekniği olarak 
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde faaliyet gösteren beş katılım banka-
sında çalışan kişiler oluşturmaktadır. Anket verilerinin analizinde, SPSS 22 for Windows (Social Package Sta-
tiscal Science) istatistiksel paket programından yararlanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanları, Türkiye’nin Müs-
lüman bir ülke olması, hükümetin faizsiz finans sistemini ve faizsiz bankacılığı geliştirici politikalar izlemesi, 
katılım bankalarının ve diğer faizsiz finans kuruluşlarının sayılarının giderek artması gibi durumlardan do-
layı faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasının kolaylaşabileceğini vurgulamışlardır. Ayrıca, 
üniversiteler bünyesinde faizsiz bankacılık ve faizsiz finansla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora program-
larının açılması ve derslerin okutulması, Kalkınma Planında (2014-2018) faizsiz bankacılığın ve finansın geliş-
tirilmesine yer verilmesi halinde de faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasının ivme kazanaca-
ğını düşünmektelerdir. Bu olumlu durumların yanında da faizsiz finans muhasebe standartlarıyla ilgili far-
kındalığın oluşmadığını, katılım bankalarının henüz böyle bir değişikliğe hazır olmadığını ve faizsiz finans 
muhasebe standartlarının uygulanmasının birçok yasal engele takılacağı gibi olumsuz durumların da varlı-
ğına dikkat çekmişlerdir. 

Katılım bankası çalışanları tarafından faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanması ile Türkiye’de fa-
aliyet gösteren katılım bankalarının finansal tablolarının dünyadaki aynı türden diğer bankaların finansal tab-
lolarıyla uyum sağlayacağını, finansal raporlama sürecinde muhasebe meslek mensuplarına rehberlik edebi-
leceğini, finansal raporlara duyulan güvenin artacağını ve finansal tabloların uluslararası alanda geçerlili-
ğinde artış yaşanacağını belirtilmiştir. Bununla beraber faizsiz finans muhasebe standartların uygulanmasının 
muhasebe meslek mensupları ve denetçilerin iş yüklerinin ve faizsiz finans muhasebe standartlarını öğrenmek 
için eğitim masraflarının artacağına da belirtmişlerdir.  
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Ayrıca katılım bankası çalışanları faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kamu Gözetimi Muha-
sebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Sermaye Piyasası Ku-
rulu (SPK) gibi kurumların, ilgili Bakanlıkların, muhasebe alanında uzman akademisyenlerin, faizsiz banka-
cılık ve finans temsilcilerinin “çok önemli”, Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB) ve bağımsız denetim firmalarının ise “önemli” etkileri olacağını vurgulamışlardır. 
Anketin demografik yapı ve genel bilgilerin yer aldığı A bölümüne ilişkin sonuçlar şu şekildedir. Sivas il mer-
kezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının %60’ı 23-34, geriye kalanı ise 35-44 yaş aralığındadır. 
%9’u ön lisans, %83’ü lisans, %8’i ise yüksek lisans mezunudur ve %24,5’i kadın, %75,5’i ise erkek çalışandan 
oluşmaktadır. Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının %40’ı 1-5, geriye kalanı ise 
6-15 yıllık mesleki deneyime sahiptir ve %43’ünün kamu, %57’sinin ise özel bankalarda çalıştığı görülmekte-
dir. Ayrıca katılım bankası çalışanlarının %75’i Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(KGK) tarafından yayımlanan faizsiz finans muhasebe standartlarından haberdardır ve faizsiz finans muha-
sebe standartlarının uygulanması fikrini “çok olumlu” ve “olumlu” olarak görenlerin oranı %87’dir. 
Anketin faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını zorlaştıracak nedenlere ilişkin ifadelerin yer 
aldığı B bölümü, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı nedenlere ilişkin ifade-
lerin yer aldığı C bölümü, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşüncelere ilişkin 
ifadelerin yer aldığı D bölümü ve faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında kişi veya kurum-
ların önem derecesine ilişkin ifadelerin yer aldığı E bölümüne ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde katılım 
bankası çalışanlarının; 
 Cinsiyetleri açısından anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere,  
 Yaşları açısından anketin E bölümünde yer alan ifadelere, 
 Bilgi düzeyleri açısından anketin B, C ve E bölümlerinde yer alan ifadelere,  
 Çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından anketin B, C ve E bölümlerinde yer alan ifadelere, 
 Eğitim düzeyleri açısından anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere ve 
 Mesleki deneyimleri açısından anketin B, C, D ve E bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde 

0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

Öte yandan; 

 Yaşları açısından anketin B, C ve D bölümlerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde 0,05 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre 35-44 yaş aralığında olan katılım ban-
kası çalışanları, 23-34 yaşa aralığında olan katılım bankası çalışanlarına göre anketin B, C ve D bölümle-
rinde yer alan ifadelere daha olumlu yönde katılım göstermişlerdir. 

 Bilgi düzeyleri açısından anketin D bölümünde yer alan ifadelere katılım düzeylerinde 0,05 anlamlılık dü-
zeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre faizsiz finans muhasebe standartlarından 
haberdar olan katılım bankası çalışanlarının, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yö-
nelik düşüncelere katılım seviyeleri haberdar olmayanlara göre daha olumludur. 

 Çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından anketin D bölümünde yer alan ifadelere katılım düzeyle-
rinde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre sermayesi kamuya 
ait olan katılım bankalarında çalışan bankacıların faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına 
yönelik düşüncelere, sermayesi özel girişimcilere ait olan katılım bankalarında çalışan bankacılara göre 
daha olumlu yönde katılım göstermişlerdir. 

Faizsiz finans muhasebe standartlarının 2020 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş olması, Türkiye’de yakın bir za-
mana kadar faaliyetlerine uygun finansal raporlama ve muhasebe çerçevesine sahip bulunmayan katılım ban-
kaları açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Böylelikle katılım bankaları faaliyetlerini faizsiz 
finans yaklaşımı çerçevesinde raporlama imkânına kavuşmuştur. Bu çalışmada Sivas il merkezinde faaliyet 
gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına bakış açıları analiz edilmiştir. 
Çalışmanın bu bağlamda önemli olduğu ve ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hiç 
şüphesiz faizsiz finans muhasebe standartlarının yayımlanması ve katılım bankalarının faaliyetlerini faizsiz 
finans yaklaşımı çerçevesinde raporlamaya yapmaya başlaması ile birlikte finansal sonuçları içeren veriye da-
yalı çalışmalar da yapılabilecektir.  
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Amaç – Çalışmanın amacı kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmin modelinin 
geliştirilmesi ve kamu hastanelerinin finansal başarısızlığını en iyi açıklayan tahmin edici 
değişkenlerin belirlenmesidir. 

Yöntem – Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde faaliyet gösteren ve 2014-2016 yıllarına ait 
finansal tablo verilerine tam olarak ulaşılan 92 kamu hastanesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada üç yıllık veriler dikkate alınarak hesaplanan kategorik bir bağımlı değişken ve 20 
bağımsız değişken kullanılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 22.0 paket programı ile Lojistik Regresyon 
Analizi Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Lojistik regresyon analizi sonucunda % 79,3 doğru sınıflandırma başarısı ile model-veri 
uyumu yeterli düzeyde olan bir finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen 
modelde finansal başarısızlığı en iyi açıklayan tahmin edici değişkenlerin Stok Bağımlılık, Nakit 
Devir Hızı, Stok/Dönen Varlık, Dönen Varlık/Toplam Varlık ve Ticari Borç/Toplam Borç olduğu, 
tahmin olasılığını en fazla artıran tahmin edici değişkenlerin ise Stok/Dönen Varlık ve Dönen 
Varlık/Toplam Varlık olduğu tespit edilmiştir.   

Tartışma – Araştırma sonuçlarına göre kamu hastanelerinde finansal başarısızlık olasılığını 
azaltmak için gereğinden fazla stok bulundurulmaması ve atıl durumda olan dönen varlıkların 
azaltılması gerekmektedir. Ayrıca, işletme sermayesi unsurlarının gözden geçirilerek, nakde 
dönüşme özelliği yüksek olan varlıklara yatırım yapılması ve alacakların vadesinin kısaltılması 
gerekmektedir. Kamu hastanelerinde varlık ve kaynak unsurlarının verimli ve etkin kullanımı, 
finansal başarısızlık olasılığının azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.  Araştırma sonuçlarının 
büyük bir bölümü, ilgili literatürde daha önce yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Türkiye’de kamu hastanelerinin düşük finansal performans ile faaliyetlerini 
sürdürdükleri göz önünde bulundurulduğunda, finansal yapıdaki bozulmalara karşı vaktinden 
önce uyaran finansal başarısızlık tahmini çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğü bir yönetim 
anlayışının kamu hastanelerinde oluşturulması önem arz etmektedir. 
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Purpose – The purpose of this study is to develop a financial failure prediction model for public 
hospitals and to determine predicting variables that can explain financial failure in public hospitals 
the best.  

Design/methodology/approach – The research  was carried out within the scope of 92 public 
hospitals which operate in the provinces of Istanbul, Ankara and Izmir and whose financial 
statement data of the years 2014-2016 could be accessed completely. In the research, a categoric 
dependent variable and 20 independent variables, which were calculated on the basis of three-year 
data, were used. Study data were analyzed using the Logistic Regression Analysis Method via the 
SPSS 22.0 package program. 

Findings – As a result of the logistic regression analysis, a financial failure prediction model which 
had an adequate model-data compatibility, was developed with 79,3% accurate classification 
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success. In the model developed; it was determined that predicting variables that could explain 
financial failure the best were Inventory Dependency, Cash Turnover,  Inventory /Current Asset, 
Current Asset/Total Asset and Trade Liability/Total Liability, while predicting variables that 
increased the prediction rate the most were Stock/Current Asset and Current Asset/Total Asset.  
Discussion – According to the reserach results, it is necessary to reduce idle current assets and not 
to keep too many stocks, in order to minimize the possibility of financial failure in public hospitals. 
In addition, it is necessary to consider elements in the working capital, invest in assets that have a 
higher fature of turning into cash and shorten the expiration of receivables. Efficient and effective 
use of asset and resource elements in public hospitals plays an important role in minimizing the 
possibility of financial failure. The study results substantially show a similarity with the results of 
previous studies conducted in the relevant literature.  Considering that public hospitals in Turkey 
operate with a lower financial performance; it is important to create an management approach in 
which financial failure prediction studies that forewarn, are carried out regularly in public hospitals 
against deteriorations in the financial structure. 

1. Giriş  

İşletmelerin iç ve dış çevre faktörlerine bağlı olarak gelişen finansal başarısızlık, hem sosyal hem de ekonomik 
açıdan ciddi kayıplara yol açmakta ve ülke ekonomisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
nedenle, işletmelerin finansal başarısızlığının değerlendirilmesi uzun zamandır alandaki araştırmacıların ve 
uzmanların üzerine yoğunlaştığı bir konudur (Jabeur,2017:197). Finansal başarısızlık tahmini ise işletmeler 
için olduğu kadar menkul kıymet piyasasını düzenleyenler ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar için önemli 
hale gelen ve özellikle finans alanında popüler olan bir araştırma konusudur (Alifiah, 2014: 90). İşletmelerin 
finansal başarısızlığının sosyo-ekonomik açıdan ciddi kayıplara yol açması ve birtakım problemleri 
beraberinde getirmesi, finansal başarısızlığa neden olan faktörlerin tespit edildiği finansal başarısızlık tahmini 
çalışmalarının gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda finansal başarısızlık tahmini, başta finans 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere sanayi, imalat, ticaret, tekstil, çimento, gıda işletmeleri 
gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler üzerine gerçekleştirilen önemli bir araştırma konusu haline 
gelmiştir.  

Finans literatürüne 1960’lı yıllarda giren ve 1970’li yıllarda meydana gelen krizler doğrultusunda önemi daha 
fazla artan finansal başarısızlık kavramı, işletmeler tarafından belirlenen hedef ve politikalar ile alınan 
kararların gerçekleşen durumdan sapma payı olarak ifade edilmekle birlikte,  işletme gelirlerinin tamamının, 
sermaye maliyeti dahil olmak üzere maliyetlerin tamamını karşılayamaması durumu olarak 
tanımlanmaktadır (Civan ve Dayı, 2014). Finansal başarısızlık, alacaklılara, yatırımcılara ve çalışanlara ödeme 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmekte güçlük çeken organizasyonları, ayrıca iflas korumasına ve olası 
kapanmaya yönelik sürekli kayıpları rapor eden güçlükleri tespit etmek için kullanılan bir kavramdır 
(Langabeer vd., 2018:95). İşletmedeki nakit akışlarının finansal yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz 
kalması olarak da ifade edilen finansal başarısızlık, mevcut varlıklar ile mevcut yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi olarak da ifade edilmektedir (Jabeur,2017:197). Bir başka ifade ile finansal başarısızlık, 
işletmenin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi, finansal yapısının bozulması, finansal sıkıntı içine 
girmesi ya da finansal sıkıntısının devam ederek başarısız olması ve sonunda iflas etmesidir (Baş ve 
Çakmak,2012:64). Finansal sıkıntı olarak da adlandırılan finansal başarısızlık, işletmenin vadesi gelen 
borçlarını ödeyememesi, hedefine ulaşamaması, yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine 
getirememesi sonucunda iflas sürecine girmesini ifade eden, böylece hem işletme başarısızlığını hem teknik 
başarısızlığı hem de ekonomik başarısızlığı içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır (Yerdelen Kaygın 
dv.,2016:148). Finansal başarısızlık geniş kapsamlı bir kavram olduğu için işletmelerin finansal açıdan 
başarısız olduğunu gösteren çeşitli durumlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda,  üretimin durdurulması,  aktif 
tutarın %10’unun kaybedilmesi, borçların aktif toplamından fazla olması, borç ödeme güçlüğü çekilmesi,  üç 
yıl üst üste zarar edilmesi, sermayenin yarısının kaybedilmesi ya da iflas edilmesi gibi durumlardan birinin 
yaşanıyor olması, işletmelerin finansal açıdan başarısız olduklarını göstermektedir (Aktaş vd.,2003:12).  
İşletmelerin finansal açıdan başarısız olmalarına neden olan unsurların belirlenerek gerekli önlemlerin 
alınması, işletmeler tarafından kaynaklarının doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak ülke 
ekonomisinin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, işletmelere yönelik finansal başarısızlık 
tahmini çalışmalarının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.  

Ülkelerin içinde bulunduğu politik, ekonomik, yasal ve sosyal koşullar sağlık sistemi uygulamalarını 
farklılaştırdığı için her ülkede geçerli olan standart bir sağlık sistemi modeli bulunmamakta, sağlık 
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sistemlerinin özellikleri ve işleyişi ise ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ülkelerin sağlık sistemlerine 
ilişkin özellikleri farklılık gösterse de her ülkede sağlık hizmetlerinin yönetimi, organizasyonu, sunumu, 
finansmanı ve kullanımı sürecinde birçok aktör rol almaktadır. Sayıları ile birlikte hizmet üretim ve sunum 
kapasiteleri dikkate alındığında, sağlık sistemleri içinde en önemli aktör olan hastaneler, aynı zamanda 
ülkelerin sağlık için ayırdığı kaynakların büyük bir bölümünü kullanan sağlık işletmeleridir. Türkiye’de de 
sağlık hizmetlerinin önemli bir arz edicisi olarak, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların büyük bölümü 
hastaneler tarafından, özellikle de kamu hastaneleri tarafından kullanılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı (2019)  
tarafından yayımlanan hastane sayılarına ilişkin verilere göre 2018 yılında Türkiye’de toplam 1534 olan 
hastane sayısının 889’unu kamu hastaneleri, 577’ini özel hastaneler ve 68’ini üniversite hastaneleri 
oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (2019) tarafından yayımlanan hizmet sunucularına ait sağlık 
harcamalarına ilişkin verilere göre 2018 yılında yaklaşık 155 milyar TL olan cari sağlık harcamasının 80 milyar 
TL’si hastanelere ait sağlık harcaması olup, hastanelere ait sağlık harcamasının 65 milyar TL’si kamu 
hastanelerine ve 15 milyar TL’si özel hastanelere ait sağlık harcamasıdır. İlgili veriler incelendiğinde, sağlık 
sektörünün en önemli arz edicisi olarak hastanelere ait cari sağlık harcamaları içinde en fazla payın kamu 
hastanelerine ait olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de neo-liberal sağlık politikalarının uygulanmaya başlaması ile kamu hastaneleri için finansal 
sürdürülebilirliğin sağlanması açısından karlılık, verimlilik, kalite, performans gibi konular önemli hale 
gelmiş ve kamu hastaneleri özel sektör işletmecilik anlayışı doğrultusunda yönetilmeye başlamıştır. Bununla 
birlikte, geri ödeme kuruluşları tarafından uygulanan maliyet kısıtlayıcı politikalar, teknoloji ve işgücü 
maliyetlerindeki artışlar, tıbbi malzeme ve ilaç fiyatlarının artışı,  rekabet ve finansal baskılar karşısında 
faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülerek finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kamu 
hastanelerinde finansal yapının güçlü olması önemli bir motivasyon olmuştur (Yiğit ve Yiğit, 2016: 255).  
Kamu hastanelerinde güçlü bir finansal yapı ile kaynakların etkin bir biçimde yönetilmesi oldukça önemlidir, 
çünkü kaynakların verimsiz kullanılması ve doğru yönetilememesi finansal yapıyı bozarak finansal 
başarısızlık riskinin artmasına neden olmaktadır. Finansal açıdan başarısız olan hastanelerde faaliyetlerin 
devam ettirilmesi zorlaşmakta, söz konusu bu durum ise toplumun sağlık hizmetlerine kaliteli bir biçimde 
erişimine engel olabilmektedir. Faaliyetlerin başarılı bir biçimde yürütülmesi, varlığın devam ettirilmesi ve 
toplumsal fayda sağlanması için en önemli hizmet sunucusu olan hastanelerde finansal başarısızlığa yol açan 
unsurların belirlenmesi ve anlaşılması oldukça önemlidir. Nitekim, hastanelerde finansal sıkıntının farkına 
varabilen yöneticilerin kötü finansal koşullarla mücadele stratejileri geliştirme olasılığı çok daha yüksektir 
(Langabeer vd., 2018:96). Ülkemizde kamu hastanelerinin finansal performanslarının değerlendirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların birçoğunda, kamu hastanelerinin düşük finansal performans ile 
faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilmektedir. Bu nedenle, kamu hastanelerinde finansal başarısızlık ile 
mücadele stratejilerinin geliştirilebilmesi için finansal yapıdaki bozulmalara karşı vaktinden önce uyaran 
çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğü bir yönetim anlayışının oluşturulması önem arz etmektedir.  

Cari sağlık harcamaları içindeki payları ve kullandıkları kaynaklar dikkate alındığında, kamu hastanelerinde 
finansal durumun ve yapının değerlendirilerek, finansal başarısızlığa neden olan unsurların belirlenmesinin 
hem ülke ekonomisinin hem de sağlık ekonomisinin gelişimi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu 
nedenle, kamu hastanelerinde kaynakların etkin kullanılabilmesi, verimli çalışılabilmesi, faaliyetlerin başarılı 
bir biçimde yürütülebilmesi ve yüksek finansal performans ile kaliteli hizmet sunulabilmesi için finansal 
başarısızlık durumuna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve finansal başarısızlık durumunun düzenli 
olarak izlenmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde kurumsal ve bilimsel anlamda hastanelerde finansal 
başarısızlık durumunun değerlendirilmesi amacına yönelik gerçekleştirilen çalışma sayılarının yetersiz 
olduğu görülmektedir (Çil Koçyiğit,2011:1). Ülkemizde hastanelerin, özellikle de kamu hastanelerinin finansal 
başarısızlığının tahmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma sayılarının yetersiz oluşu, bu çalışmanın 
gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmada, kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmin 
modelinin geliştirilmesi amacı ile Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren toplam 92 kamu 
hastanesi kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle yerli ve 
yabancı literatür incelemesi sonucunda ulaşılan ve hastanelerde finansal başarısızlık tahmini konusuna 
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. Yerli ve yabancı literatürde yer alan 
çalışmalar hakkında bilgi verildikten sonra, araştırmanın metodolojisi açıklanmaktadır. Son olarak, araştırma 
ile elde edilen bulgular paylaşılmakta, araştırma bulgu ve sonuçları tartışılarak değerlendirilmekte ve 
araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler sunulmaktadır. 
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2. Literatür İncelemesi 

İşletmelerin finansal başarısızlığı, işletme ile ilişkisi bulunan çıkar grupları ve sermaye sahipleri açısından 
önemli bir konu olmuş, ayrıca sosyo-ekonomik etkileri olan ve ülkenin birçok kesimini ilgilendiren bir sorun 
olarak nitelendirilmiştir (Baş ve Çakmak, 2012:63). Söz konusu bu durum işletmelerin finansal başarısızlığının 
üzerinde etkili olan unsurların tespit edilmesi gerekliliğini beraberinden getirmiş, böylece teknik başarısızlık 
ve iflas üzerinde etkili olan unsurların tespit edilmesi amacıyla son 30 yıl içinde çok sayıda çalışma 
gerçekleştirilmiştir (Alifiah,2014:91). Finansal başarısızlık ile mücadele edebilmek ve finansal başarıya 
ulaşabilmek için işletmelerin finansal durumlarının tespit edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan finansal 
başarısızlık tahmin modelleri geliştirilmiştir. Finansal başarısızlık tahmini konusunda tek değişkenli model 
kullanılarak ilk defa Beaver (1966)  tarafından gerçekleştirilen çalışma, çok değişkenli modellerin kullanıldığı 
finansal başarısızlık tahmini çalışmalarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. Finansal başarısızlık 
tahmini konusunda Altman (1968) tarafından çok değişkenli model kullanılarak gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda geliştirilen Altman'ın Z modeli literatürde geniş bir kullanım alanına sahip olup, önemli bir 
çalışma olarak kabul görmüştür.  Altman’ın çalışmalarını takiben finansal başarısızlığın tahmin edilmesine 
yönelik Deakin (1972), Ohlson (1980) ve Odom ve Sharda (1990) tarafından çok değişkenli modellerin 
kullanıldığı çalışmalar, işletmelere yönelik finansal başarısızlığın tahmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
birçok çalışmada yararlanılan önemli kaynaklar olmuştur.  

Yabancı literatürde sağlık işletmelerine yönelik gerçekleştirilen finansal başarısızlık tahmini çalışmaları 
incelendiğinde, ilgili çalışmalarda finansal sıkıntı, iflas, ödeme gücü gibi farklı durumların dikkate alınarak 
finansal başarısızlığın değerlendirildiği ve tahmin edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, Wertheim ve Lynn 
(1993) tarafından 1983-1987 yılları arasında Amerika’da faaliyet gösteren hastaneler kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmada, logit model kullanılarak iflas tahmin modeli geliştirilmiştir. Finansal sıkıntı 
durumunun değerlendirildiği çalışmalardan biri Trussel ve Patrick (2010) tarafından 1997-2006 yılları 
arasında Amerika’da faaliyet gösteren kırsal hastaneler kapsamında gerçekleştirilmiş ve regresyon analizi 
yönteminin kullanıldığı çalışmada finansal sıkıntı tahmin modeli geliştirilmiştir. Finansal sıkıntının 
değerlendirildiği bir başka çalışma Karakolias ve Polyzos (2015) tarafından 1997-2006 yılları arasında 
Yunanistan’da faaliyet gösteren özel klinikler kapsamında gerçekleştirilmiş ve Altman’ın ikinci revize edilmiş 
Z modeli kullanılarak finansal sıkıntı tahmin modeli geliştirilmiştir.  Aynı şekilde, Holmes ve arkadaşları 
(2017) tarafından 2000-2013 yılları arasında Amerika’da faaliyet gösteren kırsal hastaneler kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmada, lojistik regresyon yöntemi kullanılarak finansal sıkıntı tahmin modeli 
geliştirilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak finansal ödeme gücünü değerlendiren Corbett ve Gossett  
(2017), Amerika’da faaliyet gösteren, kar amacı güden ve borsada işlem gören hastaneler kapsamında 
gerçekleştirdiği çalışmasında lojistik regresyon yöntemini kullanarak finansal ödeme gücü tahmin modeli 
geliştirmiştir. Langabeer ve arkadaşları (2018) tarafından 2012-2015 yılları arasında Amerika’da faaliyet 
gösteren bir akut bakım hastanesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada ise Altman Z modeli ve çoklu lojistik 
regresyon yöntemi kullanılarak finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiştir.  

Ülkemizde ilk defa Aktaş ve arkadaşları (2003) öncülüğünde gerçekleştirilen finansal başarısızlık tahmini 
çalışmasının ardından, Altaş ve Giray (2005) ve İçerli ve Akkaya (2006) tarafından finansal başarısızlık tahmini 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Ülkemizde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler kapsamında finansal 
başarısızlık tahmini konusu üzerine gerçekleştirilen çalışma sayılarında son 15 yılda önemli bir artış olduğu, 
ancak literatür incelendiğinde sağlık işletmeleri kapsamında finansal başarısızlık tahminine yönelik 
gerçekleştirilen çalışma sayılarının az olduğu görülmektedir. Sağlık işletmeleri kapsamında finansal 
başarısızlık tahmini amacına yönelik olarak ilk defa Tarcan (2006) tarafından bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Tarcan (2006), Türkiye’de 2005 yılında faaliyet gösteren kamu hastaneleri kapsamında gerçekleştirdiği 
çalışmasında, diskriminant analizi yöntemini kullanarak finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirmiştir. 
Bununla birlikte, Çil Koçyiğit (2011) tarafından Türkiye’de 2009 yılında faaliyet gösteren özel hastaneler 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmada diskriminant analizi yöntemi kullanılarak, ayrıca Civan ve Dayı (2014) 
tarafından 2008-2012 yılları arasında Zonguldak ilinde faaliyet gösteren kamu hastaneleri kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmada, Altman Z modeli ve yapay sinir ağları modeli kullanılarak finansal başarısızlık 
tahmin modeli geliştirilmiştir. Diğer çalışmadan farklı olarak, Yılmaz(2009) tarafından Türkiye’de 2004-2008 
yılları arasında faaliyet gösteren kamu hastaneleri ve özel hastaneler kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 
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gizli sınıf regresyon analizi yöntemi kullanılarak finansal risk analiz modeli geliştirilmiş ve hastanelerin 
finansal risk düzeyleri belirlenmiştir.  

Yerli ve yabancı literatürde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler kapsamında yapılan araştırmalar 
sonucunda finansal başarısızlığın tahmin edildiği ve finansal başarısızlık tahmin modellerinin geliştirildiği 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak, sağlık sektörü dikkate alındığında finansal başarısızlık tahmini 
konusunda hastane işletmelerine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu, özellikle 
Türkiye’de faaliyet gösteren hastane işletmelerine yönelik gerçekleştirilen çalışma sayılarının yetersiz olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, hastane işletmeleri kapsamında gerçekleştirilecek finansal başarısızlık tahmini 
çalışmaları ile özellikle yerli literatürde doldurulması gereken bir boşluk olduğu dikkat çekmektedir. 

3. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın metodoloji bölümünde sırasıyla; araştırmanın amacı ve önemi, kapsamı ve sınırlılıkları, 
problemi ve sorusu, verileri ve değişkenleri ile araştırma verilerinin analizi hakkında bilgi verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Araştırmanın amacı, kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmin modelinin geliştirilmesi ve 
geliştirilen model ile kamu hastanelerinin finansal başarısızlığını en iyi açıklayan tahmin edici değişkenlerin,  
diğer bir ifade ile kamu hastanelerinin finansal başarısızlığı üzerinde etkisi olan unsurların belirlenmesidir. 
Finansal başarısızlık tahmini, uzun yıllardan beri işletmelerde finansal yapıdaki bozulmaların önceden tespit 
edilmesinde kullanılan oldukça etkili bir finansal analiz yöntemidir. Hastaneler, sağlık hizmetini arz eden ve 
sınırlı kaynaklarla faaliyetlerini sürdüren sağlık işletmeleridir. Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların büyük 
bir bölümünün hastane işletmeleri tarafından kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, diğer 
işletmelerde olduğu gibi hastane işletmeleri açısından da finansal başarısızlık, finansal risk, finansal güç, 
finansal esneklik gibi konular üzerine yoğunlaşılması, ülke ekonomisinin gelişimi açısından önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, hastane işletmelerine ait sağlık harcamaları içerisinde en yüksek paya sahip olan 
kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlığın tahmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma, 
hastanelerin finansal başarısızlığının bilimsel temele dayalı bir biçimde değerlendirilmesine zemin 
hazırlaması açısından oldukça önemlidir. Yurt dışında ve yurt içinde diğer işletmelere yönelik gerçekleştirilen 
finansal başarısızlık tahmini çalışmaları ile karşılaştırıldığında, hastane işletmelerine, özellikle de kamu 
hastanelerine yönelik gerçekleştirilen finansal başarısızlık tahmini çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, hastanelerde finansal durumun değerlendirildiği çalışmaların birçoğunun oran analizi 
yöntemi kullanılarak finansal performans ölçümü ile sınırlı tutulduğu ve ilgili çalışmalarda finansal 
başarısızlık tahminine yönelik bir model geliştirmenin amaçlanmadığı görülmektedir. Bu nedenle, oran 
analizi yönteminden farklı olarak lojistik regresyon analizi yöntemi ile kamu hastanelerinin finansal 
başarısızlığının tahmin edilmesi amacına yönelik gerçekleştirildiği için literatüre katkı sağlaması ve sağlık 
sektörü açısından özgün bir nitelik taşıması bu çalışmayı önemli hale getirmektedir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Hastanelerde finansal başarısızlık tahmin modelinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilen bu 
araştırma kapsamında, 2014-2016 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak İstanbul, Ankara ve 
İzmir illerinde faaliyet gösteren genel hastaneler, eğitim-araştırma hastaneleri ve dal hastanelerinden oluşan 
kamu hastaneleri yer almaktadır.  Araştırma sürecinde toplam 115 kamu hastanesinin finansal tablolarına 
erişim sağlanmış, ancak araştırma 2014-2016 dönemine ait üç yıllık veriler ile sınırlı tutulduğu için ilgili 
dönemlere ait finansal tablosu bulunmayan 23 kamu hastanesi araştırmaya dahil edilememiştir. Bu 
doğrultuda, araştırmada örneklem seçilmeyerek, finansal tablolarına tam olarak ulaşılan toplam 92 kamu 
hastanesinin geçmişe dönük üç yıllık verileri analiz edilmiştir.  İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında faaliyet 
gösteren kamu hastanelerinin finansal tablolarına erişim sağlanamadığı için araştırmanın en önemli 
sınırlılığını, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren kamu hastanelerinin tamamını 
kapsamaması oluşturmaktadır. Bununla birlikte, üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin finansal 
tablolarına erişim sağlanamadığı için araştırma kamu hastaneleri ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca, kamu 
hastanelerinin finansal durumunu üzerinde etkili olabilecek kalitatif göstergelere ve operasyonel göstergelere 
erişim sağlanamadığı için araştırma verilerinin analizi finansal oranların ve hastanelere özgü bazı finansal 
olmayan oranların kullanımı ile sınırlı tutulmuştur.   
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3.3. Araştırma Problemi ve Sorusu 

Hastanelerin finansal durumları ağırlıklı olarak oran analizi yöntemi ile finansal performansın ölçülmesi ile 
değerlendirilmektedir. Oran analizi, uzun yıllardan beri yurtiçinde ve yurt dışında gerçekleştirilen 
çalışmalarda oldukça sık kullanılan bir finansal analiz yöntemidir. Tek değişkenli istatistiksel analiz yöntemi 
olarak da adlandırılan oran analizinde, finansal tablo kalemleri birbirine oranlanmaktadır. Oran analizi ile 
birbirine oranlanan finansal tablo kalemleri arasındaki ilişki tek bir sayı biçiminde ifade edilmektedir. Böylece,  
finansal tablolardan elde edilen bilgiler birleştirilerek, finansal anlamlarının daha kolay yorumlanmasını 
sağlayan rakamlar oluşturulmaktadır (Burkhardt ve Wheer,2013:1-2). Oran analizi yöntemi ile gerçekleştirilen 
finansal analiz sonuçlarının, finansal durumun değerlendirilmesinde yeterli olmaması nedeniyle birden fazla 
oranın analize dahil edildiği çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmaya başlamıştır. Ülkemizde 
hastanelerin finansal durumlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda çoğunlukla oran analizi 
yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca, hastaneler kapsamında finansal başarısızlık durumunun tespit edilmesini 
ve finansal başarısızlık tahmin modelinin geliştirilmesini sağlayan çok değişkenli istatistiksel analiz 
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Söz konusu bu durum, hastanelerin finansal 
başarısızlığının kapsamlı bir biçimde değerlendirilememesi ve elde edilen sonuçların finansal başarısızlığın 
değerlendirilmesi açısından yeterli olmaması problemini beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, finansal 
başarısızlığın değerlendirilmesi açısından diğer işletmeler kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda çalışma 
bulunmasına rağmen, hastane işletmeleri kapsamında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, 
araştırmacılar tarafından yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren hastaneler kapsamında çok değişkenli 
istatiksel analiz yöntemleri kullanılarak finansal başarısızlığın araştırılması, literatürde hastanelere yönelik 
finansal başarısızlık tahmin modellerinin geliştirildiği çalışma sayılarının artırılması açısından önem arz 
etmektedir. Bu araştırmada, oran analizi yönteminden farklı olarak çok değişkenli istatiksel yöntem 
kullanılarak hastanelerin finansal başarısızlığının tahmin edilip edilemeyeceği ve finansal başarısızlığın 
belirleyici özelliklerini sunan tahmin modelinin geliştirilip geliştirilemeyeceği sorularına yanıt aranmaktadır.  

3.4. Araştırmanın Verileri ve Değişkenleri 

Kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmin modelinin geliştirilmesi için ikincil veri 
kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırma değişkenlerinin belirlenmesi için çeşitli finansal oranlar ve 
hastanelere özgü finansal olmayan oranlar kullanılmıştır. Finansal oranların hesaplanmasında T.C. Sağlık 
Bakanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi Modülü üzerinden 2014-2016 hesap dönemlerine ait erişimi sağlanan 
bilanço ve gelir tablolarından, hastanelere özgü finansal olmayan oranların hesaplanmasında ise Kamu 
Hastaneleri Kurumu (2017) tarafından yayımlanan Hizmet ve Yatırım Bilgileri raporundan yararlanılmıştır. 
Bu doğrultuda, kamu hastanelerine ilişkin 2014-2016 yıllarına ait ilgili kaynaklardan elde edilen veriler 
kullanılarak, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlenmiştir.  

Araştırma verilerinin analizinde ikili (binary) lojistik regresyon analizi yöntemi kullanıldığı için araştırmanın 
bağımlı değişkeni, kamu hastanelerinde finansal başarısızlığın varlığını ve yokluğunu gösteren iki seçenekli 
kategorik bir değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmada finansal başarısızlığın belirlenmesi için kamu 
hastanelerinin 2014-2016 yıllarına ait net kar marjları esas alınarak, “üç yıl üst üste zarar etmiş olmaları” kriteri 
dikkate alınmıştır.  Finansal başarısızlık kriterine bağlı olarak, kamu hastaneleri finansal açıdan başarısız olan 
ve finansal açıdan başarısız olmayan hastaneler biçiminde iki gruba ayrılmıştır. Kamu hastanelerinin üç yıllık 
finansal tablolarının incelenmesi sonucunda belirlenen araştırmanın kategorik bağımlı değişkeni Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 1. Araştırmanın Kategorik Bağımlı Değişkeninin Tanımlanması 
Kriter Finansal Başarı Durumu Kamu Hastanesi Sayısı 

Üç yıl üst üste zarar etmek Finansal açıdan başarısız olan              (Y=1) 49 
Üç yıl üst üste zarar etmemek Finansal açıdan başarısız olmayan      (Y=0)  43 

Tablo 1’e göre toplam 92 kamu hastanesi içinde finansal açıdan başarısız olan kamu hastanesi sayısı 49 ve 
finansal açıdan başarısız olmayan kamu hastanesi sayısı 43’dür. Finansal açıdan başarısız olan kamu 
hastanelerini temsil eden bağımlı değişkene 1 (Y=1) değeri, finansal açıdan başarısız olmayan kamu 
hastanelerini temsil eden bağımlı değişkene ise 0 (Y=0) değeri verilerek, araştırmanın bağımlı değişkeni iki 
seçenekli kategorik bir değişken olarak tanımlanmıştır.   
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Araştırmanın bağımlı değişkeni belirlendikten sonra araştırmanın tahmin edici değişkenleri olan bağımsız 
değişkenleri belirlenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin belirlenmesi sürecinde, bağımsız 
değişkenlerin kamu hastanelerinin finansal durumu üzerinde etkili olmalarına ve sağlık sektörünü doğru bir 
biçimde temsil etmelerine önem verilmiştir. Bu doğrultuda, literatürde işletmelerde finansal başarısızlık, 
işletmelerde finansal performansın değerlendirilmesi, hastane işletmelerinde finansal başarısızlık ve hastane 
işletmelerinde finansal performansın değerlendirilmesi konuları üzerine yapılan araştırmalarda kullanımları 
oldukça yaygın olan oranlar incelenerek, araştırmanın bağımsız değişkenleri belirlenmiştir. Araştırmanın 
bağımsız değişkenlerinin büyük bir bölümü finansal oranlardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 
belirlenen bağımsız değişkenler Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2.  Araştırma Kapsamında Belirlenen Bağımsız değişkenler 
Kategori Finansal Oranlar 

Likidite 

• Cari Oran=  Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borç   
• Asit-Test Oranı= Dönen Varlıklar-Stoklar /  Kısa Vadeli Borç  
• Nakit Oranı= Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borç  
• Stok Bağımlılık Oranı= [Kısa vadeli borç -(Hazır Değerler +Menkul 

Kıymetler) / Stoklar] 

Faaliyet 

• Nakit Devir Hızı= Net satışlar / Ortalama Hazır değerler 
• Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar 
• Borç Devir Hızı= Satışların Maliyeti / Ortalama Ticari Borç 
• Özkaynak Devir Hızı= Net Satışlar / Ortalama Özkaynak  

Finansal Yapı 

• Stok / Dönen Varlık 
• Dönen Varlık / Toplam Varlık 
• Kısa Vadeli Borç /Pasif 
• Toplam Borç / Özkaynak 
• Ticari Borç / Toplam Borç 
• Maddi Duvar Varlık / Özkaynak 

Karlılık • Net Kar Marjı= Net kar / Net Satışlar 
• Özkaynak Karlılığı= Net Kar / Özkaynak  

Büyümea 

• Aktif Büyüme 
• Borç Büyüme 
• Özkaynak Büyüme 
• Net Satış Büyüme 
• Net Kar Büyüme 

Büyüklük 
• Aktif Büyüklük (Ln)b 
• Yatak sayısı 
• Yatak doluluk oranı= [(Yatılan Gün sayısı x 100) / (Yatak Sayısı x 365) ] 

    a  Büyüme oranları;  “[(Cari Dönem − Önceki Dönem) Önceki Dönem⁄ ]” formülü ile hesaplanmıştır.  
      b  Verileri standart hale getirmek için aktif toplamlarının doğal logaritmaları (Ln)  alınmıştır.   
 
Tablo 2’de kamu hastanelerinin finansal başarısızlığının değerlendirilmesi için likidite, faaliyet, finansal yapı, 
karlılık, büyüme ve büyüklük olmak üzere altı kategori altında belirlenen toplam 24 değişken  yer almaktadır. 
Bu kapsamda, likidite oranları ile kamu hastanelerinde kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilme gücü ve 
işletme sermayesi yeterliliği; faaliyet oranları ile varlık ve kaynak unsurlarının kullanım etkinliği; finansal 
yapı oranları ile varlık ve kaynak yapısının durumu; karlılık oranları ile elde edilen karın yeterlilik düzeyi, 
büyüme oranları ile hesap kalemlerinin büyüme düzeyi ve büyüklük oranları ile varlıkların gerçek değeri ve 
büyüklüğü, ayrıca yatak kullanımının yeterliliği değerlendirilmektedir.  
 
Araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenen oranlar arasında yüksek korelasyon ilişkisinin 
bulunması mümkün olabilmektedir. Yüksek korelasyon ilişkisi bulunan oranların kamu hastanelerinin 
finansal durumu üzerinde aynı etkiye sahip olma durumlarını ortadan kaldırmak için yüksek korelasyona 
sahip oranlar veri setinden çıkarılmıştır. Tablo 2’de gösterilen oranlar arasındaki korelasyonlar, Pearson 
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Korelasyon katsayısı kullanılarak belirlenmiştir. Kalaycı (2014:116) tarafından yapılan iki değişken arasındaki 
Pearson Korelasyon katsayısı yorumu dikkate alınarak, bu araştırmada iki oran arasında 0,55’in üzerinde 
tespit edilen korelasyon katsayı değeri, yüksek korelasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Pearson 
Korelasyon katsayısı değerlerinin 0,55’in üzerinde olduğu tespit edilen oranlar araştırmanın veri setinden 
çıkarılmıştır.  Yüksek korelasyona sahip olan oranlar veri setinden çıkarıldıktan sonra veri setinde kalan 
oranlara ilişkin korelasyon tablosu Ek 1’de yer almaktadır. Araştırmada belirlenen oranların yüksek 
korelasyondan arındırılmaları sonucunda, veri setinde kalan ve araştırmada kullanılan 20 adet bağımsız 
değişken Tablo 3’de gösterilmektedir.   

Tablo 3. Araştırmanın Bağımsız Değişkenleri 
Kod Bağımsız değişken 
X1 Asit Test Oranı 
X2 Nakit Oranı 
X3 Stok Bağımlılık Oranı 
X4 Nakit Devir Hızı 
X5 Alacak Devir Hızı 
X6 Özkaynak Devir Hızı 
X7 Stok / Dönen Varlık 
X8 Dönen Varlık / Toplam Varlık 
X9 Kısa Vadeli Borç / Pasif 
X10 Ticari Borç / Toplam Borç 
X11 Net Kar 
X12 Özkaynak Karlılığı 
X13 Aktif Büyüme 
X14 Borç Büyüme 
X15 Özkaynak Büyüme 
X16 Net Satış Büyüme 
X17 Net Kar Büyüme 
X18 Aktif Büyüklük 
X19 Yatak Sayısı 
X20 Yatak Doluluk Oranı 

 
3.5. Araştırma Verilerinin Analizi 

İstatistiksel analiz aşamasına geçmeden önce araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ilişkin verileri 
düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, kamu hastanelerinin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait finansal tablo verileri 
kullanılarak, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ilişkin finansal oranları hesaplanmıştır. 
Finansal oranların hesaplanmasında oran analizi yöntemi kullanılmış ve ilgi oranlardan oluşan veri seti 2014, 
2015 ve 2016 yılları için düzenlenerek, istatistiksel analizine hazır hale getirilmiştir. Oran analizi yönteminin 
uygulanması ve veri setinin düzenlenmesi sürecinde Microsoft Office Excel paket programı kullanılmıştır. 
Düzenlenen veri seti SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 paket programına yüklendikten sonra, 
2016 yılı baz alınarak kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmini modelinin geliştirilmesi için 
lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi olan lojistik regresyon analizi normal dağılım, çok değişkenli 
normal dağılım, eşvaryanslık, süreklilik gibi varsayımlarını gerektirmeyen regresyon modelinin 
oluşturulmasını sağlamaktadır. Lojistik regresyon analizi, bağımsız değişkenlerin sürekli ya da süreksiz 
olabildiği, sürekli ve süreksiz bağımsız değişkenlerin bir arada olabildiği ve bağımsız değişkenin süreksiz 
olduğu bir analiz türüdür (Şenel ve Alatlı,2014:36). Lojistik regresyon analizi,  kategorik bir bağımlı değişken 
ile bir veya daha fazla kategorik ya da sürekli bağımsız değişken arasındaki ilişkiler hakkında hipotez 
tanımlamak ve söz konusu hipotezi test etmek için kullanımı oldukça uygun olan bir yöntemdir (Peng 
vd,2002: 4). Lojistik regresyon analizi özellikle diskriminant analizi yöntemine bağlı olarak ortaya çıkan 
normal dağılım, gruplar arasındaki dağılım matrislerinde eşitlik gibi sınırlamaları ortadan kaldırmak için 
finansal başarısızlık tahmini çalışmalarında yaygın bir biçimde kullanılan alternatif parametrik bir 
yaklaşımdır. Lojistik regresyon analizi,  bağımsız değişkenlerin katsayısını kullanarak, iki değerli bir bağımlı 
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değişken tarafından tanımlanan sonucun ortaya çıkma olasılığını göstermekte ve kümülatif lojistik olasılık 
fonksiyonu biçiminde bir model sunmaktadır (Alifiah, 2014: 93). Lojistik regresyon analizinde, bağımlı 
değişkene logit dönüşüm uygulanarak, bağımsız değişken yardımıyla bağımlı değişkenin logiti tahmin 
edilmektedir (Peng vd,2002: 4). Logit model olarak da adlandırılan lojistik regresyon analizi, bağımlı 
değişkenin iki, üç veya çok kategorili olması durumunda, bağımsız değişkenler  ile arasındaki neden-sonuç 
ilişkisini belirlemek için kullanılan ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini odds 
oranı ile açıklayan bir yöntemdir (Yerdelen Kaygın vd.,2016:150). Odds oranı, bir olayın gerçekleşme 
olasılığının, söz konusu olayın gerçekleşmeme olasılığına bölünmesi ile elde edilmekte ve Exp (β) ile 
sembolize edilmektedir. Lojistik regresyon analizinde bir diğer önemli kavram olan logit ise odds oranının 
doğal logaritmasının alınması ile elde edilen bir değerdir (Çokluk vd,2016:63).   

Odds oranı aynı zamanda bahis oranı olarak da adlandırılmaktadır. Eşitlik 1’de odds oranı gösterilmektedir 
(Tchantchane, 2009:549):  

                                        Odds oranı=    Pi
1−Pi

                                                                     (1) 

Eşitlik 1’e göre Pi, gözlemlenen bir durumun (i=1,2,3..,n)  meydana gelme olasılığını, 1-Pi ise gözlemlenen bir 
durumun meydana gelmeme olasılığını temsil etmektedir. Bu durumda, bağımlı değişken Pi için 1 değerini 
(Yi=1) ve 1-Pi için 0 değerini (Yi=0) alarak, iki kategorili hale gelmektedir. Ayrıca, bağımsız değişkenler sürekli, 
kategorik ve her ikisini birden içeren bir özellik taşıyabilmektedir. Odds oranı, bir durumun meydana gelme 
olasılığının, meydana gelmeme olasılığına oranı olarak tanımlanmaktadır. Odds oranı, olasılık kestiriminin 0-
1 arasında bir değer almasını sağlamaktadır, ancak odds oranının sıfırın altında bir değer almaması için odds 
oranı ile elde edilen değerin doğal logaritmasının alınarak, logit değerinin hesaplanması gerekmektedir. Logit 
değerinin hesaplanması sonucunda 0-1 arasında bir olasılığa dönüştürülebilen metrik bir değişken elde 
edilmektedir (Şenel ve Alatlı,2014:36). Böylece, bağımlı değişkenin eksi sonsuz (-∞) ve artı sonsuz (+∞) 
aralığında bir değer alması sağlanmakta ve bağımlı değişen sürekli hale gelmektedir (Alifiah, 2014: 93).   

Odds oranı hesaplandıktan sonra doğal logaritmasının alınarak logit değerinin elde edildiği model Eşitlik 
2’de gösterilmektedir (Yerdelen Kaygın vd.,2016:151; Yıldız,2014:81):  
 
                                  logit  (Y) =   lne  [ Pi

1−Pi
  ] =  β0 + β1 X1+ β2 X2+ ……. Βn Xn                            (2)                              

Eşitlik 2’de gösterilen logit dönüşüm, odds oranının e tabanında doğal logaritmasının alınması ile 
gerçekleşmektedir. Odds değerinin 1’den küçük olması durumunda logit değeri negatif değer alırken, 1’den 
büyük olması durumunda pozitif değer almaktadır. Lojistik regresyon analizi sonucunda doğrusal olmayan 
bir logaritmik fonksiyon olan amaçlanan model elde edilmekte ve model katsayıları logaritmik değerler 
biçiminde gösterilmektedir. Model katsayılarının yorumlanmasını zorlaştıran söz konusu bu durumu ortadan 
kaldırmak için katsayıların anti-logaritmalarının alınması sonucunda elde edilen ve Exp (β) sembolü ile 
gösterilen üstel lojistik katsayısı değerinden yararlanılmaktadır. Model katsayıları ilişkinin yönü hakkında, 
üstel lojistik katsayısı ise bağımsız değişkende meydana gelen değişmenin, olabilirlik değerini kaç kat 
azaltacağı ya da artıracağı hakkında bilgi vermektedir.   

Model katsayıların daha kolay ve anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için Eşitlik 2’de gösterilen modelin 
her iki tarafının anti-logaritmasının alınması sonucunda Eşitlik 3’de gösterilen denklem elde edilmekte ve 
Eşitlik 3’de elde edilen denklem kullanılarak Eşitlik 4’ de gösterilen lojistik regresyon modeline ulaşılmaktadır 
(Hosmer ve Lemeshow, 2000: 6):  

                                   P(i) =  eβ0+β1 X1 

1+eβ0+β1 X1                                                                                   (3) 

                                   g (i) =  lne  [ Pi
1−Pi

  ] = β0 + β1 X1 + β2 X2 + …….. βn Xn                                    (4) 

Eşitlik 3’de gösterilen denklem logit dönüşüme uğramakta olup, Eşitlik 4’de gösterildiği gibi g(i) olarak 
tanımlanarak, bir durumun gerçekleşme olasılığını tahmin edebilen logit modeline ulaşılmaktadır.  
Geliştirilen logit modelindeki negatif katsayılı değişkenler finansal başarısızlık olasılığı ile negatif korelasyon 
(finansal başarısızlık riskini azaltır) gösterirken, pozitif katsayılı değişkenler finansal başarısızlık olasılığı ile 
pozitif korelasyon (finansal başarısızlık riskini artırır) göstermektedir  (Alifiah, 2014: 93).   
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4. Araştırmanın Bulguları 

Lojistik regresyon analizi yöntemi ile geliştirilmesi amaçlanan modelin uyumunu değerlendirmek için 
öncelikle bağımsız değişkenlerin dahil edilmediği ve sadece sabit terimin yer aldığı başlangıç modeli 
oluşturulmaktadır. Model uyumunun değerlendirilmesinde olabilirlik değeri (likelihood-LL)  kullanılmakta 
olup, modelin uyum iyiliği olabilirlik değerinin -2 logaritması alınarak ölçülmektedir. Ölçüm sonucunda -
2LL’nin alabileceği en küçük değer sıfır olacağı için -2LL istatistik değerinin sıfır olması mükemmel uyum 
olduğunu ifade etmektedir (Şenel ve Alatlı,2014:39). Başlangıç modeli Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Başlangıç Modeli İterasyonua 

İterasyon -2 Log Likelihood  (-2LL) 
Katsayılar 

Sabit 
Adım 0 1 127,147 0,130 

2 127,147 0,131 
      a  Parametre tahminleri 0,001’den daha az değiştiği için tahmin iterasyon sayısı 2’de sona ermektedir. 

Tablo 4’e göre birinci aşamanın ikinci iterasyonunda -2LL değeri 127,147, sabit terim değeri ise 0,131 olarak 
hesaplanmıştır. Başlangıç modeli için hesaplanan -2LL değeri, daha sonra bağımsız değişkenlerin modele 
dahil edilmesi ile amaçlanan modele ilişkin hesaplanacak -2LL değeri ile karşılaştırılarak, bağımsız 
değişkenlerin amaçlanan modelin uyumuna anlamlı bir katkı sağlayıp sağlamadıkları belirlenmektedir. Bu 
nedenle, amaçlanan model için hesaplanacak -2LL istatistik değerinin başlangıç modelinden daha küçük 
olması beklenmektedir. 

Başlangıç modeli oluşturulduktan sonra modele sadece sabit terim dahil edilerek sınıflandırma yapılmaktadır. 
Modelde sadece sabit terimin yer alması nedeni ile bir gruba yönelik üyeliklerin sınıflandırılması 
gösterilmekte, yani sınıflandırma gözlem sayısı fazla olan gruba göre yapılmaktadır (Yıldız,2014:84).  
Sınıflandırma tablosu Tablo 5’te gösterilmektedir.  

 Tablo 5. Sınıflandırma Tablosua 

 
Gözlenen 

Tahmin edilen 
Y                                 Doğruluk Yüzdesi 

 0 1 
Adım 0 
 Y 

0 0 43               0 
1 0 49          100 

                    Genel Yüzde       53,3 
        a Kesim noktası =  0,5 

Tablo 5’e göre gözlem sayısı finansal açıdan başarısız olan hastaneler (Y=1) grubunda daha fazla olduğu için 
tüm hastaneler bu grupta kabul edilmekte ve doğruluk yüzdesi %100 olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda, 
92 hastaneden 49’u doğru ve 43’ü ise hatalı sınıflandırılarak, modelin sınıflandırılmasında % 53,3 başarı elde 
edilmiştir.  

Sınıflandırma yapıldıktan sonra amaçlanan modelde yer alacak değişkenlerin belirlenmesi için Olabilirlik 
Oranı ile İleriye Doğru Yöntemi (Foward: Likelihood Ratio) kullanılarak, modele dahil edilecek bağımsız 
değişkenlerin skor istatistik değerleri hesaplanmış ve en yüksek skor istatistik değerine sahip olan bağımsız 
değişken modele dahil edilmiştir. Bu aşamada, bağımsız değişkenlere ilişkin hata ki-kare istatistik değerinin 
anlamlı olması (p<0,05) durumunda değişken seçimine devam edilirken, anlamlı olmaması (p>0,05) 
durumunda değişken seçimine son verilmektedir (Çokluk vd.,2016:81-82).  Bu doğrultuda, ilk olarak sabit 
terim, birinci adımda 17,231 skor istatistik değeri (p= 0,000) ile X9,  ikinci adımda 9,368 skor istatistik değeri  
(p= 0,002) ile X8, üçüncü adımda 8,686 skor istatistik değeri (p= 0,003)  ile X4, dördüncü adımda 8,070 skor 
istatistik değeri (p= 0,005) ile X10,  beşinci adımda 6,383 skor istatistik değeri (p= 0,012) ile X7 ve yedinci adımda 
5,293 skor istatistik değeri  (p= 0,021) ile X3 değişkeni olmak üzere, yedi adımdan oluşan iterasyon geçmişine 
göre toplam altı değişken modele dahil edilmiştir. Eşitlikte yer almayan bağımsız değişkenlerin skor istatistik 
değerleri Ek-2’de ve bağımsız değişkenlere ilişkin iterasyon geçmişi Ek-3’de gösterilmektedir.  

Modele dahil edilecek bağımsız değişkenler belirlendikten sonra model katsayılarının anlamlılığı Omnibus 
testi ile ölçülmüştür. Omnibus testinde ki-kare istatistiğinden yararlanılmakta, ki-kare istatistik değerinin 
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anlamlı olması (p< 0,05) ise amaçlanan modelin verilere yeteri kadar uyduğunu ve bağımlı değişken ile en az 
bir bağımsız değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (Yıldız, 2014: 82). Bu durumda, 
bağımlı değişken en az bir bağımsız değişken tarafından açıklanabilmektedir. Omnibus testi sonuçları Tablo 
6’da gösterilmektedir.  

Tablo 6. Omnibus Testi 
Adım Ki-kare df p 

Adım 7 
         Adım 10,964 1 0,001 
         Blok 56,255 5 0,000 
         Model 56,255 5 0,000 

Tablo 6’ya göre yedinci, yani son adımda amaçlanan modelin 56,255 olan ki-kare istatistik değeri anlamlı 
(p=0,000<0,05) olduğu için bağımlı değişken en az bir tane bağımsız değişken tarafından açıklanmaktadır. Bu 
durumda, amaçlanan modele dahil edilen bağımsız değişkenlerden en az bir tanesi finansal başarısızlığı 
temsil eden bağımlı değişkeni etkilemektedir.  

Model katsayılarının anlamlılığının değerlendirilmesinin ardından model uyumunun değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Model uyumunun değerlendirilmesinde başlangıç modelinin -2LL değeri ile amaçlanan 
modelin -2LL değeri karşılaştırılmaktadır. Amaçlanan modelin -2LL değerinin başlangıç modelinin -2LL 
değerinden daha küçük olması, model uyumunda iyileşme olduğunu ve bağımsız değişkenlerin model 
uyumuna katkı sağladığını ifade etmektedir. Ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin 
gücünü ölçen olabilirlik temelli göstergeler Cox ve Snell R2 ve Nagelkerke R2 istatistik değerleridir 
(Tchantchane,2009:551). Cox ve Snell R2 ve Nagelkerke R2 değerleri olabilirlik esasına göre çoklu R2 istatistiğine 
benzemekte, Cox ve Snell R2 istatistik değerinin genel olarak 1’den küçük olması yorumu zorlaştırmakta, 
değerin 0 ve 1 aralığında bir değer alabilmesi için ise Nagelkerke R2 istatistiğinden yararlanılmaktadır 
(Kalaycı, 2014: 293). Dolayısıyla, Cox ve Snell R2 istatistik değerinin, en büyük değerinin 1 olabilmesi için 
yapılan düzeltme ile oluşan Nagelkerke R2 istatistik değeri daha kolay yorumlanmaktadır (Şenel ve 
Alatlı,2014:41). Amaçlanan modelin özeti Tablo 7’de gösterilmektedir.  

Tablo 7. Amaçlanan Modelin Özeti 
Adım -2LL Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

1 105,271a 0,212 0,283 
2 97,538a 0,275 0,367 
3 92,484b 0,314 0,419 
4 87,881b 0,347 0,464 
5 81,502b 0,391 0,522 
6 81,857a 0,389 0,519 
7 70,893b 0,457 0,611 

          a Parametre tahminleri 0,001’den daha az değiştiği için tahmin iterasyon sayısı 5’de sona ermektedir. 
          b Parametre tahminleri 0,001’den daha az değiştiği için tahmin iterasyon sayısı 6’da sona ermektedir. 

Tablo 7’ye göre yedinci adımda -2LL değeri 70,893 ‘dür.  Başlangıç modeline ilişkin -2LL değeri ise 127,147 
‘dir (Bkz. Tablo 4). Amaçlanan modelin  -2LL değerinin, başlangıç modelinin -2LL değerinden daha küçük 
olduğu tespit edildiği için bağımsız değişkenlerin amaçlanan modele dahil edilmesi ile amaçlanan modelin 
uyumunda anlamlı bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yedinci adımda Cox ve Snell R2 istatistik 
değeri yaklaşık 0,46 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, amaçlanan modele dahil edilen bağımsız 
değişkenlerin, bağımlı değişkendeki varyansın yaklaşık % 46’sını açıkladığı, yani amaçlanan modelin bağımlı 
değişkenine ilişkin varyansın % 46’sının bağımsız değişkenlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Nagelkerke R2 istatistik değerleri ise 0,61 olarak hesaplanmış olup, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler 
arasında % 61’lik bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.   

Amaçlanan model uyumu ve bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki gücü belirlendikten 
sonra modelin genel uyum iyiliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.  Amaçlanan modelin uyum iyiliği 
Hosmer ve Lemeshow testi ile ölçülmektedir. Hosmer ve Lemeshow testi ile gözlenen ve tahmin edilen 
frekanslara ilişkin Pearson ki-kare istatistik değeri hesaplanmakta ve uyum iyiliği istatistiği elde edilmektedir. 
Uyum iyiliği istatistiğinin anlamlı olması (p<0,05)  model uyumunun yeterli olmadığı, anlamlı olmaması 
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(p>0,05) ise model uyumunun yeterli olduğu hipotezini desteklemektedir (Hosmer ve Lemeshow, 2000: 150).  
Hosmer ve Lemeshow testi sonuçları Tablo 8’de gösterilmektedir.  

Tablo 8.  Hosmer ve Lemeshow testi 
Adım Ki-kare df p 

1 5,541 8 0,699 
2 10,661 8 0,222 
3 7,604 8 0,473 
4 6,438 8 0,598 
5 14,060 8 0,080 
6 6,525 8 0,589 
7 5,724 8 0,678 

Tablo 8’e göre son adımda 5,714 olan ki-kare istatistik değeri anlamlı bulunmadığı  (p= 0,678> 0,05) için model 
veri uyumunun yeterli olduğu tespit edilerek, amaçlanan modelin bir bütün olarak uyumunun yeterli 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Model uyumunun bir diğer göstergesi, grup üyeliklerinin gerçek duruma uygun bir biçimde 
sınıflandırılmaları ile elde edilen amaçlanan modelin doğru sınıflandırma yüzdesidir.  Bağımsız değişkenlerin 
amaçlanan modele dahil edilmesi ile amaçlanan modelin sınıflandırma tablosu ve başlangıç modelinin 
sınıflandırma tablosu, genel yüzde ve doğruluk yüzdesi açısından karşılaştırılmaktadır. Bununla birlikte, 
kesim noktaları için hesaplanan tip I ve tip II hataları değerlendirilerek, modeller arasındaki tahmin başarısı 
karşılaştırılmaktadır. Amaçlanan modelin sınıflandırılması Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9. Amaçlanan Modelin Sınıflandırma Tablosua 

 Gözlenen 
Tahmin edilen 

Y Doğruluk Yüzdesi 
 0 1 

Adım  7 
Y 

0 34 9 79,1 
1 10 39 79,6 

        Genel Yüzde                                     79,3 
    a Kesim noktası =  0,5 

Tablo 9’a göre finansal açıdan başarısız olmayan hastaneler grubunda (Y=0) yer alan toplam 43 hastaneden 
34’ü doğru ve 9’u hatalı sınıflandırılırken,  finansal açıdan başarısız olan hastaneler grubunda (Y=1) yer alan 
toplam 49 hastaneden 39’u doğru ve 10’u hatalı sınıflandırılmıştır. Bu durumda, 0,5 kesim noktası için finansal 
açıdan başarısız olmayan hastaneler %79,1 doğruluk yüzdesi ile tahmin edilirken, finansal açıdan başarısız 
olan hastaneler % 79,6 doğruluk yüzdesi ile tahmin edilmiştir. Genel olarak, hastanelerin sınıflandırma 
doğruluğunun %79,3 olduğu tespit edildiği için başlangıç modelinin sınıflandırma genel yüzdesi (% 53,3) ile 
karşılaştırıldığında, bağımsız değişkenlerin amaçlanan modele dahil edilmesi ile amaçlanan modelin 
sınıflandırma genel yüzdesinin yükseldiği görülmektedir (Bkz. Tablo 5). Elde edilen bu sonuçlara göre lojistik 
regresyon analizi yöntemi ile gerçekleştirilen analiz sonucunda, kamu hastanelerinin finansal başarısızlığını 
%79,3 doğruluk yüzdesi ile tahmin edebilen bir finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiştir.  

Amaçlanan modelin sınıflandırma doğruluğu belirlendikten sonra finansal başarısızlık durumunu 
açıklamada etkili olan değişkenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, orijinal katsayıya (β), standart 
hataya (S.E), wald istatistiğine, wald istatistiği serbestlik derecesine (df), wald istatistiğinin anlamlılık 
düzeyine (p) ve en önemlisi olabilirlik oranı, üstel lojistik katsayısı veya odds oranı olarak da ifade edilen (Exp 
(β)) değerine ilişkin sonuçlar değerlendirilmektedir. Katsayılar yorumlanırken, orijinal katsayı ile odds oranı 
kullanılmaktadır. Pozitif katsayıya sahip olan bağımsız değişken, bağımlı değişkenin gözlemlenme olasılığını 
artırırken; negatif katsayıya sahip olan bağımsız değişken, bağımlı değişkenin gözlemlenme olasılığını 
azaltmaktadır (Çokluk, 2016: 87-88). Genel olarak, modelde yer alan her parametre için dikkate alınan Exp (β) 
değeri,  bağımsız değişkenin etkisi ile bağımlı değişkenin kaç kat daha fazla gözlemlenme olasılığına sahip 
olduğu ifade etmektedir (Baş ve Çakmak,2012:68). Amaçlanan modelde yer alan bağımsız değişkenler Tablo 
10’da gösterilmektedir.  
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Tablo 10. Amaçlanan Modelde Yer Alan Bağımsız Değişkenler 
Son adım/Değişken β S.E. Wald df p Exp (β) 

Adım 7 

X3  0,136 0,049 7,768 1 0,005 1,146 
X4 0,067 0,020 11,376 1 0,001 1,069 
X7  11,408 3,067 13,836 1 0,000 90021,974 
X8 9,459 3,238 8,534 1 0,003 12827,361 

 X10 -6,296 2,612 5,810 1 0,016 0,002 
Sabit -12,866 3,430 14,068 1 0,000 0,000 

Tablo 10 incelendiğinde, kamu hastanelerinde finansal başarısızlığı en iyi açıklayan bağımsız değişkenlerin X3 
(Stok Bağımlılık Oranı),  X4, (Nakit Devir Hızı), X7 (Stok/Dönen Varlık), X8 (Dönen varlık/Toplam Varlık) ve X10  

(Ticari Borç/Toplam Borç) olduğu, ayrıca bağımsız değişkenlerin tamamına ait wald istatistik değerlerinin 
anlamlı olduğu (p<0,05) görülmektedir. Wald istatistiği, lojistik regresyon katsayıları (β) için 1 serbestlik 
dereceli anlamlılık testi sunmakta, düşük p değeri ise regresyon katsayısının sıfırdan önemli ölçüde farklı 
olduğunu göstermektedir (Tchantchane,2009:550-551). Bağımsız değişkenlerin katsayı (β) değerleri 
incelendiğinde, sadece X10 değişkenine ait katsayının negatif olduğu ve X10 değişkeninde meydana gelen bir 
birimlik artışın, kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma olasılığını azalttığı görülmektedir. Katsayı 
değeri pozitif olan diğer tüm değişkenler ise kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısızlık olma olasılığını 
artırmaktadır.  Genel olarak, bağımsız değişkenlere ait katsayı değeri büyüdükçe üstel lojistik katsayı [Exp 
(β)] değeri de büyümektedir. Bu durumda, bağımsız değişkende meydana gelen değişme modelin tahmin 
olasılığını artırmaktadır. Tüm değişkenlerin katsayı ve üstel lojistik katsayı değerleri incelendiğinde, 
amaçlanan modelin tahmin olasılığını en fazla artıran tahmin edici değişkenlerinin sırasıyla X7 ve X8 olduğu 
görülmektedir.  

Kamu hastanelerinin finansal başarısızlığının tahmin edilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen lojistik 
regresyon analizi sonucunda, son adım olan yedinci adımda X3, X4, X7, X8 ve X10 bağımsız değişkenleri ile bir 
model geliştirilmiştir. Kamu hastanelerine yönelik geliştirilen finansal başarısızlık tahmin modeli Eşitlik 5’te 
gösterilmektedir.  

                logit (Y) = -12,86 + (0,136). X3 + (0,067). X4 + (11,408). X7 + (9,459). X8 - (6,296). X10                 (5)  

Eşitlik 5’de gösterilen modelin kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olup olmayacağını önceden 
kestirebilme özelliği bulunmakla birlikte, modelde pozitif katsayı değerine sahip olan bağımsız değişkende 
meydana gelen değişim, kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma olasılığını artırırken, negatif 
katsayı değerine sahip olan bağımsız değişkende meydana gelen değişim, kamu hastanelerinin finansal 
açıdan başarısız olma olasılığını azaltmaktadır.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Kamu hastanelerinin finansal başarısızlığının tahmin edilmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilen bu 
çalışmada, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında faaliyet gösteren ve ilgili yıllara ait verilerine tam olarak 
ulaşılan toplam 92 kamu hastanesi kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiş ve kamu hastanelerinin geçmişe 
dönük üç yıllık verileri lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Lojistik regresyon 
analizi sonucunda % 79,3 tahmin başarısı ile model ve veri uyumu yeterli düzeyde olan bir finansal 
başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modele göre, finansal başarısızlığın tahmin edilmesinde 
etkili olan beş tahmin edici değişken tespit edilmiştir. Kamu hastanelerinin finansal başarısızlığı üzerinde 
etkili olan tahmin edici değişkenler; likidite oranları kategorisinden stok bağımlılık oranı, faaliyet oranları 
kategorisinden nakit devir hızı ve finansal yapı kategorisinden stok/dönen varlık, dönen varlık/toplam varlık 
ve ticari borç/toplam borç değişkenleridir. Tahmin edici değişkenlerden pozitif katsayı (β) ve yüksek üstel 
lojistik katsayı {Exp (β)} değerine sahip olanlar finansal başarısızlık tahmin olasılığını artırmakta, negatif 
katsayı (β) ve düşük Exp (β) değerine sahip olanlar ise finansal başarısızlık tahmin olasılığını azaltmaktadır. 
Bu doğrultuda, finansal başarısızlık tahmin olasılığını artıran tahmin edici değişkenlerin stok/dönen varlık, 
dönen varlık/toplam varlık, stok bağımlılık oranı ve nakit devir hızı olduğu, finansal başarısızlık tahmin 
olasılığını azaltan tahmin edici değişkenin ise ticari borç/toplam borç olduğu tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, stok/dönen varlık ve dönen varlık/toplam varlık değişkenlerinin, kamu hastanelerinde finansal 
başarısızlık tahmin olasılığını en fazla artıran değişkenler olduğu tespit edilmiştir.  



C. E. Erkılıç – A. Aksoy 12/2 (2020) 1415-1433 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1428 

Araştırma sonucunda geliştirilen modelin tahmin olasılığını en fazla artıran tahmin edici değişkenin 
stok/dönen varlık olduğu ve stok/dönen varlık değişkeninde meydana gelen bir birimlik artışın, kamu 
hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma olasılıklarını yaklaşık 9002097 kat1 artırdığı tespit edilmiştir.  
Dolayısıyla, dönen varlıklar içerisinde stok miktarının artması durumunda kamu hastanelerinin finansal 
açıdan başarısız olma olasılıkları artacaktır. Bununla birlikte, araştırma sonucunda geliştirilen modelin tahmin 
olasılığını artıran bir diğer tahmin edici değişkenin stok bağımlılık oranı olduğu ve stok bağımlılık oranı 
değişkeninde meydana gelen bir birimlik artışın kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma 
olasılıklarını yaklaşık 14,6 kat artıracağı tespit edilmiştir.  Elde edilen bu sonuçlar, dönen varlıklar içerisinde 
stok miktarının fazla olduğunu, faaliyetlerin stok ağırlıklı olarak gerçekleştirildiğini ve kısa vadeli 
yükümlülüklerin karşılanmasında kamu hastanelerinin stoklara bağımlı olduğunu göstermektedir. 
Likiditesinin düşük olması stokların nakde dönüşmesi sürecinde daha fazla değer kaybının yaşanmasına 
neden olduğu için kamu hastanelerine daha az nakit girişi sağlamaktadır. Stok miktarının fazla olması ya da 
artması nedeni ile stokların nakde dönüşmeleri esnasında çok fazla değer kaybı yaşanmakta olup, kısa vadeli 
yükümlülükleri karşılama gücü azalmakta ve ödemelerin yapılmasında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca, 
kamu hastanelerinde miktarı fazla olan ve etkili kullanılmayan stoklar maliyetleri de artırmaktadır. Stok 
miktarının fazla olmasına bağlı olarak stoklara bağımlı bir biçimde faaliyetlerin sürdürülmesi, kamu 
hastanelerinde finansal açıdan başarısız olma olasılığını oldukça artırmaktadır. Bu araştırmanın stok/dönen 
varlık ve stok bağımlılık değişkenlerine ilişkin elde edilen sonuçlarına paralel olarak, Yılmaz (2009) tarafından 
gerçekleştirilen araştırma sonucunda da hastanelerin finansal risk düzeylerinin belirlenmesinde etkili olan 
değişkenlerden birinin stok bağımlılık oranı olduğu, stok miktarı ve stok bağımlığı yüksek olan hastanelerin 
yüksek risk grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. Stok bağımlılık oranına ilişkin elde edilen bu araştırma 
sonucu, Yılmaz (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, Civan 
ve Dayı (2014) tarafından kamu hastanelerinin finansal başarısızlığının tahmin edilmesinde stok/toplam varlık 
oranının önemli olduğuna ilişkin tespit edildiği araştırma sonucu, bu araştırmanın stoklara ilişkin elde edilen 
sonuçlarını desteklemektedir.  

Araştırma sonucunda geliştirilen modelin tahmin olasılığını oldukça fazla artıran bir diğer tahmin edici 
değişkenin dönen varlık/toplam varlık olduğu ve dönen varlık/toplam varlık değişkeninde meydana gelen bir 
birimlik artışın, kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma olasılıklarını yaklaşık 1282636 kat artırdığı 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, dönen varlık miktarı yüksek olan kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız 
olma olasılığı yüksek olacaktır. Aktiflerin içerisinde dönen varlık miktarının fazla olmasının hastanelerin 
finansal başarı ve performansını olumlu yönde arttırdığına yönelik elde edilen birçok çalışma sonucunun 
aksine, bu çalışmada farklı bir sonuç elde edilmiştir. Araştırma ile elde edilen bu sonuç, kamu hastanelerinde 
dönen varlıklara gereğinden fazla yatırım yapıldığına ve atıl durumda dönen varlık bulundurulduğuna işaret 
etmektedir. Duran varlıklara göre daha az getiri elde edildiği için kamu hastanelerinde aktif toplamın 
içerisinde normalin üzerinde olan dönen varlıklardan daha az getiri elde edildiğini ve etkin 
kullanılmamalarından kaynaklı olarak verimlilik kaybı yaşandığını, bu nedenle dönen varlık miktarı yüksek 
olan kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısız olma olasılıklarının arttığını ifade etmek mümkündür. Bu 
araştırma sonucuna benzer şekilde Yılmaz (2009) ve Çil Koçyiğit (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırma 
sonucunda da dönen varlık/toplam varlık değişkeninin, kamu hastanelerinin finansal başarısızlığı üzerinde 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak, dönen varlık/toplam varlık değişkenine ilişkin elde edilen bu araştırma 
sonucundan farklı olarak, her iki araştırmada da kamu hastanelerinde dönen varlık/toplam varlık oranındaki 
artışın finansal açıdan başarısız olma olasılığını azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.   

Araştırma sonucunda geliştirilen modelin tahmin olasılığını artıran bir başka tahmin edici değişkeninin nakit 
devir hızı olduğu ve nakit devir hızında meydana gelen bir birimlik artışın kamu hastanelerinin finansal 
açıdan başarısız olma olasılıklarını yaklaşık 6,9 kat artırdığı tespit edilmiştir. Kamu hastanelerinde nakit devir 
hızı oranın fazla olmasının finansal başarı ve performansın artırılmasında etkili olduğu kabul görmektedir. 
Ancak, nakit devir hızı oranının artmasından kaynaklı olarak finansal başarısızlık olasılığının artması, kamu 
hastanelerinde satışların tutarında değişme olmadığına ve ortalamanın altında yetersiz nakit ile çalışıldığına 
işaret etmektedir.  Nakit yetersizliği ise kamu hastanelerinde vadesi gelen yükümlülüklerin karşılanmasında 
güçlük çekilmesine, ayrıca borç ödeme kapasitesinin ve hastane kredibilitesinin düşmesine neden olmaktadır. 
Böylece, yükümlülükler yerine getirilirken finansal sıkıntı içine girilmekte ve finansal başarısızlık yaşama 

 
1 Değişimin büyüklüğünün hesaplanmasında “ [(Üstel katsayı – 1). 100]” formülü kullanılmaktadır. 
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olasılığı artmaktadır. Kamu hastanelerinde nakit miktarının artırılarak en uygun nakit miktarının 
belirlenmesi, finansal açıdan başarısız olma olasılığının azalmasında etkili olacaktır. Nitekim,  Tarcan (2006) 
tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda da yüksek nakit oranına sahip olan kamu hastanelerinin 
finansal açıdan başarısız olma olasılıklarının azalacağı tespit edilerek, finansal başarının artırılması 
hususunda nakit miktarının artırılmasının etkili olacağı belirtilmiştir. Trussel ve Patrick (2010) tarafından 
gerçekleştirilen araştırmada sonucundan ise nakit akışlarının artırılması suretiyle hastanelerin finansal 
başarısızlığının azalacağı tespit edilmiş ve uygun miktarda nakit elde edilmesi ile finansal sıkıntının azalacağı 
ifade edilmiştir.  

Araştırma sonucunda geliştirilen modelin tahmin olasılığının azalmasında etkili olan tahmin edici değişkenin 
ticari borç/toplam borç olduğu ve ticari borç/toplam borç değişkeninde meydana gelen değişimin finansal 
başarısızlık olasılığını azaltacağı tespit edilmiştir. Kamu hastanelerinde ticari borçların önemli bir kısmını 
satıcı kredileri oluşturmakta, satıcı kredileri ise mal ve hizmet alımlarında uygun koşullarda borç 
kullanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, finansal borçlara göre maliyet avantajına sahip olan ticari borçlar, geri 
ödeme süresinde esneklik, kullanım kolaylığı ve vade ayarlama imkânı sağladığı için kamu hastanelerinde 
uygun şartları sunması açısından finansal sıkıntı yaşanma riskini azaltmakta ve finansal açıdan başarısız olma 
olasılığını düşürmektedir.  

Araştırma ile elde edilen sonuçlara göre, stok kontrol yönetiminde etkinliğin artırılması ve stok yönetim 
politikalarının iyileştirilmesi ile kamu hastanelerinde finansal başarısızlık olasılığını çok fazla artıran stok 
miktarındaki artışın uygun seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu hastanelerinde vadesi gelen 
borçların ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması için stokların daha hızlı bir biçimde elden çıkarılarak nakde 
dönüştürülmeleri gerekmektedir. Kamu hastaneleri için en uygun stok miktarının belirlenmesi, stok 
bulundurma maliyetlerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, kamu hastanelerinde stok 
devir hızının artırılarak, stok miktarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Stok devir 
hızının artması, kamu hastanelerinde yapılan işlem sayısını artırarak, hasta sayısının ve hasta hareketliliğinin 
artmasını sağlayacaktır. Hasta hareketliliğinden kaynaklanan gelirlerin artmasını sağlayacak olan bu durum 
ise kamu hastanelerinin finansal açıdan başarısızlık olma olasılığının azalmasında etkili olacaktır. Nitekim, 
Langabeer ve arkadaşları (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da, ayakta tedavi ile elde edilen hasta 
gelirlerinin az olduğu hastanelerin finansal açıdan başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, 
dönen varlık miktarının önemli bir kısmını oluşturan stokların gereğinden fazla olması kamu hastanelerinde 
dönen varlık miktarının artmasına neden olmaktadır. Kamu hastanelerinde atıl durumda olan ve verimsiz 
kullanılan dönen varlıklar, stok miktarının azaltılması ile uygun seviyeye gelecek, böylece dönen varlıklardan 
daha fazla getiri elde edilebilecektir. Bununla birlikte, finansal başarısızlık olasılığını artıran dönen varlık 
miktarındaki fazlalığın azaltılması için alacakların ortalama seviyesine düşürülmesi ve alacakların azaltılması 
gerekmektedir. Kamu hastanelerinde işletme sermayesi yönetiminde etkinliğin artırılarak, varlık ve kaynak 
unsurlarının doğru bir şekilde kullanılması gerekliliğini ön plana çıkaran söz konusu bu durumda, stok ile 
birlikte nakit, alacak ve kısa vadeli borç unsurlarının dengeli bir biçimde kullanımının sağlanması 
gerekmektedir. Kamu hastanelerinde nakde dönüşme özelliği yüksek olan varlıklara yatırım yapılması, 
stokların nakde dönüştürülmesi, alacakların tahsil süresinin kısaltılması, likidite seviyesinin yükseltilmesi, 
uygun nakit miktarının elde edilmesi ve kısa vadeli yabancı kaynakların doğru kullanılması ile işletme 
sermayesi unsurları arasında kurulacak denge finansal yapıyı güçlendirerek, finansal başarısızlık olasılığının 
azaltılmasında etkili olacaktır.   

Bu çalışma sonucunda, kamu hastanelerine yönelik finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiş ve kamu 
hastanelerinin finansal başarısızlığı üzerinde etkisi olan unsurlar belirlenmiştir. Hastane işletmelerinin 
finansal başarısızlığının tahmin edilmesi konusunda literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülen bu 
çalışmanın en önemli sınırlılığı, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu hastanelerinin tamamını kapsamamasıdır. 
Daha sonra yapılacak çalışmalarda, Türkiye’deki kamu hastanelerinin ve özel hastanelerin tamamında 
finansal başarısızlık durumunun araştırılması, sağlık sektörüne yönelik önemli finansal bilgilerin elde 
edilmesine ve hastanelere yönelik finansal bilgi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca,  kamu 
hastanelerinin ve özel hastanelerin finansal başarısızlığı üzerinde etkisi olan unsurların belirlenmesini 
sağlayarak, Türkiye’de sağlık ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine engel olan faktörlere yönelik gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda araştırmacılar, hastane yöneticileri, ortaklar, yatırımcılar, politika yapıcılar, 
kamu aktörleri olmak üzere sağlıkla ilgili tüm paydaşlara ışık tutacaktır.  Bu çalışmada, lojistik regresyon 



C. E. Erkılıç – A. Aksoy 12/2 (2020) 1415-1433 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1430 

analizi yöntemi kullanılarak hastanelere yönelik finansal başarısızlık tahmin modeli geliştirilmiştir. 
Hastanelerin finansal başarısızlığının tahmin edilmesi konusu üzerine gerçekleştirilecek çalışmalarda, diğer 
çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılması ve ilgili yöntemler ile geliştirilecek model 
yeterliliklerinin ve başarılarının karşılaştırılması, oran analizi yönteminden farklı olarak daha kapsamlı 
yöntemlerin kullanımının yaygınlaşması açısından faydalı olacaktır. Böylece, hastanelerin finansal 
başarısızlığının araştırıldığı nitelikli çalışma sayılarının artması açısından literatüre katkıda bulunulacaktır.   
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Ek 1. Araştırmada Kullanılan Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Tablosu 

 

 

Ek 2. Eşitlikte Yer almayan Bağımsız Değişkenler 
 Skor df p 

Adım 0 Değişkenler X1 2,786 1 0,095 
X2 4,732 1 0,030 
X3 5,293 1 0,021 
X4 8,686 1 0,003 
X5 1,075 1 0,300 
X6 1,420 1 0,233 
X7 6,383 1 0,012 
X8 9,368 1 0,002 
X9 17,231 1 0,000 
X10 8,070 1 0,005 
X11 ,418 1 0,518 
X12 1,151 1 0,283 
X13 6,568 1 0,010 
X14 1,264 1 0,261 
X15 1,139 1 0,286 
X16 ,218 1 0,640 
X17 2,134 1 0,144 
X18 2,469 1 0,116 
X19 ,015 1 0,902 
X20 1,046 1 0,306 
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Ek 3. Bağımsız Değişkenlere İlişkin İterasyon Geçmişi a, b, c, d 

İterasyon -2 LL 
Katsayılar 

Sabit X9 X8 X4 X10 X7    X3 
Adım 1 1 107,647 -1,415 0,579      

2 105,402 -2,002 0,848      
3 105,271 -2,179 0,932      
4 105,271 -2,191 0,938      
5 105,271 -2,191 0,938      

Adım 2 1 100,993 -4,424 0,523 4,363     
2 97,797 -6,167 0,811 5,895     
3 97,541 -6,742 0,924 6,368     
4 97,538 -6,800 0,936 6,415     
5 97,538 -6,801 0,936 6,416     

Adım 3 1 96,793 -5,253 0,465 4,146 0,021    
2 92,867 -7,492 0,760 5,907 0,026    
3 92,489 -8,312 0,894 6,512 0,028    
4 92,484 -8,413 0,912 6,583 0,028    
5 92,484 -8,414 0,912 6,584 0,028    
6 92,484 -8,414 0,912 6,584 0,028    

Adım 4 1 92,017 -3,574 0,214 3,764 0,036 -4,071   
2 88,261 -5,627 0,427 5,610 0,046 -4,784   
3 87,887 -6,449 0,545 6,272 0,049 -4,921   
4 87,881 -6,558 0,564 6,354 0,049 -4,938   
5 87,881 -6,560 0,564 6,356 0,049 -4,938   
6 87,881 -6,560 0,564 6,356 0,049 -4,938   

Adım 5 1 86,564 -4,010 0,000 4,279 0,037 -5,655 4,077  
2 81,945 -6,324 0,106 6,430 0,053 -7,389 5,537  
3 81,509 -7,291 0,184 7,268 0,058 -7,898 5,945  
4 81,502 -7,424 0,199 7,375 0,058 -7,950 5,982  
5 81,502 -7,426 0,200 7,377 0,058 -7,951 5,982  
6 81,502 -7,426 0,200 7,377 0,058 -7,951 5,982  

Adım 6 1 86,563 -4,010  4,279 0,037 -5,655 4,077  
2 82,182 -6,103  6,488 0,055 -8,044 5,928  
3 81,860 -6,863  7,310 0,062 -8,921 6,558  
4 81,857 -6,940  7,396 0,062 -9,012 6,620  
5 81,857 -6,941  7,397 0,062 -9,013 6,620  

Adım 7 1 79,650 -6,168  4,283 0,037 -3,555 5,891 0,060 
2 72,038 -10,197  7,308 0,055 -5,083 9,277 0,107 
3 70,930 -12,369  9,047 0,065 -6,047 11,016 0,131 
4 70,893 -12,847  9,443 0,067 -6,286 11,393 0,136 
5 70,893 -12,866  9,459 0,067 -6,296 11,408 0,136 
6 70,893 -12,866  9,459 0,067 -6,296 11,408 0,136 

a   Yöntem: Foward  Stepwise (LR) 
b  Başlangıç -2LL değeri: 127,147 
c   Parametre tahminleri 0,001’den daha az değiştiği için tahmin iterasyon sayısı 5’de sona ermektedir. 
d  Parametre tahminleri 0,001’den daha az değiştiği için tahmin iterasyon sayısı 6’da  sona ermektedir 
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Amaç – Çalışmayla,  BİST 100 Endeksinde yer alan imalat şirketlerinin kar dağıtım politikası 
bildirgesinde yer alan politikaların belirlenmesi ve bu politikaları etkileyen faktörlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem – Bu çalışmayla, BIST 100 Endeksinde yer alan ve verilerine ulaşılan 32 imalat şirketinin 
2015-2017 yılları arasında 3 yıllık kar dağıtım politikası bildirgeleri incelenerek en çok tercih edilen 
5 kar dağıtım politikası belirlenmiştir. Literatür taraması sonucunda elde edilen 7 finansal faktörün 
de kar dağıtım politikaları üzerinde etkisinin olup olmadığı korelasyon ve regresyon analizi 
yapılarak araştırılmıştır. 

Bulgular – Analiz sonucunda, 32 şirketin en çok tercih ettiği 5 politika ve literatürde sıklıkla 
kullanılan 7 faktör belirlenmiştir. Bu politikalar ve etkileyen faktörler şu şekilde tespit edilmiştir; 
İşletme büyüklüğüne dayalı politika üzerinde; öz kaynak karlılık oranı, net satışlar (ln) oranı, net 
kar marjı ve hisse başı kazanç oranının etkili olduğu, işletmenin likiditesine dayalı politika üzerinde; 
net kar marjı ve hisse başı kazanç oranının etkili olduğu, işletmenin karlılığına dayalı politika 
üzerinde, net satışlar (ln) ve hisse başı kazanç oranının etkili olduğu, borç ödeme gücüne dayalı 
politika üzerinde, öz kaynak karlılığı ve finansman oranının etkili olduğu, yeni yatırım planlarına 
dayalı politika üzerinde belirlenen hiçbir faktörün etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Küreselleşmeyle birlikte rekabet ortamı artmakta ve rekabet ortamında şirketler 
varlıklarını ve büyümelerini gerçekleştirebilmek için kar dağıtım politikaları oluşturmaktadır. 
Türkiye’deki şirketler özellikle 2014 yılından itibaren kendi mali yapılarını esas alarak Sermaye 
Piyasası Kurulunca yayınlanan Kar Payı Tebliği’ne göre kar dağıtım politikası oluşturmaktadırlar. 
Borsa İstanbul 100 Endeksine kayıtlı imalat işletmelerinin kar dağıtım politikaları ve kar dağıtım 
politikalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, halka açık şirketler ve paydaşlarına kar dağıtım 
politikalarını oluşturmada ve şirketle ilgili geleceğe yönelik kararlar alma noktasında faydalı bilgiler 
sağlaması beklenmektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to determine the policies in the profit distribution policy 
declaration of the manufacturing companies included in the BIST 100 Index and to examine the 
factors affecting these policies. 

Design/methodology/approach – In this study, the most preferred 5 dividend distribution policies 
are determined by examining the 3-year profit distribution policy declarations of 32 manufacturing 
companies included in the BIST 100 Index between 2015-2017. Correlation and regression analysis 
are used to determine whether there is an effect on profit distribution policies of 7 financial factors 
that are frequently used as a result of literature review. 

Findings – As a result of the analysis, 5 most preferred policies of 32 companies and 7 factors 
frequently used in literature were determined. These policies and the influencing factors were 
determined as follows; On business size policy; the profitability ratio, net sales (ln) ratio, net profit 
margin and earnings per share ratio are effective on the liquidity-based policy of the enterprise; net 
profit margin and earnings per share are effective on the policy based on the profitability of the 
enterprise, net sales (ln) and earnings per share are effective, the debt-based policy is effective on 
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the return on equity and financing ratio, based on new investment plans It was concluded that no 
determined factors on policy were effective. 

Discussion – With the globalization, the competitive environment increases and companies form 
profit distribution policies in order to realize their assets and growth. Companies in Turkey, 
particularly since 2014 constitute the basis of its financial structure of the Capital Markets Board 
issued by the dividend policy Dividend Notification. Determining the profit distribution policies 
and factors affecting the policies of manufacturing enterprises registered in Borsa Istanbul 100 Index 
is expected to provide useful information to public companies and their stakeholders in formulating 
profit distribution policies and making decisions about the future of the company. 

1.GİRİŞ 

Kar dağıtım politikası, finans sektörünün çok tartışılan ve önemini koruyan bir konusudur. Kar dağıtım 
politikası işletmeler ve ortaklar açısından ayrı öneme sahiptir. İşletmeler açısından önemi, dağıtılmayan karlar 
işletmede bırakılarak işletmeye oto finansman sağlamasıdır. Ortaklar açısından kar dağıtım politikası iki 
açıdan önemli bir konudur. Birincisi, ortakların düzenli ve istikrarlı kar dağıtımından aldıkları pay şirkete 
olan güvenlerini arttırır. Böylece şirkete bağlılıkları sağlanmış olur. İkincisi, uzun dönemde kar dağıtımı 
yapılarak hisse değerlerini ölçme fırsatı sağlamış olur.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketlerin 2013 yılından sonra 2014 yılında 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan II.19-sayılı Kar Payı Tebliği’nin şirketlere tanıdığı serbestliğe göre 
şirketlerin kullandıkları kar dağıtım politikalarını belirlemektedir. Bu serbestliğe göre şirket yöneticileri 
tarafından belirlenen kar dağıtım politikalarının nasıl oluşturduklarını belirlemek ve bu kar dağıtım 
politikaları üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit etmektir. 

Yapılan literatür çalışması sonucunda kar payı ödeme şekillerinin kar dağıtım politikası olarak benimsendiği 
gözlenmiştir. Ancak yapılan düzenlemeler ile şirketlerin kar dağıtım politikasını belirlemesi ve bunu bir 
bildirgeyle açıklaması zorunlu hale getirildiğinden bu bildirgede yer alan politikalar hakkında çok fazla 
çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışmada kar payı ödeme şekilleri yerine kar dağıtım politikalarını 
tespit etmeye yönelik kar dağıtım politikası bildirgeleri incelenmiştir. 

Çalışmada Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketlerde kar dağıtım politikası bildirgesinde yer alan 
kar dağıtım politikaları içerik analizi ile belirlenmiş daha sonra bu politikaları etkileyen faktörler tespit 
edilmiştir. Analiz iki adımda yapılmıştır. İlk olarak üç yıllık kar dağıtım politikası bildirgelerine içerik analizi 
yapılarak araştırma kapsamındaki işletmeler tarafından en çok tercih edilen beş politika belirlenmiştir. İkinci 
adım olarak literatür taraması sonucunda en çok kullanılan 7 faktör belirlenmiştir. Belirlenen bu 7 faktörün, 
kar dağıtım politikaları üzerinde hangilerinin etkisinin olup olmadığı araştırmak amacıyla çoklu regresyon 
yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın halka açık şirketlere ve paydaşlarına kar dağıtım politikalarını belirleme ve şirketle ilgili 
geleceğe yönelik kararlar alma noktasında faydalı bilgiler sağlaması beklenmektedir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Konu ile ilgili literatüre bakıldığında özet bilgiler şu şekildedir. 

Zuriawati vd.(2012), 2005-2009 döneminde Kuala Lumpur Borsasında kayıtlı maden ve inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren 77 şirket üzerine yapılan çalışmada yöntem olarak en küçük kareler regresyon yöntemi 
kullanılmıştır. Değişken olarak kar payı ödeme oranı, yatırım büyüklüğü, işletmenin büyüklüğü, finansal 
kaldıraç ve kazanç yöntemi oranındaki değişim değişkenleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, kar payı dağıtım 
oranlarının hisse senedi fiyatlarının önemli oranda etkilediği, diğer değişkenlerin yatırım büyüklüğü, işletme 
büyüklüğü, finansal kaldıraç ve kazanç yöntemi değişkenlerinin etkilemediği sonucuna varılmıştır. 

Komrattanapanya (2013), 2006-2010 döneminde Tayland borsasında işlem gören 435 şirket üzerinde bir 
çalışma yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Tobit regresyon analizi kullanılmış, değişkenler olarak, kar payı 
dağıtım oranı, aktif karlılığı,  likidite, finansal kaldıraç, risk büyüklüğü, satışlardaki değişimler, endüstri kolu 
ele alınmıştır. Sonuç olarak kar payı dağıtım oranı ile kaldıraç oranı, yatırım fırsatları ve satış büyüklüğü 
değişkenleri arasında negatif yönde, kar payı oranında, karlılık, likidite ve işletme riski arasında ilişki 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Tamimi, Takhtaei ve Malchi (2014) 2005-2011 yılları arasında Tahran Borsasında kayıtlı şirketler tespit edilmiş 
ve bunların içerisinde üretim alanında faaliyet gösteren 92 şirket üzerine bir çalışma yapmışlardır. Yöntem 
olarak panel veri analizi kullanılmış değişken olarak, kar payı dağıtım politikası, kar payı, işletme yaşı, 
finansal kaldıraç, hisse başı kazanç, işletme büyüklüğü değişkenleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
kar payı dağıtım politikası ile işletme yaşı arasında pozitif yönlü bir ilişki çıkarken, finansal kaldıraç oranı ile 
negatif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Nuhu, Musah ve Senyo (2014), 2000-2009 yılları arasında Gana Borsasında işlem gören 30 finansal ve finansal 
olmayan işletmeler üzerine bir araştırma yapılmıştır. En küçük kareler yöntemi ve panel veri yöntemi 
kullanılmıştır. Değişken olarak, kar payı ödemesi, karlılık, piyasa değeri, kurumlar vergisi, kaldıraç yöntemi 
ve yönetim kurulu değişkenleri ele alınmıştır.  Araştırma sonucunda karlılık, yönetim kurulu yapısı, kaldıraç 
ve kurumlar vergisi, değişkenlerinin kar payı ödemesini etkilediği sadece yönetim kurulu değişkeninin hem 
finansal hem de finansal olmayan işletmeler de etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Al- Shawawreh (2014),  2001-2013 yıllarında Ürdün Borsasında işlem gören, 4 farklı sektörde faaliyet gösteren 
53 işletmeyi ele almıştır. Yöntem olarak çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmış, değişken olarak da kar 
payı dağıtım oranı, kar payı getirisi, piyasa değeri büyüklüğü, hisse senedi fiyatı,  nakit kar payı değişkenleri 
ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, kar payı dağıtım oranı ile hisse senedi fiyatı arasında anlamlı ve 
negatif yönlü bir ilişki olduğuna, kar payı getirisi ile hisse senedi arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Alex ve Krishnan (2015), 2003-20013 döneminde Hindistan’da Nifty 50 endeksinde işlem gören tüm işletmeleri 
araştırma kapsamına almışlardır. Yöntem olarak en küçük kareler yöntemi kullanılmış, değişken olarak kar 
payı ödeme kararları, hisse başına kar, işletme yaşı, piyasa değeri, piyasa kapitilazyonu ve borç/öz sermaye 
oranı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kar payı ödeme kararları ile piyasa kapitilazasyonu ve hisse başına 
kar değişkenleri arasında anlamlı ilişki bulunmuş, işletme yaşı, piyasa değeri, ve borç/ öz sermaye oranı 
değişkenleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.  

Odawo ve Ntoiti (2015), 2003-2013 yılları arasında Kenya’da faaliyet gösteren tüm halka açık bankalar üzerine 
bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada çoklu regresyon analizi kullanılmış, değişken olarak kar payı 
dağıtım politikası, finansal kaldıraç, likidite, işletme büyüklüğü ve karlılık kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda kar payı dağıtım politikası ile karlılık, işletme büyüklüğü ve finansal kaldıraç değişkenleri 
arasında pozitif yönde, likidite değişkeni arasında negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Odesa ve Ekezite (2015) Nijerya Borsasında işlem gören 131 işletme üzerine bir araştırma yapmışlardır. 
Araştırmada yöntem olarak, en küçük kareler ve regresyon analizi kullanılmış, değişken olarak kar payı 
dağıtım politikası, yatırım fırsatı, geçmiş dönem kar payı ödemeleri, finansal kaldıraç, sahiplik yapısı, 
kurumsal yönetim değişkenleri seçilmiştir. Sonuç olarak kar payı dağıtım politikasının sahiplik yapısı, 
finansal kaldıraç, öz sermaye karlılık oranı ve geçmiş dönem kar payı ödemeler ile pozitif yönlü bir ilişki 
bulunurken, yatırım fırsatı değişkeni ile negatif yönlü bir ilişki çıkmıştır. 

 Hosain (2016), 2005-2015 döneminde Bangladeş’te Dakka Borsasında işlem gören 10 ticari banka seçilmiştir. 
Araştırmada en küçük kareler ve panel yöntemi kullanılmıştır. Değişken olarak kar payı dağıtım oranı, 
kaldıraç, işletme büyüklüğü, likidite, büyüme fırsatı, sahiplik yapısı, işletme riski ve aktif karlılıklar ele 
alınmıştır. Araştırma sonucunda kar payı dağıtım oranı ile likidite ve büyüme fırsatı arasında pozitif yönde 
bir ilişki ortaya çıkarken, kar payı oranı ile kaldıraç ve aktif karlılık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu 
sonucuna varılırken, sahiplik yapısı ve işletme riskinin kar payı oranı ile arasında anlamlı bir sonuca 
varılamamıştır. 

Erdaş (2016), 2010-2015 yılları arasında yapılan Borsa İstanbul-30 endeksinde faaliyet gösteren ve düzenli kar 
payı dağıtımı yapan 12 farklı sektör ele alınmıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Değişken 
olarak, kar payı dağıtım oranı, aktif karlılık, işletme büyüklüğü ve yaşı, finansal kaldıraç oranı, nakit oranı, 
hisse başına kazanç, büyüme fırsatı, hisse senedi piyasa değeri, işlem hacmi ve halka açıklık oranı değişkenleri 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kar payı dağıtım oranı ile işletme büyüklüğü, nakit oranı, hisse başına 
kazanç ve hisse senedi piyasa değeri arasında pozitif bir ilişki varken, finansal kaldıraç ve işleme yaşı ile 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Fettahoğlu (2015), 2010-2013 yılları arasında Borsa İstanbul’da kayıtlı olup aralıksız kar payı ödemesi yapan 
32 şirketin verileri kullanılmıştır. Yöntem olarak regresyon analizi kullanılmıştır. Değişkenler, kar payı 
dağıtım oranı, borçlanma derecesi, pay başına kazanç, net parasal giriş, brüt kar marjı, işletme büyüklüğü, 
likidite, pay başına kar yedekleri, satışlardaki büyüme, varlık büyümesi ve enflasyon değişken olarak ele 
alınmıştır. Sonuç olarak brüt kar marjı ile kar dağıtım oranı arasında negatif bir ilişki olduğu, kar dağıtım 
oranı ile pay başına kar yedeği arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Temiz ve Hacıhasanoğlu (2017), 2005-2015 yılların da Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sektöründe faaliyet 
gösteren 1350 firmanın kar payı politikası ile finansal performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişken 
olarak, varlıkların karlılığı, öz sermayenin karlılığı kullanılmıştır. İşletmelerin kar payı politikaları, kar payı 
dağıtım oranları ile finansal performansları arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Borçluluk oranları 
ile arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. 

Cengiz, Dilsiz ve Aslanoğlu (2016), 2011-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 70 imalat 
sanayisi şirketlerinin verileri incelenmiştir. Şirketlerin kar dağıtım politikaları, kar dağıtım oranları ile kazanç 
yönetimi uygulamaları ise ihtiyarı tahakkuklar dikkate alınarak belirlenmiştir. Değişkenler kar dağıtım oranı, 
aktif karlılık oranı, firma büyüklüğü ve finansal kaldıraç oranı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
kazanç yönetimi uygulamaları ile kar dağıtım politikası arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunamamıştır 

Pekkaya (2006) , 1987-2006 zaman diliminde İMKB 30 Endeksine dahil 19 işletmenin dağıtmadığı kar payı 
miktarı ve dağıtmış olduğu kar payı miktarının işletme değeri üzerindeki etkisi olup olmadığı regresyon 
analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada kar dağıtım miktarının işletme değeri üzerindeki olası etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır ve analizin sonucunda, sadece 5 işletmenin istatistiksel verileri anlamlı çıkmıştır. 

Günalp, Kadıoğlu ve Kılıç (2010), 2003-2007 yıllarında Borsa İstanbul’da 5 yıllık faaliyet gösteren 83 şirketin 
kar payı dağıtım kararının hisse senedi değeri üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. 
Yöntem olarak regresyon analizi kullanılmıştır.  Çalışmada nakit kar payı dağıtım kararından sonraki 15 
günlük süreçte hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler incelenmiş en güçlü etkinin ilk üç günde olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak nakit kar payı dağıtım kararının hisse senedi getirisini olumsuz etkilediği 
sonucuna varılmıştır. 

Yapılan literatür çalışmasında kar dağıtım politikası olarak kar payı ödeme şekillerinin benimsendiği 
görülmektedir. Yapılan çalışmada ise şirketlerin yayınladıkları kar dağıtım politikası bildirgesinde yer alan 
kar dağıtım politikaları ele alınmıştır. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmada öncelikle BİST 100 Endeksinde en az 3 yıl süreyle kayıtlı şirketler ve düzenli kar payı dağıtımı 
yapan şirketlerin finansal tabloları, faaliyet raporları ve Kamu Aydınlatma Platformundaki veriler incelenerek 
finansal bilgi seti oluşturulmuştur. BIST 100 Endeksinde yer alan sportif ve mali sektör içerisindeki bankalar 
finansal tabloların farklılığı sebebiyle araştırmaya dahil edilmemiş aynı zamanda yıllar itibariyle 2015-2017 
yıllarında düzenli kar payı dağıtımı yapmayan şirketlerde araştırma kapsamına alınmamıştır. Dolayısıyla 
araştırmada kullanılacak verisine ulaşılabilen 32 şirket araştırma kapsamına alınmıştır. 

 Araştırmada ikinci adım olarak şirketlerin web sitelerinden şirket yöneticilerinin yasada belirtilen 
düzenlemeler dışında belirledikleri kar dağıtım politikası bildirgeleri incelenmiştir. Şirketler bazında en çok 
tercih edilen 5 politika belirlenmiştir. Bu politikalar; işletmenin likiditesine dayalı politika, işletmenin 
karlılığına dayalı politika, yeni yatırım planlarına dayalı politika, işletmenin büyüklüğüne dayalı politika ve 
borç ödeme gücüne dayalı politikalardır. Araştırmanın üçüncü aşaması olarak şirketlerin 2015-2017 arasındaki 
3 yıllık finansal tabloları incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda kar dağıtım politikaları üzerinde etkili 
olan  7 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler, net satışlar, kar payı oranı, finansman oranı, öz kaynak karlılığı, net 
kar marjı, hisse başı kazanç ve yaş faktörüdür. Elde edilen değişkenler arasında ilişkinin derecesini belirlemek 
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi yapılarak  politikalar ile faktörler arasındaki ilişki 
tespit edilmiştir. Politikalar ile faktörler arasındaki ilişkileri matematiksel formatta göstermek için politikalar 
üzerinde etkili olan faktörler ile 5 kar dağıtım politikasına ayrı ayrı çoklu regresyon analizi yapılmıştır.  
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Tablo 3.1: Çalışmada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı Değişkenler  Hesaplanma Şekli Kısaltma 
İşletme Büyüklüğüne Dayalı 
Politika   

Toplam Varlık Logaritması İB 

Karlılığına Dayalı Politika FVÖK / Aktif Toplamı AKO 
İşletme Likiditesine Dayalı Politika Nakit ve Nakit Benzeri / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynak 
NO 

Yeni Yatırım Planlarına Dayalı 
Politika  

 Net Satışlar / Maddi Duran Varlık MDV 

Borç Ödeme Gücüne Dayalı 
Politika 

Toplam Yabancı Kaynak / Toplam Varlık KO 

 

Bağımsız Değişkenler  Hesaplama Şekli  Kısaltma 
Finansman Oranı             Öz Kaynak / Yabancı Kaynak FO 
Öz Kaynak Karlılığı Dönem Net Karı / Öz Kaynaklar ÖKK 
Net Kar Marjı Dönem Net Karı / Net Satışlar NKM 
Net Satışlar Net Satışların Logaritması logNS 
Hisse Başı Kazanç Net Kar / Hisse Senedi Sayısı HBK 
İşletme Yaşı Yaşların Logaritması logİY 
Kar Payı Oranı Toplam Kar Payı / Net Dönem Karı  KPO 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmada belirlenen kar dağıtım politikaları ile faktörler arasındaki ilişkiyi ölçmek için ilk olarak korelasyon 
analizi yapılmıştır. İkinci adımda da politikalar ile faktörler arasındaki ilişkinin matematiksel formatta 
gösterilmek istendiği ve politikalar üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu analiz etmek için 5 politikaya 
ayrı ayrı çoklu regresyon analizi yapılmıştır 

Çalışmanın ana hipotezi, kar dağıtım politikaları ile faktörler arasında ilişki vardır yönündedir. Bu çalışmanın 
ana hipotezini açıklayabilmek ve farklı faktörler açısından incelemek için 5 tane alt hipotez kurulmuştur. Bu 
5 alt hipotezle ana hipotez genel olarak açıklanmaya çalışılacaktır.  

H1=İşletme büyüklüğü politikası ile açıklayıcı faktörler arasında bir ilişki vardır. 

H2=İşletme karlılığı politikası ile açıklayıcı faktörler arasında bir ilişki vardır. 

H3= İşletmenin likidite politikası ile açıklayıcı faktörler arasında bir ilişki vardır. 

H4= İşletmenin yeni yatırım politikası ile açıklayıcı faktörler arasında bir ilişki vardır. 

H5=İşletmenin borç ödeme gücü politikası ile açıklayıcı faktörler arasında bir ilişki vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Tablo 4.1: Kar Dağıtım Politikaları ile Faktörler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi 

 logİY İB MD
V 

logNS KPO KO FO ÖKK AKO NKM NO HBK 

İşletme 
Büyüklüğü  
Politikası 
 
Pearson 
Correlation 
 
N 

 
 
 
 
 
-,137 
 
32 

 
 
 
 
 
1 
 
32 
 

 
 
 
 
 
,212 
 
31 

 
 
 
 
 
,899 
 
32 

 
 
 
 
 
,170 
 
32 

 
 
 
 
 
-,028 
 
32 

 
 
 
 
 
-,238 
 
32 

 
 
 
 
 
,247 
 
32 

 
 
 
 
 
-,222 
 
31 

 
 
 
 
 
,273 
 
32 

 
 
 
 
 
,085 
 
32 

 
 
 
 
 
,104 
 
32 
 

İşletme 
Karlılık  
Politikası 
 
Pearson 
Correlation 
 
N 
 

 
 
 
 
 
,023 
 
32 

 
 
 
 
 
,205 
 
32 

 
 
 
 
 
-,042 
 
31 

 
 
 
 
 
,224 
 
32 

 
 
 
 
 
-,071 
 
32 

 
 
 
 
 
-,084 
 
32 

 
 
 
 
 
,041 
 
32 

 
 
 
 
 
-,082 
 
32 

 
 
 
 
 
1 
 
31 

 
 
 
 
 
,059 
 
32 

 
 
 
 
 
-,061 
 
32 

 
 
 
 
 
,284 
 
32 

İşletme 
Likidite 
Politikası 
 
Pearson 
Correlation 
 
N 

 
 
 
 
 
-,166 
 
32 

 
 
 
 
 
,085 
 
32 

 
 
 
 
 
,302 
 
32 

 
 
 
 
 
-,144 
 
32 

 
 
 
 
 
,102 
 
32 

 
 
 
 
 
-,467 
 
32 

 
 
 
 
 
,070 
 
32 

 
 
 
 
 
-,030 
 
32 

 
 
 
 
 
,084 
 
32 

 
 
 
 
 
,611 
 
32 

 
 
 
 
 
1 
 
32 
 

 
 
 
 
 
,540 
 
32 

İşletme Yeni 
Yatırım Planı 
Politikası 
 
Pearson 
Correlation 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 
-,203 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,212 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,222 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
-,063 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,093 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
-,106 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,330 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
-,031 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,209 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,302 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
,215 
 
31 

İşletmenin 
Ödeme Gücü 
Politikası 
 
Pearson 
Correlation 
 
N 

 
 
 
 
 
 
,130 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,028 
 
32 

 
 
 
 
 
 
,093 
 
31 

 
 
 
 
 
 
,216 
 
32 

 
 
 
 
 
 
,148 
 
32 

 
 
 
 
 
 
1 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,606 
 
32 

 
 
 
 
 
 
,494 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,118 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,192 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,467 
 
32 

 
 
 
 
 
 
-,107 
 
32 

Değişkenler arası yapılan korelasyon analizi sonuçları yukarıda açıklanmış olup her bir politika ile 
değişkenler arasında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre politikalar ile faktörler arasında en güçlü 
ilişkiler şu şekildedir; işletme büyüklüğü politikası ile net satış faktörü, işletme karlılığı politikası ile hisse başı 
kazanç faktörü, işletmenin likidite politikası ile net kar marjı faktörü, yeni yatırım planı politikası ile öz kaynak 
karlılık faktörü ve borç ödeme gücü politikası ile öz kaynak karlılığı faktörü arasında güçlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Bu çıkan ilişkilerin matematiksel modeli kurulmak istendiği için regresyon analizi yapılarak 
alt hipotezler açıklanmaya çalışılmış ve bu 5 alt hipotez açıklanarak ana hipotez ne yönde kabul edilip 
edilmeyeceğine bakılmıştır.  
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Belirlenen 5 kar dağıtım politikası ile finansman oranı (FO), öz kaynak karlılığı (ÖKK), net kar marjı (NKM), 
net satışlar (logNS), hisse başı kazanç (HBK), işletme yaşı(logİY) ve kar payı oranı (KPO) faktörleri arasında 
regresyon analiz yapılmıştır. 

4.1. İşletme Büyüklüğü Politikası İle Faktörler Arası İlişkilere Yönelik Bulgular 

Fama ve French (2001) tarafından yapılan çalışma, kar dağıtım politikalarını etkileyen faktörlerin 
belirlenmesinde önemli rol oynayan temel çalışmalardan birisidir. Yapılan çalışmalar sonucunda üç önemli 
etken tespit etmişlerdir. Bunlar büyüklük, karlılık, büyüme fırsatlarıdır. Biz de çalışmada bağımlı değişken 
olarak analiz ettiğimiz işletme büyüklüğünü literatüre uyumlu olarak toplam varlıklarının doğal logaritması 
ile incelenmiştir. 

Büyüklük = Toplam Varlık(ln) 

Tablo 4.2: İşletme Büyüklüğü Politikası ve Faktörler İçin Anova Tablosu 

Model 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 
Kareler 

Ortalaması F P 
1 Regresyon 158,343 7 22,620 32,435 ,000a 

Artık 16,738 24 ,697   
Toplam 175,081 31    

İşletme büyüklüğü ve faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren Anova tablosu incelendiğinde F değeri 32,435 ve P 
değeri 0,00 olduğu görülmektedir. Modelin genel olarak anlamlı olduğuna karar verilir.  

Tablo 4.3: İşletme Büyüklüğü Politikası ile Bağımsız Değişkenler İçin Regresyon Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

T P B Std. Hata Beta 
1 (Constant) 2,389 1,935  1,235 ,229 

logNS ,956 ,071 ,990 13,555 ,000 
KPO -,031 ,090 -,023 -,340 ,737 
FO ,072 ,135 ,039 ,536 ,597 
ÖKK -3,233 1,493 -,157 -2,165 ,041 
NKM ,291 ,130 ,158 2,241 ,035 
HBK ,120 ,052 ,167 2,281 ,032 
logİY -,238 ,326 -,048 -,730 ,472 

Tablo 4.3 incelendiğinde regresyon modelinde yer alan net satışlar, öz kaynak karlılığı, net kar marjı ve hisse 
başı kazanç bağımsız değişkenlerin anlamlılık kat sayısının 0,05 den küçük çıktığı için ilgili değişkenlerin 
anlamlı etkisi olduğu kabul edilir. İşletme büyüklüğü ile öz kaynak karlılığı oranı arasında negatif yönlü, net 
satışlar, net kar marjı ve hisse başı kazanç arasında pozitif yönlü bir etki belirlenmiştir. Brüt satışlardan 
indirimler düşüldükten sonra elde edilen net satışlar, satışlardan kazanılan kazancı ifade eder. Net satışlardaki 
artış işletmenin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Hisse başı kazancın işletme büyüklüğü politikası üzerinde 
pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. İşletme ne kadar büyürse ortaklara dağıtacağı kar payı da o kadar 
artacaktır. Ortakların kazanacağı hisse başına kazanç ne kadar yüksek olursa işletmenin piyasa değeri de 
doğru orantıda artacaktır. Net kar marjının işletme büyüklüğü politikası üzerinde pozitif bir etkisi olduğu 
görülmektedir. Net kar marjının yüksek olması istenir. Ne kadar yüksek olursa yatırım, üretim ve 
fiyatlamanın uygunluğunu göstererek işletmenin büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır. Öz kaynak 
karlılığının işletme büyüklüğü politikası üzerinde negatif etkisi ortaya çıkmıştır. Öz kaynak karlılığı ortakların 
işletmeye yaptığı yatırımın etkin kullanılıp kullanılmadığını gösteren bir faktördür. Bu sonuçtan işletmelerin, 
ortakların yaptığı yatırımların etkin kullanılmadığı sonucuna varılabilir. Son olarak işletme büyüklüğü 
politikasını üzerinde öz kaynak karlılığı, net kar marjı, net satışlar ve hisse başı kazanç faktörlerinin etkili 
olduğunu görülmektedir. 
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İşletme büyüklüğüne dayalı politikanın üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik oluşturulan 
çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

İşletme Büyüklüğüne Dayalı Politika (İB) = B1(ÖKK) + B2(logNS) + B3(HBK) + B4(NKM) + ε 

4.2. İşletme Karlılığı Politikası ile Faktörler Arası İlişkilere Yönelik Bulgular 

Fama ve French’in (2001) yaptıkları çalışmada kar dağıtım politikasını etkileyen üç önemli faktörlerden biride 
karlılıktır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde karlı işletmeler daha fazla kar payı dağıtma eğilimi 
göstermektedirler. Çalışmada işletme karlılığı literatürde de sıklıkla kullanılan aktif karlılık oranı ile 
ölçülmüştür.  

Aktif Karlılık=FVÖK / Aktif 

Tablo 4.4: İşletme Karlılığı Politikası ve Faktörler İçin Anova Tablosu 

Model 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik
Derecesi 

(df) 
Kareler 

Ortalaması F P 
1 Regresyon 31,699 7 4,528 30,459 ,000a 

Artık 226,912 23 9,886   
Toplam 258,612 30    

İşletme karlılığı ile faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren Anova tablosu incelendiğin de F değeri 30,459 ve P 
değeri 0,00 olduğu görülmektedir. F istatistiğine yönelik P = 0,00< 0,05 olduğundan model genel olarak 
anlamlıdır. Yani işletme karlılığı ile faktörler arasında anlamlı ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.5: İşletme Karlılığı ile Bağımsız Değişkenler İçin Regresyon Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

T P B Std. Hata Beta 
1 (Constant) -1,660 7,311  -1,277 ,822 

  logNS -,286 ,266 ,241 1,074 ,036 
  KPO -,154 ,390 -,095 -,454 ,654 
 FO -,109 ,511 -,049 -,212 ,834 
ÖKK -,797 5,764 -,031 -,138 ,891 
NKM ,179 ,488 ,080 -1,366 ,718 
HBK ,0,88 ,199 -,100 ,441 ,040 
logİY 1,305 1,225 ,218 1,065 ,298 

Bağımsız değişkenlerin yer aldığı regresyon katsayıları tabloları incelendiğinde net satışlar ve hisse başı 
kazanç faktörlerinin anlamlılık katsayıları 0,05’den küçük çıktığı için işletme karlılığı ile arasında anlamlı bir 
etkinin olduğu kabul edilir. Net satışlar ve hisse başı kazanç oranının işletme karlılığı politikası üzerinde 
pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Net satışlar işletmenin büyüklüğünü de temsil etmektedir. Net 
satışların artması işletmeye kazanç sağlayacağı için işletme karlılığı ile pozitif yönde ilişkisi olduğu 
görülmektedir. Hisse başı kazanç faktörünün de işletme karlılığı politikası üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
olduğu tabloda görülmektedir. Hisse başı kazanç işletmenin karlılığının ölçülmesinde önemli bir faktördür. 
Yani işletmenin karlılık politikası üzerinde net satışlar(ln) ve hisse başı kazanç faktörlerinin etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

İşletmenin karlılığına dayalı politikanın üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik oluşturulan 
çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

İşletmenin Karlılığına Dayalı Politika (AKO) =  B1(logNS) + B2 (HBK) + ε 
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4.3. İşletmenin Likidite Politikası İle Faktörler Arası İlişkilere Yönelik Bulgular 

İşletmenin likiditesi bağımlı değişken olarak analiz edildiğinde literatürde de sıkça kullanılan nakit oranı ile 
ölçülmüştür. Nakit ve benzenlerinin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunur. Kısa vadeli borçların ne 
kadarının nakitlerle karşılandığını göstermektedir.  

Nakit Oranı =Nakit ve Nakit Benzeri / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 

Tablo 3.6: İşletme Likiditesi ve Faktörler İçin Anova Tablosu 

Model 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 
Kareler 
Toplamı F P 

1 Regresyon 122,576 7 17,511 4,135 ,004a 
Artık 101,634 24 4,235   
Toplam 224,210 31    

İşletme likiditesi ile faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren Anova tablosu incelendiğinde F değeri 4,135 ve P 
değeri 0,004 olduğu görülmektedir. Modelin genel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.7: İşletme Likiditesine Dayalı Politika İle Bağımsız Değişkenler İçin Regresyon Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

T P B Std. Hata Beta 
1 (Constant) 2,710 4,769  ,568 ,575 

logNS -,096 ,174 -,088 -,551 ,587 
KPO ,308 ,222 ,205 1,387 ,178 
FO ,334 ,333 ,161 1,004 ,325 
ÖKK -,564 3,680 -,024 -,153 ,880 
NKM ,946 ,320 ,455 2,962 ,007 
HBK ,322 ,129 ,396 2,489 ,020 
logİY -,393 ,802 -,071 -,490 ,629 

İşletme likiditesi bağımlı değişken olduğunda, bağımsız değişkenlerin yer aldığı regresyon katsayıları 
tabloları incelendiğinde hisse başı kazanç ve net kar marjının anlamlılık değerleri 0,05 den küçük olduğu için 
işletmenin likiditesi ile anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Net kar marjının işletme likiditesi üzerinde 
pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Net kar marjı, işletmenin vergiden sonra ve tüm giderleri düşüldükten 
sonra elde edilen orandır. Yüksek olması istenir. Ne kadar yüksek ise o kadar rahat yatırım ve üretim 
yapılabileceğini gösterir. Hisse başı kazanç faktörünün de işletmenin likidite politikası üzerinde pozitif etkisi 
görülmektedir. Hisse başı kazanç karlılık ve yatırım kararlarının alınmasında yardımcı olur. Yani işletmenin 
likidite politikası üzerinde hisse başı kazanç ve net kar marjı faktörlerinin etkili olduğu sonucuna varılır. 

İşletmenin likiditesine dayalı politikanın üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik oluşturulan 
çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

İşletmenin Likiditesine Dayalı Politika (NO)=   B1(HBK) + B2 (NKM) + ε 

4.4. Yeni Yatırım Politikası ile Faktörler Arası İlişkilere Yönelik Bulgular  

İşletmenin temel amaçlarından biri yeni yatırımlar yapmaktır. İşletmeler karları dağıtmayarak yeni yatırım 
yapmak amacıyla işletme bünyesinde bırakmaktadırlar. Yeni yatırım planları bağımlı değişken olarak kabul 
edildiğinde ölçülmesi için maddi duran varlık devir hızı oranı kullanılmıştır.  

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı = Net Satışlar / Maddi Duran Varlık 
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Tablo 4.8: Yeni Yatırım ve Finansman Olanakları İle Faktörler İçin Anova Tablosu 

Model Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi (df) 

Kareler 
Ortalaması F P 

1 Regresyon 95725,584 7 13675,083 ,891 ,529a 
Artık 352974,980 23 15346,738   
Toplam 448700,564 30    

Yeni yatırım ve finansman olanakları ile ilgili Anova tablosunda F değeri 0,891 ve P değeri 0,529’dur. Yeni 
yatırım ve finansman olanakları ile faktörler arasından anlamlı bir etki bulunamamaktadır. 

Tablo 4.9: Yeni Yatırım ve Finansman Olanakları İle Bağımsız Değişkenler İçin Regresyon Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

t P B Std. Hata Beta 
1 (Constant) -55,896 288,839  -,194 ,848 

logNS 7,817 10,479 ,160 ,746 ,463 
KPO -6,211 13,397 -,092 -,464 ,647 
FO 4,277 20,599 ,046 ,208 ,837 
ÖKK 305,864 228,670 ,290 1,338 ,194 
NKM 5,053 20,138 ,053 ,251 ,804 
HBK 7,447 7,959 ,205 ,936 ,359 
logİY -32,174 48,300 -,129 -,666 ,512 

Yeni yatırım ve finansman olanakları ile bağımsız değişkenlerin yer aldığı regresyon analizin baktığımızda 
bütün bağımsız değişkenlerin 0,05 ‘den büyüktür. Yani belirlenen hiçbir faktörün yeni yatırım ve finansman 
olanakları politikası üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı sonucuna varılmaktadır. Korelasyon analizinde 
yeni yatırım planları politikası ile faktörler arasında ilişki olmasına rağmen, regresyon analizi sonucunda yeni 
yatırım planları politikaları üzerinde faktörlerin etkili olmadığı ilişkinin yetersiz olduğu sonucuna 
varılmaktadır. 

4.5. Borç Ödeme Gücü Politikası ile Faktörler Arası İlişkilere Yönelik Bulgular  

İşletmenin sürekliliğini sağlayabilmesi için borçlarını zamanında ödemesi gerekir.  Literatürden de 
desteklenerek borç ödeme gücü bağımlı değişken olarak kabul edildiğinde ölçülmesi için toplam yabancı 
kaynakların varlıklara oranlanması kullanılmıştır. 

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynak / Toplam Varlık 

Tablo 4.10: Borç Ödeme Gücü ve Faktörler İçin Anova Tablosu 

Model 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 
Kareler 

Ortalaması F P 
1 Regresyon ,892 7 ,127 4,124 ,004a 

Artık ,742 24 ,031   
Toplam 1,634 31    

İşletmenin borç ödeme gücü ile faktörler arasındaki ilişkiyi gösteren Anova tablosu incelendiğinde F değeri 
4,124 ve P değeri 0,004 olduğu görülmektedir. Yani işletmenin borç ödeme gücü ile faktörler arasında anlamlı 
bir etkinin olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.11: Borç Ödeme Gücü İle Bağımsız Değişkenler İçin Regresyon Katsayıları 

Model Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

T P B Std. Hata Beta 
1 (Constant) ,660 ,407  1,621 ,118 

logNS -,009 ,015 -,098 -,615 ,545 
KPO -,001 ,019 -,009 -,063 ,951 
FO -,095 ,028 -,535 -3,340 ,003 

 ÖKK ,750 ,314 ,377 2,387 ,025 
NKM -,042 ,027 -,239 -1,552 ,134 
HBK -,006 ,011 -,093 -,583 ,565 
logİY ,006 ,069 ,014 ,094 ,926 

İşletmenin borç ödeme gücü bağımlı değişken olduğunda, bağımsız değişkenlerin yer aldığı regresyon 
katsayıları tabloları incelendiğinde finansman oranı ve öz kaynak karlılığı oranı P değeri 0,05 den küçük 
olduğu için işletmenin borç ödeme politikası üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Borç ödeme gücü üzerinde 
finansman oranının negatif etkisinin, öz kaynak karlılığının ise pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. İşletme 
eline geçen nakitlerle ilk borçlarını ödeyecektir. Çünkü işletmenin sürekliliğini sağlayabilmesi için ilk 
borçlarını ödemesi gerekir. Finansman oranı borçların ne kadarını öz sermayeyle karşılanacağını ve ödeme 
gücünü gösteren orandır. Finansman oranı ne kadar yüksek olursa borçlarını ödeme gücü de o kadar 
azalacaktır. Öz kaynak karlılığı ile borç ödeme gücü politikası arasında pozitif yönlü bir etki vardır. Öz kaynak 
karlılığı ortakların işletmeye yaptığı yatırımların etkin kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Öz kaynak 
karlılığının yüksek çıkması istenir. Yatırımların etkin kullanılması şirketin borç ödeme gücünü de olumlu 
yönde etkileyecektir. İşletmenin borçluluk düzeyi politikası belirlenirken bu iki faktörün etkili olduğu 
görülmektedir.  

Borç ödeme gücüne dayalı politikanın üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik oluşturulan 
çoklu doğrusal regresyon modeli aşağıdaki şekilde formüle edilir. 

Borç Ödeme Gücüne Dayalı Politika (KO) = B1(FO) + B2(ÖKK) + ε 

5. SONUÇ 

Kar dağıtım politikası, şirketlerin finansman ve yatırım kararlarının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. 
Şirketlerin elde ettiği karın pay sahiplerine, ne zaman, ne oranda ve ne şekilde dağıtılacağı ya da 
dağıtılmayarak oto finansman sağlamak amacıyla kullanılmasına yönelik alınan kararlar bütünü kar dağıtım 
politikası kavramını oluşturmaktadır. Kar dağıtım kararı, şirket içi ve dışı birçok değişkene bağlı dinamik bir 
yapıya sahiptir. Değişkenlerin ve bu değişkenlere bağlı olası sonuçların iyi analiz edilerek kar dağıtım kararı 
verilmesi işletmeler açısından önemli bir konudur. 

BIST 100 Endeksinde faaliyette bulunan 32 imalat şirketinin tercih ettiği 5 kar dağıtım politikası işletmenin 
likiditesine dayalı politika, işletmenin karlılığına dayalı politika, yeni yatırım planlarına dayalı politika, 
işletmenin büyüklüğüne dayalı politika ve borç ödeme gücüne dayalı politika şirketlerin en çok tercih ettiği 
politikalardır.  Faktörlerin politikalar üzerindeki etkisi şu şekildedir: 

İşletme büyüklüğüne dayalı politika bağımlı değişken olarak analiz edildiğinde politika ile faktörler arasında 
anlamlı bir ilişki çıkmıştır. İşletme büyüklüğü ile öz kaynak karlılığı arasında negatif, net satışlar(ln), net kar 
marjı ve hisse başı kazançlar arasında pozitif bir etki olduğu ve bu dört faktörün politika üzerinde etkisi 
olduğu sonucuna varılmış, diğer faktör ile arasında ilişki tespit edilmesine rağmen politika üzerinde etkisi 
bulunmamaktadır. 

 Karlılığa dayalı politika bağımlı değişken olarak analiz edildiğinde, karlılık politikası üzerinde net satışlar(ln) 
ve hisse başı kazancın politika üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

İşletmenin likiditesine dayalı politika bağımlı değişken olarak analiz edildiğinde politika üzerinde net kar 
marjı ve hisse başı kazancın pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.  
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Borç ödeme gücüne dayalı politika bağımlı değişken olarak seçildiğinde, finansman oranının negatif, öz 
kaynak karlılığının pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Yeni yatırım planlarına dayalı politika korelasyon analizi ile analiz edildiğinde belirlenen faktörler ile politika 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmasına rağmen matematiksel olarak incelenip regresyon analizi yapıldığında 
faktörlerin politika üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

6. ÖNERİLER 

Kar Dağıtım Politikası Belirleyen İşletmelere Yapılan Öneriler; 

• İşletmelerin kuruluş amaçları kar elde etmek ve işletmenin uzun süre devamlılığını sağlamaktır. Bundan 
dolayı işletmeler faaliyet sonuçlarını ölçmek ve karlarının yeterli olup olmadığını anlamak için karlılık 
oranlarından yararlanmaları gerekir. Çünkü bir işletme ne kadar çok kar elde ederse, borçların ödemesi, 
ortaklara kar dağıtması ve işletmenin hızlı büyümesi o kadar kolay olacaktır. 

• İşletmeler finansal analizlerini yaparken bakması gereken oranlardan biride likidite oranlarıdır. Likidite 
oranlarının ne kadar olduğunu bilen işletmeler, finansal yapısının ne durumda olduğunu kolaylıkla 
anlayacaktır. Bunun için işletme yöneticileri likidite oranlarını göz önünde bulundurarak politikalarını 
belirlemelidirler. 

• İşletmeler politika belirlerken finansal yapı faktörlerine de dikkat etmelidirler. Çünkü finansal faktörler, 
işletmenin kaynaklarını hangi kaynaklardan elde ettiğini ve hangi oranlarla karşılandığını işletme 
yöneticileri tarafından görülmesini sağlar. Aynı zamanda işletmelerin borçluluk düzeylerinin yıllar 
itibariyle karşılaştırılmasını, şirketin oto finansman ve öz sermaye sürekliliğini sağlayıp sağlamadığını 
ölçülmesinde dikkate alınması gereken faktörlerdir. 

• Son olarak politika belirleyen işletmelerin dikkate alması gereken bir diğer faktör de  faaliyet faktörüdür. 
Faaliyet faktörleri işletmenin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verir. İşletmenin gelirleri ile bilanço 
kalemleri arasında ilişkiyi ölçerek işletmenin yapmış olduğu yatırımların hangi ölçüde başarılı olduğunu 
görmesini sağlar. 

İşletme Ortaklarına Öneriler; 

• İşletme ortakları hisse alacağı ve yatırım yapacağı işletmeyi seçerken işletmelerin belirledikleri kar 
dağıtım politikalarını göz önünde bulundurmalıdırlar. İşletmeler ne kadar doğru politika belirlerse, 
ortakların çıkarları da o doğrultuda gözetilmiş olacaktır. 

• Ortaklar işletme karlılığına dayalı politikayı benimseyen işletmelere yatırım yapabilirler. Çünkü bu 
politikayı belirleyen işletmeler yüksek kar elde ettiğinde yüksek kar payı dağıtabilirler. 

• Ortaklar işletme büyüklüğü politikasını benimseyen işletmelere yatırım yapmaları da avantajlı olacaktır. 
Çünkü büyüyen işletmeler gerekli yatırımları yaptıkları ve yatırım yapacakları alan daralacağından 
elindeki nakdi kar payı olarak dağıtacaktır. Bu durumda ortakların menfaatine olacaktır.  

• Ortaklar politikası yeni yatırım planlarını benimseyen şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmalıdırlar. Bu 
politikayı seçen işletmeler elindeki nakdi yeni yatırımlara harcayacağından ortaklara kar dağıtımından 
kaçınacaktır. 
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Amaç – İnternet erişiminin artması, internet kullanımının yaygınlaşması ve insanların zamanının 
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geçerliliğine yönelik doğrulayıcı faktör analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik 
yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre online reklama yönelik olumlu tutumun, online gösteriş 
tüketimini ve online alışveriş bağımlılığını pozitif yönde etkilediği fikri desteklenmiştir. Ayrıca 
online prestij tüketiminin, online reklama yönelik tutumun online bağımlılık üzerindeki etkisinde 
kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.  

Tartışma – Tüketicinin online ortamdaki reklamlara yönelik tutumlarının, online ortamdaki 
alışveriş bağımlılığını ve online gösteriş tüketimini etkilediği şeklinde varılan sonuç, geleneksel 
alışverişlere yönelik gerçekleştirilen araştırmalarla benzerdir. Dolayısıyla online reklamlara yönelik 
tutumun, araştırmada incelenen değişkenler başta olmak üzere, online ortamda tüketici 
davranışlarını etkileyen bir değişken olduğu anlaşılmaktadır. 
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Purpose – Increased internet access, widespread use of internet, and people spending most of their 
time on the internet cause the emergence of problematic or addictive consumer behavior on the 
internet. As behavioral addiction types are one of the important and difficult to manage problems 
of today, in this research, it is aimed to reveal the online shopping addiction and the possible factors 
that may affect it. 

Design/methodology/approach – In the Kırıkkale province, the primary data was collected and the 
data obtained were analyzed by a survey conducted with convenience sampling method. In the 
analysis of the data, a structural equation model was used for testing hypotheses and confirmatory 
factor analysis was used for the structural validity of the variables. 

Findings – According to the research results, the idea that positive attitude towards online 
advertising affects online conspicuous consumption and online shopping addiction positively. In 
addition, it has been determined that online conspicuous consumption plays a partial mediating role 
in the effect of attitude towards online advertising on online addiction. 

Discussion – The conclusion reached is that the attitudes of the consumers towards the 
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shopping. Therefore, it is understood that the attitude towards online advertising is a variable that 
affects consumer behavior in the online environment, especially the variables examined in the 
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1. GİRİŞ   

İnsanların uzun süredir madde bağımlılığıyla mücadele etmesi, madde bağımlılığının belirgin şekilde sorun 
olarak kabul edilmesi ve tıp ve psikiyatri bilimlerindeki gelişmeler sayesinde madde bağımlılığının önlenmesi 
ve tedavisinde başarılar elde edilebilmektedir. Ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak bağımlılık türleri 
çeşitlenmiştir. İnternet bağımlılığı gibi tespit edilmesi daha zor olan davranışsal bağımlılık türlerinin sosyal 
ve mesleki olarak insanları olumsuz etkilediği bilinmektedir (Ertemel ve Aydın, 2018). Bunlar arasında yer 
alan internet bağımlığı dünya çapında önemli bir sorun olarak kabul görmüştür (Bozkurt vd., 2016). 
Türkiye’de de internet kullanımı hızla artmaktadır. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu Bilgi Toplumu 
İstatistikleri’ne göre; hanelerde internet erişimi 2007 ile 2019 yılları arasında sürekli arttığı ve bu oranın 
2007’de % 19,7 iken, 2019’da % 88,3 olduğu görülmektedir (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028). 
İnternet kullanımının hayatın her düzeyinde artması, internetle ilgili bağımlılıkların yaygınlaşmasıyla 
ilişkilidir (Balcı ve Gülnar, 2009; Günüç ve Kayri, 2010; Gökçearslan ve Günbatar, 2012; Füsun ve Ümmet, 
2013; Yılmaz vd., 2014).  

Alışverişlerin her ne kadar genellikle müşteriler için normal ve rutin davranış olmasına karşın, bazı müşteriler 
için kontrol edilemeyen veya takıntılı bir sürece dönüşebildiği bilinmektedir (O’Guinn ve Faber, 1989; 
McElroy vd., 1994). Örneğin bir araştırmaya göre ABD’de alışveriş bağımlığının % 6 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir (Müller ve Mitchell, 2014). Alışveriş bağımlılığı veya zorlayıcı satın alma davranışları geleneksel 
mağaza ortamında artmasının yanında, online alışveriş ortamlarında da artmaktadır (Dittmar, 2005). 
Geleneksel dağıtım kanalları bakımından dikkat çeken alışveriş bağımlılığının internet ortamında da olmasına 
karşın, bu bakımdan gerçekleştirilen çalışmaların az sayıda olduğu görülmektedir. Bir alışveriş kanalı olarak 
internet, müşteriye istediği zaman istediği yerde alışveriş yapmasına imkan vermesi, müşterilerin kolayca 
erişebilmesi ve işletmelerin bu iletişim kanalında müşterileri etkileyen uygulamalara (çekici sunumlar, 
kampanyalar vb.) başvurması gibi nedenlerle (Sharma vd., 2010), zorlayıcı alışverişin bu bakımdan 
incelenmesi önemlidir (Kukar-Kinney vd., 2009; Müller ve Mitchell, 2014).  

Genç tüketicilerle gerçekleştirilen bir araştırma sonuçlarına göre, online alışveriş bağımlılığının % 16 ve 
internet bağımlılığının % 26 oranında yaygın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, online alışveriş bağımlıları; 
online alışveriş sitelerine sık sık erişmekte, bağımlı olmayanlara göre daha fazla para ve zaman harcamaktadır 
(Duroy vd., 2014). Kısaca internet kullanımının yaygınlaşması, internette kalınan sürenin artması ve internete 
daha sık bağlanmaya bağlı olarak, online alışveriş bağımlılık haline dönüşebilmektedir (Lejoyeux vd., 2007). 
Bu araştırmada internet aracılığıyla alışverişlerde kontrolün kaybolması ve buna bağlı sorunlar yaşama gibi 
boyutlardan oluştuğu ifade edilen “online alışveriş bağımlılığı”nın nedenlerine dikkat çekilmekte ve güncel 
bir bağımlılık türünü anlamaya katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 

Alışveriş bağımlılığı, klinik araştırmacılar tarafından yaygınlıkla incelenmekle birlikte, pazarlama veya 
tüketici araştırmacılarının da ilgisini çekmektedir (Kukar-Kinney vd., 2012). İhtiyaç duyulmasa da ürünleri 
satın almaya yönelik tekrarlayan ve kontrol edilemeyen dürtüler olarak açıklanan alışveriş bağımlılığı veya 
zorlayıcı satın alma; alışverişin bireyde strese, zaman kaybına, sosyal, mesleki ve finansal zorluklara neden 
olmasına ve kontrol edilemeyen satın alma davranışları göstermesine göre belirlenmektedir (McElroy vd., 
1994).  

Zorlayıcı elektronik satın alma veya online alışveriş bağımlılığı ise, bireyler saplantılı şekilde olumsuz ruh 
hallerini düzeltmek gibi nedenlerle online ortamda alışveriş yapmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun 
olarak ifade edilmektedir (Wang ve Yang, 2008; Lee ve Park, 2008). Online zorlayıcı alışveriş; üzerinde az 
sayıda araştırma yapılmış, kontrol ve güdülerin kaybına dayalı olarak ve finansal ve zaman bakımından 
tüketiciye olumsuz etkileri olan bir davranış bozukluğudur (Duroy vd., 2014).  

Online alışveriş bağımlılığını etkileyen faktörler bakımından, öncelikle bireysel nedenler üzerinde 
durulmaktadır. LaRose ve Eastin’in (2002) çalışmasında, olumsuz ruh hali ve zayıf öz düzenlemenin 
kontrolsüz online satın alma eğilimini artırdığı tespit edilmiştir. Lee vd.’nin (2016) araştırmasında ise benlik 
saygısı ve internet bağımlılığı online zorlayıcı satın almayı etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir. İlgili 
çalışmada ayrıca offline zorlayıcı satın alma ve internet bağımlılığı ile online zorlayıcı internetten satın alma 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
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arasında olumlu ve güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Dolayısıyla düşük benlik saygısına sahip olma ve internet 
bağımlısı olmanın, online alışveriş bağımlısı olmaya neden olan faktörler arasında olduğu anlaşılmaktadır.  

Online alışverişin kolaylığı ve internette normatif standartların azlığı, online zorlayıcı satın almaya neden 
olabilmektedir. Lee ve Park’ın (2008) çalışması, normatif uymanın (seçim yaparken sanal topluluktakilere 
danışma vb.) elektronik zorlayıcı satın almayı negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle zorlayıcı 
satın almayı engellemede tüketicilere sosyal normları hatırlatma ve sanal topluluklara dikkat çekme 
önerilmektedir. İlgili çalışmada ulaşılan sonuç, normatif uyumun zorlayıcı satın almayı olumsuz etkilediğini 
gösteren Lee vd.’nin (2000) araştırma sonuçlarıyla benzerdir.  

Online alışveriş bağımlılığının, bireysel faktörlerin yanında, reklam gibi iletişimler başta olmak üzere işletme 
faaliyetlerinden de etkilenmesi mümkündür. Reklamın tüketicilere etkilerine yönelik pazarlama biliminde çok 
sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Özellikle reklamın; tüketicilerin dürtülerini harekete geçirdiğini (Moore 
ve Lee, 2012), satın almaya teşvik ettiğini, satın alma isteği uyandırdığını (Pechman vd., 2005; Hudders vd., 
2016), marka sermayesi oluşturduğunu (Anantachart, 2006), davranışta bulunmayı teşvik ettiğini (Griffiths ve 
Wood, 2001) araştırmalar göstermektedir. Bunların yanında reklamların tüketicileri, işletmeler karşısında 
daha savunmasız hale getirebildiği (Baker vd., 2005; Melnikas ve Smaliukiene, 2007), bağımlıklara (kumar vb.) 
neden olabildiği (Felsher vd., 2004) ve zorlayıcı alışverişleri artırabildiği de araştırmalarda görülmektedir 
(Guo ve Cai, 2011; Sohn ve Choi, 2012).  

Bu noktada reklamların marka tutumu ve satın alma niyeti gibi tüketiciler üzerinde etkilerinin oluşmasında 
reklama yönelik tutumlar önemli rol oynayabilmektedir (Ferle ve Lee, 2003; Tan ve Chia, 2007; Defever vd., 
2011; Lee vd., 2016). Dolayısıyla tüketicinin belirli reklam uyarıcısına verdiği olumlu veya olumsuz tepki 
eğilimi olarak tanımlanan reklama yönelik tutumun (MacKenzie vd., 1986), tüketicinin satın alma kararları 
(Durmuş ve Battal, 2018) ve zorlayıcı satın almayla ilişkili olması söz konusudur (D’Astous, 1990).  

Reklamın tüketicilerin satın alma isteği üzerindeki etkisi; reklamın satış niyetini anlama (Lapierre, 2019) ve 
reklam okuryazarlığı (Vanwesenbeeck  vd., 2017) gibi faktörlerin yanında genel düzeyde veya belirli reklam 
türüne (internet reklamları vb.) yönelik tutumlardan etkilenebilmektedir (De Jans vd., 2018). Reklama yönelik 
olumsuz tutumların temel sonucu, reklamdan kaçınmadır (Prendergast vd., 2010; Kim ve Seo, 2017). Bu 
durum internet ortamında reklam engelleyici yazılım kullanma gibi davranışlar şeklinde ortaya 
çıkabilmektedir (Redondo ve Aznar, 2018). Eroğlu’nun (2016) Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırması da, 
reklama yönelik tutumun, kompulsif satın almayı etkilediğini göstermiştir.  

Genel düzeyde reklamların tüketici satın alma eğilimi ve bağımlılığına etkilerine ilişkin araştırmaların 
yanında Duro vd.’nin (2014) çalışmasında; anlık olumlu duygular yaşama ve seçeneğin fazla olduğu kapsamlı 
tekliflerin online alışverişleri etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca web sitelerinde günlük sunulan tekliflere 
ilişkin pazarlama iletişimleri, müşteride zaman baskısı ve diğer müşterilerle arasında sosyal gerilim veya 
yarışma ortamı yaratabilmektedir (Kukar-Kinney vd., 2016).  

Reklam tutumlarının reklamın tüketicilere etkilerini azaltabildiğine yönelik bilimsel literatür göz önünde 
bulundurulduğunda, online reklama yönelik tutumları olumsuz olan tüketicilerin bu gibi reklamlardan 
etkilenme düzeyinin daha az olması beklenebilir. Bu açıklamalara bağlı olarak araştırmanın birinci hipotezi 
ileri sürülmektedir:  

H1: Online reklamlara yönelik tutum, online alışveriş bağımlılığını etkilemektedir.   

Online reklamlara yönelik tutumların, online alışveriş bağımlılığının yanında, online gösteriş tüketimini de 
etkilemesi mümkündür. Gösteriş tüketimi, insanların kişisel amaçlarına ulaşmasının diğerlerine bağlı olması 
ve insan işlevselliğinin diğerlerinin kendileri hakkındaki düşüncelerinden etkilenmesi varsayımına dayanır. 
İnsandaki başarı veya sosyal konumun gösterilmesi içgüdüsü (Chaudhuri vd., 2011), insanların varlıklar 
aracılığıyla kendilerini diğerlerine açıklamasına (Bahn vd., 1982; Byrne, 1990; Hız, 2011), tüketim 
davranışlarında diğerlerinin arzu ve tepkilerini göz önünde bulundurmasına veya kısaca gösteriş tüketimine 
neden olmaktadır (Belk, 1988).  

İşletmeler de ürünün fiyatından çok, sağladığı prestij değerine vurgu yaparak tüketicileri etkilemeye 
çalışabilmektedir. Örneğin işletmeler tutundurma faaliyetlerinde ürünleri kullananları; zengin, diğerlerini 
etkileyen, çekici ve gıpta edilen insanlar olarak tanıtabilmektedir (Thrift, 2008). Dolayısıyla reklamın tüketimin 



İ. Bozacı – Ş. Altın – İ. Gökdeniz 12/2 (2020) 1447-1458 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1450 

artmasında ve gösteriş tüketiminin teşvik edilmesinde önemli bir araç olduğu kabul görmektedir (Kocak, 
2017). Bu noktada, reklamlara yönelik tutumların, insanların materyalizm anlayışını (Yoon, 1995) ve gösteriş 
tüketim eğilimini etkilemesinde (Khoshghadam vd., 2018) olduğu gibi, online reklama yönelik tutumların, 
online gösteriş tüketimini etkilemesinin mümkün olduğu düşünülmekte ve araştırmanın ikinci hipotezi ileri 
sürülmektedir:  

H2: Online reklamlara yönelik tutumlar, online gösteriş tüketimini etkilemektedir.  

Araştırma kapsamında, online gösteriş tüketiminin online alışveriş bağımlılığını etkileyebileceği fikri 
tartışılmaktadır. Kimliğini ürünleri satın alarak geliştirmek isteyenlerin, zorlayıcı alışverişe karşı daha 
savunmasız olduğunu gösteren araştırma sonuçlarıyla karşılaşılmaktadır (Dittmar, 2005). Eroğlu’nun (2016) 
Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırması da, gösterişçi tüketimin kompulsif satın almayı etkilediğini 
göstermiştir. Benzer şekilde Dittmar vd.’nin (2007) çalışmasında, online ortamda duygularını (eğlenme, daha 
iyi hissetme, haz alma vb.) ve kimliğini desteklemek (olmak istediği birey gibi hissettiren, diğerlerini etkileyen, 
prestij sağlayan) isteyen bireylerde, zorlayıcı online satın alma eğiliminin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bu açıklamalara bağlı olarak, izleyen araştırma hipotezi ileri sürülmektedir: 

H3: Online prestij tüketimi, online alışveriş bağımlığını etkilemektedir.  

Araştırmada online reklamlara yönelik tutumun, online alışveriş bağımlılığına etkisinde online prestij 
tüketiminin aracı rolü test edilmekte veya online reklamlara yönelik tutumun online prestij tüketimi 
aracılığıyla online alışveriş tüketimi üzerindeki olası etkisi sorgulanmaktadır. Buna göre araştırmanın 
dördüncü hipotezi oluşturulmaktadır.  

H4: Online prestij tüketimi, online reklama yönelik tutumun online alışveriş bağımlılığı üzerindeki etkisine 
aracılık etmektedir.  

Özetle literatürde incelediğimiz araştırmalara dayalı olarak bu çalışmada teorik açıdan varılan sonuçlar; 
online ortamda karşılaşılan reklamlara yönelik tutumun, online prestij tüketimini ve online alışveriş 
bağımlılığını etkilediği, online prestij tüketiminin online alışveriş bağımlılığını etkilediği ve online reklama 
yönelik tutumun online alışveriş bağımlılığı üzerinde aracılık rolü üstlenebileceğidir. Araştırmanın uygulama 
kısmına ise bu iddialar birincil verilerle test edilmektedir.  

3. YÖNTEM   

3.1 Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu araştırmanın temel amacı, online alışveriş bağımlılığında, online reklama yönelik tutumlar ve online prestij 
tüketiminin rolünü ortaya koymaktır. Böylece bağımlılık türü olarak ifade edilen sorunlu bir tüketici 
davranışının nedenlerine dikkat çekilmektedir. Ayrıca online gösteriş tüketiminin, online reklama yönelik 
tutumun online alışveriş bağımlılığı üzerindeki etkisindeki aracılık rolü incelenmektedir. Araştırma modeli, 
Şekil 1.’de görülmektedir.  

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2. Evren, Örneklem ve Verilerin Toplanması  

Araştırma evreni Kırıkkale ili merkezinde internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler olarak belirlenmiştir. 
Araştırma modelinin test edilmesi doğrultusunda, öncelikle örneklem çerçevesi bilgisine erişme imkanı 
olmadığından, kolayda örnekleme yöntemiyle birincil veriler toplanmıştır. Bu yöntem, her ne kadar tesadüfi 
örnekleme yöntemlerine göre zayıf nitelikte veri toplamaya imkan sağlasa da, sosyal bilimlerde hipotezlere 
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ilişkin kanıtların üretilmesinde yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu bağlamda Kırıkkale ilinde 10.8.2019-10.9.2019 
tarihleri arasında kaynak kısıtlarından dolayı 309 tüketiciden birincil veriler toplanmıştır. Örnekleme yöntemi 
ve örneklem hacmi her ne kadar araştırma evrenine yönelik genelleştirmeye imkan vermese de, araştırma 
hipotezlerini test etmede yeterli olarak değerlendirilmiş ve analizler gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma değişkenlerinin ölçülmesinde pazarlama literatüründe yer alan ölçüm araçlarından uyarlama 
yoluna gidilmiştir. Değişkenler 5’li Likert formatında (1. Kesinlikle Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum) 
hazırlanmıştır. Buna göre online reklamlara yönelik genel tutumu ölçmek üzere Wolin vd. (2002) ve Başaran 
vd.’nin (2017) reklam tutumlarını ölçmede kullandığı ifadeler araştırmaya uyarlanmıştır. Online prestij 
tüketimi değişkenini ölçmek için ise Dittmar vd. (2007), Chung ve Fisher (2001), Segal ve Podoshen (2013) ve 
Podoshen vd.’nin (2014) araştırmalarından yararlanılmıştır. Bunların yanında online alışveriş bağımlığı 
değişkenini ölçmek üzere Faber (1992), Lee ve Park (2008) ve Andreassen vd.’nin (2015) araştırmalarından 
uyarlama yoluna gidilmiştir.  

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıların Genel Özellikleri 

Araştırmaya katılanların cinsiyet bakımından % 52,4’ünün erkek, % 46,3’ünün kadın olduğu görülmektedir. 
Yaş bakımından ise katılımcıların % 54,4’ünün 35 ve altı yaş aralığında olduğu, aylık gelir bakımından ise 
katılımcıların % 45,6’sının 2.101-3600 TL arasında gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Yaş n % Aylık gelir n % 
20-27 79 25,6 0-2100TL 81 26,2 
28-35 89 28,8 2101-3600TL 141 45,6 
36-43 94 30,4 3601 TL ve üstü 82 26,4 
44 ve üstü 45 14,5 Toplam 304 98,3 
Toplam  307 99,3    
Cinsiyet 

   

Erkek 162 52,4 
   

Kadın 143 46,3 
   

Toplam 305 98,7 
   

4.2. Verilerin Normal Dağılımına ve Güvenilirlik Analizlerine İlişkin Bulgular 

Örneklem grubundan elde edilen verilerin normal dağılım varsayımını sağlama durumunu tespit etmek için 
yaygınlıkla kullanılan basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri (Tabachnick ve Fidell, 2012:79) 
incelenmiştir. Bu değerlerin , +/- 1,0 veya +/-1,5 aralığında (Bayram, 2010:49), sig. <0,01 olduğunda +/-2,58 
olması veya sig<0,05 ise +/-1,96 aralığında (Hair vd., 2009:72) veya +/-3 veya +/- 2 aralığında olması normal 
dağılım için yeterli görülebilmektedir (Kalaycı, 2009:6). Tablo 2 de yer alan tanımlayıcı istatistik ve güvenilirlik 
sonuçlarına göre örneklemden elde edilen “Basıklık (kurtosis) ve Çarpıklık (skewness)” değerlerine ait analiz 
sonuçlarının +/-2 aralığında yer aldığı ve değişkenlere ait değerlerin normal dağılıma sahip olduğu 
görülmektedir. Yapılan bu araştırmadaki her bir ölçeğin güvenilirlik analizlerine göre güvenilirlik 
değerlerinin (Cronbach Alfa değerinin) 0,80-1,00 aralığında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre 
ölçeklerin oldukça güvenilir ölçekler olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2009: 405).  
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Tablo 2. Verilerin Dağılımı ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

 
 
 

Ölçekler 

Maddeler Çarpıklık Basıklık 

 

Değer Std. Hata Değer Std. Hata Alfa 

 
Online Reklama Yönelik Tutum 

İnternetreklami1 ,140 ,139 -1,036 ,276 
,944 internetreklami2 ,138 ,139 -,976  ,276 

internetreklami3 ,260 ,139 -,843 ,276 
 

Online Gösteriş Tüketimi 
internetalisveris1 -,658 ,139 -,995 ,276 

,956 internetalisveris2 -,546 ,139 -1,143 ,276 
internetalisveris3 -,567 ,139 -1,235 ,276 

 
 
 
 
 

Online alışveriş bağımlığı 

davranis1 1,124 ,139 ,034 ,278 

,973 

davranis2 1,070 ,139 -,051 ,276 
davranis3 ,476 ,139 -1,265 ,276 
davranis4 1,030 ,139 -,192 ,276 
davranis5 ,722 ,139 -,934 ,276 
davranis6 1,336 ,139 ,580 ,276 
davranis7 ,757 ,139 -,831 ,276 
davranis8 1,352 ,139 ,615 ,276 
davranis9 1,451 ,139 ,838 ,276 

davranis10 1,387 ,139 ,762 ,276 
davranis11 1,082 ,139 -,144 ,276 
davranis12 1,488 ,139 1,144 ,276 
davranis13 ,931 ,139 -,410 ,276 

 

4.3. Geçerlilik Analizi ve Hipotezlerin Testi 

Araştırmada yer alan her bir soru grubunun geçerliliği, doğrulayıcı   faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. 
Her bir değişkenin faktör yapıları AMOS 18.0 istatistik programı kullanılarak doğrulanmıştır. Faktör 
yapılarının analizinde maksimum olabilirlik tahmin yönteminden yararlanılmıştır. YEM’de bu yöntem faktör 
yapılarının dağılımlarının doğrulanması (Hair vd., 2009: 636; Schumacker ve  Lomax, 2010: 85; Bayram, 
2010:51) ve araştırma modeline ait uyum iyiliği değerlerinin en iyi sonuçlar vermesi açısından önemlidir.  

Ölçeklerden elde edilen verilerin doğrulanması için yapılan DFA sonuçlarına göre, verilerin ölçüm modelleri 
tarafından doğrulandığı gözlemlenmiştir. Ölçüm modellerinden elde edilen değerlere göre gerekli uyum 
iyileştirmeleri yapılmış ve standardize edilmiş faktör yükü 0,70’in altında olan (Hair vd., 2009: 679) ifadeler 
analize dahil edilmemiştir. Buna göre online alışveriş bağımlılığı ölçeğinde yer alan 3. ve 13. İfadeler 
değerlendirmeye alınmamıştır. Ölçüm modellerinin uyumluluğunu değerlendirmede temel göstergelerden 
olan χ²/df’nin (Şimşek, 2007: 14; Hair vd., 2009: 641; Schumacker ve Lomax, 2010: 85) 0 ile 5 aralığında olduğu 
görülmektedir. Ki-kare değeri/serbestlik derecesi (Δχ²/df=3,557) değerinin 1-3 aralığında olması mükemmel 
uyumu, 3-5 aralığında olması ise kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Şimşek, 2007:14). Bazı 
araştırmacılara göre bu değerlerle birlikte RMSEA, GFI, CFI, NFI değerleri de oldukça önemlidir. RMSEA 
değeri 0,05 ile 0,08 arası kabul edilebilir uyuma, RMR 0,06 ile 0,08  arası iyi uyuma karşılık gelirken, CFI, NFI, 
GFI değerleri 0,90 ile 0,95 arası kabul edilebilir uyum değerleridir (Meydan ve Şeşen, 2015: 37, Gürbüz, 2019: 
34). Bu bakımdan ölçeklerin uyum iyi değerlerinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

  p Δχ²/df RMSEA  CFI  NFI  GFI AGFI RMR 

Online Reklama Yönelik Tutum ,000 1,987 0,087 0,845 0,835 0,796 0,743 0,042 

Online Gösteriş Tüketimi ,000 - 1,03 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 

Online Alışveriş Bağımlılığı  ,000 4,216 0,102 0,970 0,961 0,907 0,846 0,043 
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Araştırma modelinin anlamlılığı ve kabul edilebilir olduğuna dair değerler Tablo 4’de gösterilmiştir. Modelin 
uyum iyiliği değerlerine bakıldığında, değerlerin kabul edilebilir düzeylerde olduğu gözlenmiştir. Bu değerler 
bakımından da araştırma modelinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmaktadır.   

Tablo 4. Araştırma Modelinin Uyum İyiliği Değerleri 

Ölçüm  Δχ²  P  df Δχ²/df RMSEA  CFI  NFI  GFI RMR 

Model  394,813 ,000  111 3,557 0,091 0,958 0,943 0,873  0,066 

Şekil 2’de yer alan araştırma modelindeki değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında, online reklama 
yönelik tutumların, online gösteriş tüketimini ve online alışveriş bağımlılığını artırdığı, online prestij 
tüketiminin ise online alışveriş bağımlılığını azalttığı görülmektedir.  

 
Şekil 2. Araştırma Modeli Bulguları  

Tablo 5’de araştırma modeline ait değişkenler arasındaki ilişkilerin standardize edilmiş regresyon katsayıları 
görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre tüm değişkenler arası ilişkiler istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 
durumda, online reklama yönelik tutum, online alışveriş bağımlılık düzeyini pozitif ve doğrudan 
etkilemektedir (β = ,16 ve p<0,005). Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmektedir. Ayrıca online reklam 
tutumları, tüketicilerin online gösteriş tüketim düzeyini pozitif ve doğrudan etkilemektedir (β = ,19 ve 
p<0,002). Buna bağlı olarak H2 hipotezi kabul edilmektedir. Bunların yanında online gösteriş tüketiminin, 
online alışveriş bağımlılık düzeyini olumsuz şekilde ve doğrudan etkilemektedir (β = - ,349 ve p<0,000). 
Dolayısıyla H3 kabul edilmektedir.  

Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modeli Standardize β Katsayıları 

Değişkenler Arası İlişkiler Standardize Edilmiş β P 
Online Alışveriş Bağımlılığı  <--- Online Reklama Yönelik Tutum ,157 0,005 
Online Gösteriş Tüketimi <--- Online Reklama Yönelik Tutum ,186 0,002 
Online Alışveriş Bağımlılığı  <--- Online Gösteriş Tüketimi -,349 *** 

Aracı değişken iki değişken arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olan değişken olarak ifade 
edilmektedir (Gürbüz,2019: 106). Aracılık etkisinin olması için; bağımsız değişken, bağımlı ve aracı değişkeni 
etkilemeli, aracı değişken bağımlı değişkeni etkilemeli ve aracı değişken diğer değişkenlerle birlikte 
değerlendirildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişkene olan etkisi düşmeli ve aracı değişken bağımlı 
değişkeni etkilemelidir (Baron ve Kenny, 1986; Meydan ve Şeşen, 2015: 130). Araştırma online reklama yönelik 
tutum olan bağımsız değişkenin, online alışveriş bağımlılığı olarak ifade edilen bağımlı değişkeni etkilediği 
tespit edilmiştir. İkinci olarak online reklama yönelik tutumun, aracı değişken olan online gösteriş tüketimini 
de etkilediği görülmektedir. Üçüncü olarak online gösteriş tüketimi değişkeninin, online alışveriş 
bağımlılığını etkilediği anlaşılmaktadır. Bu durumda aracılık etkisinin ölçülmesinde birinci, ikinci ve üçüncü 
koşullar sağlanmıştır.  
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Değişkenler arasındaki dolaylı etkilere ait standardize edilmiş etki değerlerine bakıldığında; online reklama 
yönelik tutumun, online alışveriş bağımlılığı değişkeni üzerinde dolaylı etkisi (β = -,065 p<0 ,005) 
görülmektedir. Bu sonuca göre H4 hipotezi kabul edilmiştir. Yani online reklama yönelik tutum değişkeninin, 
online alışveriş bağımlılığı değişkeni üzerindeki etkisinde online prestij tüketimi değişkenin  “kısmi aracılık” 
etkisi olduğu anlaşılmaktadır.  

Online reklama yönelik olumlu tutum düzeyinin, online gösteriş tüketiminin pozitif yönde etkilediği şeklinde 
varılan sonuç; tüketicinin online reklamları iyi veya gerekli bulması ve bunları beğenmesinin, online ortamda 
kendisini diğerlerine göstermek ve diğerlerini etkilemek gibi şekillerde ifade edilen online gösteriş 
tüketiminde daha fazla bulunmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca online reklamlara yönelik 
olumlu tutumların; internet üzerinden alışverişleri kontrol edememe, zamanının önemli kısmını internet 
alışverişleri için düşünme, internet üzerinden alışveriş yapamadığında kendini kötü hissetme, gerektiğinden 
fazla internet üzerinden alışveriş yapma gibi bileşenlerden meydana gelen online alışveriş bağımlılığını da 
pozitif yönde etkilediği de göz önünde bulundurulduğunda, online reklama yönelik tutumların incelenen 
online ortamdaki tüketici davranışlarının her ikisi için de önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bunların yanında online gösteriş tüketiminin, online alışveriş bağımlılığını ters yönde etkilemesi ve online 
reklama yönelik tutumların online alışveriş bağımlılığı üzerindeki etkisinde azaltıcı yönde kısmi aracılık rolü 
üstlenmesi araştırmada dikkat çeken bir sonuç olmuştur. Zira geleneksel alışveriş ortamlarında prestij 
tüketiminin, alışveriş bağımlılığını pozitif yönde etkilediğine ve reklam tutumlarının gösteriş tüketimini 
artırdığına ilişkin değerlendirilen araştırma bulgularının, internet ortamında yön değiştirdiği, ancak gösteriş 
tüketiminin aracılık etkisinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Öyle ki online gösteriş tüketiminin, online alışveriş 
bağımlılığını ters yönde etkilemesi ve online reklam tutumlarının online gösteriş tüketimi aracılığıyla online 
alışveriş bağımlılığını azaltıcı dolaylı bir etkisinin olması dikkate değerdir. Bu durumun online gösteriş 
tüketiminde, geleneksel alışveriş ortamına göre bireyin daha çok araştırma/karşılaştırma imkanlarına sahip 
olması ve daha kontrollü veya isteğe bağlı satın alma kararları verebilmesinden kaynaklanması mümkündür.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırma sonuçlarına göre online reklama yönelik tutumun, online alışveriş bağımlılığını pozitif ve doğrudan 
etkilediği görülmektedir. Bu sonuç, tüketicinin reklama yönelik tutumunun, zorlayıcı satın almayı (D’Astous, 
1990; Eroğlu, 2016) etkilediğini gösteren araştırma sonuçlarıyla benzerdir. Ancak bu araştırma sonucu, online 
ortamdaki reklamlara yönelik tutumların, online ortamda gerçekleştirilen alışveriş bağımlılığını etkilediğini 
göstermesi bakımından özgündür. Buna göre tüketicilerin online reklamlara yönelik olumlu tutumlarının 
artmasının, online alışveriş bağımlılığını düşük düzey de olsa artırması beklenebilir.  

Ayrıca  online reklama yönelik tutumların, online gösteriş tüketimini pozitif yönde ve doğrudan etkilediği 
şeklinde varılan sonuç, reklama yönelik tutumların, insanların gösteriş tüketimiyle yakından ilişkili olan 
materyalizm anlayışını (Yoon, 1995) ve gösteriş tüketim eğilimini etkilediğini (Khoshghadam vd., 2018) 
gösteren araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu durum, reklama yönelik tutum ile gösteriş 
tüketimi ilişkisinin online alışverişlerde de söz konusu olduğu ve online gösteriş tüketimini teşvik etmede 
online reklamlara yönelik olumlu tutum oluşturulmasının bir yöntem olarak kullanılabileceği şeklinde 
yorumlanmaktadır.  

Araştırmada ulaşılan online gösteriş tüketiminin online alışveriş bağımlılığını olumsuz etkilediğine yönelik 
varılan sonuç, geleneksel alışveriş ortamlarında gösteriş amaçlı tüketimin, zorlayıcı alışverişleri pozitif yönde 
etkilediğini gösteren araştırma (Dittmar, 2005; Dittmar vd., 2007; Eroğlu; 2016) sonuçlarından farklıdır. 
Araştırmada ulaşılan bu bulgu, gösteriş tüketiminin her durumda alışveriş bağımlılığına neden 
olmayabileceği ve online ortamda gösteriş tüketimin artmasının, online alışveriş bağımlılığını azaltabileceği 
şeklinde yorumlanmaktadır. Tüketicilerin internet üzerinde gösteriş tüketiminin geleneksel alışverişlere göre 
daha bilgiye dayalı olması, daha karşılaştırma yapmaya imkan vermesi gibi özelliklerinden dolayı, alışveriş 
bağımlılığıyla ilişkili olmayabileceği düşünülmektedir. Aracılık etkisine ilişkin sonuç değerlendirildiğinde, 
online reklama yönelik tutumun, online alışveriş bağımlılığı değişkeni üzerinde dolaylı veya kısmi aracılık 
etkisi görülmektedir. Dolayısıyla online reklama yönelik tutumların, online gösteriş tüketimi aracılığıyla 
online alışveriş bağımlılığını azaltıcı etkiye neden olduğu ancak bu aracılık etkisinin kısmi olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Genel olarak araştırma bulguları özetlendiğinde, online reklama yönelik tutumun, tüketicilerin online gösteriş 
tüketimi ve online alışveriş bağımlılığı üzerinde pozitif yönde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
online gösteriş tüketiminin, online alışveriş bağımlılığı üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ve online 
reklama yönelik tutumun bu nedenle online alışveriş bağımlılığı üzerinde kısmi bir azaltıcı etkiye sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, online reklama yönelik olumlu tutumların artırılmasının, tüketicilerin 
online ortamdaki farklı türlerdeki alışveriş davranışlarını pozitif yönde etkileyeceğini göstermektedir.  

Araştırma bulgularının, prestijli veya lüks markaları pazarlayan veya prestij odaklı müşterileri hedefleyen 
işletmeler için ve alışveriş bağımlılığını azaltmayı amaçlayan kamu veya sağlık kuruluşları bakımından yararlı 
olabileceği düşünülmektedir. Buna göre online reklama yönelik tutumların artırılmasının, prestij tüketimini 
artırması mümkündür. Diğer taraftan, online reklama yönelik olumlu tutum düzeyinin, online alışveriş 
bağımlılığını artırması, toplumsal düzeyde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik iletişim stratejilerinde 
bu faktörün göz önünde bulundurulabileceğini göstermektedir. Bu noktada eğitim ve sağlık kuruluşlarının, 
online alışveriş bağımlılığının çözümünde, online reklama yönelik olumlu tutumları azaltmasının sorunun 
çözümüne katkı sağlaması mümkündür.  

Araştırmanın başlıca kısıtları olarak anket yöntemiyle gerçekleştirilmesi, dar bir coğrafi alanda 
gerçekleştirilmesi ve online ortamdaki alışverişlere yönelik gerçekleştirilmesinden kaynaklı ölçüm araçlarında 
uyarlamalar yapılmasının gerektirmesi olarak ifade edilebilir. Buna göre araştırma sonuçlarının mutlak 
anlamda doğruluğu ve genelleştirilebilirliği garanti edilememektedir. Ancak incelenen örneklemde, tartışılan 
tüketici davranışlarını anlama bakımından üretilen bilgilerin yararlı olduğu ve izlenen yöntem bakımından 
konuyla ilgili gerçekleştirilecek araştırmalara ışık tutma potansiyeli olması bakımından araştırmanın yararlı 
olduğu düşünülmektedir. Özellikle online alışveriş bağımlılığının nedenlerini anlamayı amaçlayan 
araştırmalarda, online reklama yönelik tutum değişkeninin göz önünde bulundurulmasının ilgili modellerin 
açıklayıcılığını artırması beklenmektedir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, Nasdaq OMX bünyesinde yer alan Kuzey Avrupa borsalarının ana 
endeksleri arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Aynı çatı altında faaliyet gösteren farklı ülke borsaları 
arasındaki ilişki yatırımcılara portföy riskini kontrol edebilme açısından yol gösterecektir.  

Yöntem – Bu amaçla, çalışmada veri seti olarak 05.11.2013-10.10.2018 tarihleri arasındaki günlük 
piyasa kapanış verileri kullanılmıştır. Nasdaq grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren borsalara ait 8 
ayrı ülkenin ana endeksleri, NordicALL40 ve Baltic10 grup endeksleri analizde yer alan 
endekslerdir. Çalışmada öncelikle serilerin yapısal kırılmalarını dikkate alan Lee Strazicich birim 
kök testi uygulanmıştır. Ardından optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir ve daha sonra 
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik olup olmadığını ve ilişkinin yönünü belirlemek için 
Toda-Yamamoto Modeli uygulanmıştır. 

Bulgular – Sonuçta, Baltic10 endeksinden NordicALL40 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi söz 
konusudur. Ayrıca Oslo20 endeksi hem NordicALL40 hem de Baltic10 endekslerinden 
etkilenmektedir. 

Tartışma – Aynı coğrafyada yer alan borsaların birbirleriyle etkileşim içinde olması bu çalışmanın 
bulgularından biridir. Benzer durumdaki diğer borsalar açısından da bu durumun mevcut olup 
olmadığı yapılacak yeni araştırmalarla ortaya konabilir. 
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Purpose – The aim of this study is to explore the relationship between the main indices of Northern 
European stock exchanges within Nasdaq OMX. The relationship between the stock exchanges of 
different countries operating under the same roof will guide investors to control portfolio risk. 
Design/methodology/approach – For this purpose, daily market closing data between 05.11.2013-
10.10.2018 was used as data set in the study. The main indices of the 8 different countries, 
NordicALL40 and Baltic10 group indices belonging to the Nasdaq group are listed in the analysis. 
In the study, Lee Strazicich unit root test, which takes into account the structural breaks of the series, 
was applied. The optimal lag length was then determined and then the Toda-Yamamoto Model was 
applied to determine if there was any causality between the variables and the direction of the 
relationship.  

Findings – As a result, there is a causal relationship from the Baltic10 index to the NordicALL40 
index. The Oslo20 index is also influenced by both NordicALL40 and Baltic10 indices. 

Discussion – Located in the same region of the stock market in fact interact with each other, it was 
one of the findings of this study. Whether this is the case for other stock exchanges in a similar 
situation can be revealed with new researches to be conducted. 

1. GİRİŞ  

Nasdaq, (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) resmi bir düzenleyicisi olmayan 
tezgâh üstü piyasalarda (OTC) alınıp satılan menkul değerlerin alım-satım fiyatlarının belirlendiği özel borsa 
olup Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yer almaktadır. Dünya’nın teknoloji borsası olarak 
da bilinmektedir (Vikipedia, 2018).  Borsa, Amerika Birleşik Devletleri dışında birçok ülke borsasını satın almış 
olup bu borsalar, Nasdaq OMX çatısı altında faaliyetini sürdürmektedir. OMX AB ise 1984 yılında OM HEX 
AB ismiyle kurulan, 2004 Ağustos’ta adını OMX AB olarak değiştirmiş, Kuzey Avrupa ve Baltic borsalarını 
işleten,  hisse senedi alışverişi, türev ürünler ticareti, takas saklama işlemleri yapan Stockholm merkezli bir 
şirkettir. 2008 yılında Nasdaq tarafından satın alınmış ve Nasdaq’ın bir yan kuruluşu olarak faaliyetlerine 
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devam etmektedir (Bloomberg, 2018). Nasdaq çatısı altında Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren 
Nasdaq Stock Exchange’in yanı sıra Nasdaq OMX Nordic çatısı altında Kopenhag, Stockholm, Helsinki ve 
İzlanda borsaları faaliyet göstermekte iken Nasdaq OMX Baltic ise Tallin, Riga ve Vilnius borsalarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Oslo borsası da bu iki endeksten bağımsız olarak Nasdaq OMX Çatısı 
altında faaliyetlerine devam etmektedir (Nasdaq, 2018). Bu çalışma, yukarıda belirtildiği şekilde tek bir şirket 
çatısı altında toplanmış olan farklı ülkelere ait borsaların sergiledikleri performansların seyrini incelemeyi ve 
analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası borsa endeksleri arasındaki etkileşimi konu alan araştırmalar üzerine literatür değerlendirmesi 
yapıldığında, 1980’li yıllarda başlayan çalışmalarda ilk olarak korelasyon testleri kullanılmıştır daha sonra 
yapılan çalışmalarda ise daha yeni testlere yer verilmiştir. Johansen eşbütünleşme testi, hata düzeltme modeli, 
Granger nedensellik analizi, varyans ayrıştırma testleri ve etki-tepki analizleri bunlardan bazılarıdır. 
Literatürde çalışmaların büyük kısmı Amerika borsaları üzerine yapılmıştır. Ayrıca Birleşik Krallık, 
Hindistan, Yunanistan, Malezya ve diğer ülkeler üzerine yapılan çalışmalara da rastlanmıştır. Bazı çalışmalar 
çeşitli yönleriyle öne çıkmaktadır. Kazi, 57 yıllık veri ile en uzun dönemi kapsayan çalışma, Mukhopadhyay 
46 ülke ile en çok değişkeni kapsayan çalışma ve Alam ve Hasan ise tek hisse senedi ile ekonomik gelişmişlik 
ve borsa büyüklüğü nedenselliğini araştıran çalışma özelliğini taşımaktadır (Sharma ve Seth, 2012). Hamao 
vd. (1990), Chan vd. (1997), Jeon ve Chiang (1991), Bekaert ve Campbell (1995) ve Choudhry (1996),  yaptıkları 
araştırmalarda gelişmiş ülke borsalarını incelemişlerdir. Chittedi (2009), Gözbaşı (2010), Akel (2015), 
Mohanasundaram ve Karthikeyan (2015), Kılıç ve Dilber (2017) ve Öner (2018) ise çalışmalarında BRIC 
ülkeleri, Kırılgan Beşli ve gelişmekte olan ülkeler üzerine yoğunlaşmışlardır. Kimi çalışmalarda ise 
değişkenler belli bir coğrafi bölgeye odaklanmıştır. Choudhry vd. (2007), Chan vd. (1997) ve Çelik ve Boztosun 
(2010) çalışmalarında Asya-Pasifik ülke borsalarını, Tweneboah vd. (2019) ve Boujir ve Lahrech (2008) ise 
Afrika borsalarını araştırmışlardır. Gilmore vd. (2008), Worthington ve Higgs (2007), Angelovska (2017), 
Pietrzak vd. (2017), Verma ve Joseph (2019) ise Avrupa borsaları arasındaki etkileşimleri incelemişlerdir. 
Sriram (2017), Kalhoro vd. (2019) ve Wu vd. (2020) çalışmalarında ülke borsalarının karşılıklı etkileşiminde 
makroekonomik değişkenleri araştırmaya dahil ederken Iqbal vd. (2011), Bulut ve Özdemir (2012), Yıldız ve 
Aksoy (2014) ve Alvi vd. (2015) yerel borsa ile gelişmiş ülke karşılaştırması yapmışlardır. 

Borsalar arası ilişkiyi inceleyen birçok çalışmaya literatürde rastlanmasına rağmen,  Nasdaq OMX grubunu 
inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın farklı bir noktaya temas ettiği 
düşünülmektedir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçların bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından yol gösterici olabileceği 
düşünülmektedir. Aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren borsaların, aynı coğrafyada yer alan borsaların ve 
endekslerin bağımsız hareket edebilme yetisinin bulunup bulunmadığı, birbirlerini etkileme güçleri bu 
çalışmanın irdelediği hususlardan biridir.  Borsalar arasında eş yönlü ilişki bulunduğunda, yatırımcılar 
portföyün çeşitlendirmesinde bu borsaları kullanamayacaktır. Borsalar arasında ilişki yoksa bu durumda 
yatırımcılar portföy çeşitlendirmede tek çatı altında toplansalar da bu borsalardan yatırım araçları seçebilirler. 
Ayrıca ileride birleşmeye gitmeyi düşünen borsalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Nedensellik analizleri değişkenlerin birbirlerini etkileme gücü ve uzun dönem ilişkileri ile ilgili olarak sıkça 
başvurulan yöntemlerdir. Borsaların ya da aynı borsa içerisinde yer alan farklı endekslerin birbirleri ile olan 
ilişkilerini ortaya koyma açısından da uygulanabilecek bir yöntem olarak görülmektedir. Nitekim literatürde 
borsalar arası ilişkileri inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada kırılmaları dikkate alan Lee 
Strazicich birim kök testlerinden ardından da yeni nesil kabul edilebilecek Toda-Yamamoto nedensellik 
analizlerinden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada ilk olarak borsa birleşmeleri ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Ardından ikinci bölümde, 
benzer çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı literatür taraması bölümü oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde 
çalışmanın veri seti tanımlanarak ardından ekonometrik analizler yapılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde 
elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. 

2. BORSA BİRLEŞMELERİ 

Borsalar, şirketleşme süreciyle birlikte, rekabet gücünü artırabilmek adına satın alma, birleşme faaliyetlerinde 
bulunmaya başlamış ya da stratejik ortaklıklara önem vermeye başlamışlardır. Kendi ülkelerinde faaliyetlerini 
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sürdüren, işlem öncesi ve sonrası hizmetler sunan firmalar öncelikli olarak tercih edilmişlerdir. Bu amaçla 
borsalar, takas ve mutabakat kurumları, veri dağıtım şirketleri, teknolojik altyapı sağlayıcı kurumlar gibi 
kendi operasyonlarına katkı sağlayabilecek kurumları satın alma eğilimine girmişlerdir. Ardından, hem kendi 
bölgelerinde yer alan hem de farklı ülkelerde faaliyet gösteren borsaları satın almayı ya da o borsalarla 
birleşerek rekabet yönünden avantajlı duruma gelmeyi amaçlamışlardır. Bu amaca yönelik olarak çeşitli 
menkul kıymet, para, emtia, enerji borsalarını, hatta alternatif işlem sistemlerini satın alarak gruplarına dahil 
etmiş, tek bir çatı altında örgütlenmeye başlamışlardır. Borsa büyümeleri aynı ülke borsalarını satın almak ya 
da bu borsalarla birleşmek ile kalmamış, komşu ülkelerin borsalarının satın alınması ve devamında okyanus 
aşırı borsalarla stratejik ortaklıklar kurma faaliyetleriyle devam etmiştir. Rekabetin artarak devam ettiği bu 
dönemde borsa birleşmelerine ek olarak birbirlerinden pay satın alma ya da işbirliği anlaşmaları yapma 
şeklinde faaliyetler de hız kazanmıştır. Tüm bunların sonucunda dünyada belli başlı borsa grupları oluşmuş, 
rekabet açısından bir yoğunlaşma meydana gelmiştir (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 2011, s.86). 

 
Grafik 1. Borsa Birleşmeleri, Satın Almalar, İşbirlikleri, Ortaklıklar 

Kaynak: TSPAKB Aktaran: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (2011) 

Şekil 1’de, Dünya borsalarının ortaklık yapısı, birleşik olarak faaliyet gösteren borsalar ve borsalar arası 
işbirlikleriyle ilgili bilgi verilmektedir. Sermaye hareketlerindeki uluslararasılaşma ile doğru orantılı biçimde 
dünya borsalarında da birleşmeler ve işbirlikleri rahatlıkla görülmektedir. 

3. LİTERATÜR TARAMASI  

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, Nasdaq OMX Çatısı altındaki borsaların birbirleri arasındaki etkileşimi 
ölçen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, yöntem ve araştırma alanı göz önünde bulundurularak 
borsalar arasındaki eşbütünleşme ilişkisini ölçen çalışmalara literatür taramasında yer verilmiştir. 

Chan vd. (1997), 1961-1992 yılları arasındaki aylık verilerden yararlanarak, Avustralya, Belçika, Kanada,  
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Pakistan, İspanya,  
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri Borsaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Ülkeler 7 ayrı gruba ayrılarak gruplardaki ülkeler arası eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı incelenmiştir. 
Çalışmanın bulgularına göre; 

• 1961-1992 döneminde Asya Grubu olarak kabul edilen Japonya, Hindistan, Pakistan ve Avustralya 
arasında, 

• 1970-1979 ve 1980-1987 döneminde “Four Big European Community” grubu olarak adlandırılan, Birleşik 
Krallık, Almanya, Fransa ve İtalya arasında, 
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• 1980-1987 döneminde “European Financial Centers” olarak kabul edilen, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, 
İsviçre ve Belçika arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. 

Worthington ve Higgs (2007), Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, 
Hollanda, İspanya ve İngiltere olmak üzere 11 pazara ait hisse senetlerinin günlük fiyatlarını kullanarak bu 
ülkelerin borsaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bulgular, adı geçen borsalar arasında uzun dönem 
eşbütünleşme analizinin varlığını ortaya koymaktadır.  

Choudhry vd. (2007), 1997-1998 Asya krizi döneminde Uzak Doğu Asya borsaları arasındaki uzun dönemli 
ilişkiyi araştırmıştır. Johansen eşbütünleşme analizi ve nedensellik testlerinin kullanıldığı çalışmanın 
bulguları kriz öncesi, kriz esnasında ve kriz sonrasında borsalar arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını 
ortaya koymaktadır.  En önemli ilişki ise kriz döneminde tespit edilmiştir.  

Gilmore vd. (2008), Temmuz 1995-Şubat 2005 arası verilerden yararlanarak Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
Polonya, Almanya ve Birleşik Krallık borsaları arasındaki uzun ve kısa vadeli ilişkiyi incelemiştir. Yöntem 
olarak Johansen Eşbütünleşme analizinin kullanıldığı analiz sonucunda borsalar arası eşbütünleşme varlığı 
tespit edilememiştir. 

BRIC ülkeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile gelişmiş ülkeler kategorisindeki Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Krallık ve Japonya borsaları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, Granger 
nedensellik testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli kullanılmıştır. Araştırmada 
Ocak 1998-Ağustos 2009 dönemine ait günlük veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak, ABD ve Japonya 
borsalarının Hindistan borsasını etkilediği,  aynı zamanda Hindistan borsasının da Brezilya ve Rusya’nın 
Granger nedeni olduğu ortaya konmuştur. Hindistan borsası ile diğer ülke borsaları arasında anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmamıştır (Chittedi, 2009). 

Gözbaşı (2010), Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Brezilya, Arjantin, Meksika, Hindistan, 
Malezya, Macaristan ve Mısır borsaları arasındaki etkileşimi incelemeyi amaçladığı çalışmasında Aralık 1995-
Aralık 2008 arasındaki haftalık verilerden yararlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye ile Brezilya 
Hindistan ve Mısır borsaları arasında uzun dönemli ilişkinin mevcut olduğunu göstermektedir.  

Çelik ve Boztosun (2010), Türkiye ve Asya ülkelerinin hisse senedi piyasalarında yer alan endeksler arasındaki 
uzun dönemli ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmada Türkiye (Borsa İstanbul), Avustralya (All Ordinaries), Çin 
(Shanghai Composite), Hong Kong (Hang Seng), Hindistan (BSE 30), Endonezya (Jakarta Composite), 
Malezya (KLSE Composite), Japonya (Nikkei 225), Kore (Seoul Composite), Tayvan (Taiwan Weighted), 
Singapur (Straits Times) endeksleri yer almıştır. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlar, Japonya, Çin ve 
Tayvan dışındaki Asya ülkeleri ile Borsa İstanbul arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre Borsa İstanbul ile Tayvan, Kore, Singapur ve Malezya borsaları uzun 
dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Iqbal A., Khalid N., ve Rafiq S. (2011), Ocak 2003-Aralık 2009 dönemini kapsayan günlük verileri kullanarak 
ABD hisse senedi piyasası ile  Pakistan ve Hindistan piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemektedir.  Johansen 
eşbütünleşme testi aracılığıyla uzun dönem ilişki incelenmiş ve 3 borsa arasında uzun dönemli anlamlı bir 
ilişki tespit edilememiştir. Ancak yapılan Granger nedensellik testi sonuçları incelendiğinde New York 
borsasından Bombay ve Karaçi borsalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.  

Bulut ve Özdemir (2012), İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası ile Dow Jones Industrial Endeksi arasındaki 
ilişkiyi ölçmek amacıyla 2001-2010 yılları arasındaki haftalık kapanış verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında Granger nedensellik analizi ve eşbütünleşme analizini kullanmışlardır. Araştırmanın sonuçları 
uzun dönemde 2 endeksin birlikte hareket ettiğini, kısa dönemde de Dow Jones Endeksinin İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nı etkilediğini ortaya koymuştur. 

Yıldız ve Aksoy (2014),  Morgan Stanley gelişmekte olan ülkeler piyasa endeksi ile Borsa İstanbul arasındaki 
olası eşbütünleşmenin varlığı ve şiddetini belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada endeksler arasında 
uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koymuşlardır. Kısa dönemde ise, hata düzeltme 
modeli uygulamışlar ve 16 dönem sonra endekslerin dengeye geldiğini ifade etmişlerdir. 

Akel (2015), Morgan Stanley tarafından Ağustos 2013 tarihli araştırma raporunda ‘Kırılgan Beşli’ olarak ilan 
ettiği Türkiye, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan borsalarının haftalık kapanış verilerini 
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kullanarak, 2000-2013 arası veriler ile bir çalışma yürütmüştür. Çalışmada yöntem olarak Johansen 
eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testini kullanmıştır. Akel’in yaptığı çalışmaya göre adı geçen 5 
ülkenin borsaları arasında hem uzun dönem hem de kısa dönemde anlamlı ilişki ve nedensellik bağı tespit 
edilmiştir. 

Mohanasundaram ve Karthikeyan (2015), çalışmalarında Güney Afrika, Hindistan ve ABD borsaları 
arasındaki ilişkiyi kısa ve uzun dönemli olarak incelemişlerdir. Veri setini oluşturulurken Nisan 2004- Mart 
2014 arasındaki 10 yıllık sürece ait aylık veriler tercih edilmiş ve JALSH (Güney Afrika), NIFTY (Hindistan) 
and NASDAQ (ABD) endeksleri ele alınmıştır. Endeksler arası korelasyonun yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Granger nedensellik testi sonucuna göre Güney Afrika borsası Hindistan borsasının Granger nedeni iken 
diğer ikilemelerde anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Alvi vd. (2015) Pakistan borsası ile gelişmiş ülkelerin borsaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmada 
Pakistan’ın yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada,  Avustralya, Almanya, Japonya, Fransa 
ve Hollanda borsalarına yer verilmiştir. Çalışma 1 Temmuz 2007- Haziran 2014 dönemini kapsamıştır. 
Bulgular, Pakistan borsası ile gelişmiş ülke borsalarının birlikte bir hareket içinde olmadıklarını ortaya 
koymuştur. 

Kılıç ve Dilber (2017), Türkiye ile BRICS ülkeleri arasındaki finansal ilişkiyi incelemişlerdir. Yöntem olarak 
kantil regresyon analizi belirlenmiş olup Borsa İstanbul ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 
borsalarının getiri serileri kullanılmıştır. Veri seti 18.02.2013-17.02.2017 dönemindeki günlük verilerden 
oluşmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, bu ülkelerin borsaları ile Borsa İstanbul arasındaki birlikte 
hareket kabiliyeti çok yüksektir. Ayrıca korelasyon analizi sonuçlarına dayanılarak, bu borsalara aynı 
dönemde yatırım yapmanın risk taşıdığı yorumu yapılabilmektedir.  

Sriram (2017), döviz kurları, borsalar ve emtia piyasası arasındaki nedensellik ilişkisini Granger nedensellik 
testi ile ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Hindistan piyasasına ait 2005-2014 yıllarını kapsayan veriler 
kullanılmıştır.  Yapılan analizler, emtia piyasaları ile döviz kurları arasında karşılıklı nedensellik bağı 
olduğunu, ayrıca emtia piyasasından borsaya doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi tespit edildiğini 
göstermektedir. Döviz kuru ile emtia piyasaları arasındaki ilişki pozitif yönlü iken, emtia ile borsa arasındaki 
ilişki ise negatif yönlüdür. 

Angelovska (2017), iki Balkan borsası olan Makedonya ve Hırvatistan borsaları arasındaki uzun dönemli ve 
kısa dönemli ilişkiyi analiz etmeyi amaçladığı çalışmasında, Johansen eşbütünleşme analizi ve Granger 
nedensellik analizi metotlarını kullanmıştır. Veri seti, 3 Ocak 2005-31 Mart 2017 aralığından oluşturulmuştur. 
Bulgular, iki borsa arası eşbütünleşme ilişkisi olduğunu, aynı zamanda birbirlerinin Granger nedeni 
olduklarını göstermektedir.  Araştırmacı, bu nedenle çeşitlendirme amaçlanan portföylerde bu iki borsaya 
aynı anda yer verilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Pietrzak vd. (2017), Orta Avrupa borsalarının birbirleriyle olan ilişkilerini incelemeyi amaçladıkları çalışmada 
1997-2015 arası verilerden yararlanmışlardır. Çalışmada Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan 
ve Almanya borsaları analiz edilmiştir. Bulgular, adı geçen ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Öner (2018) çalışmasında Standard and Poors tarafından kırılgan beşli olarak tanımlanan Türkiye, Pakistan, 
Katar, Mısır ve Arjantin Borsaları arasındaki entegrasyonu incelemek amacıyla 2009-2018 arası verilerden 
yararlanarak Granger nedensellik analizine başvurmuştur. Çalışmanın bulguları, Türkiye BİST 100 endeksi 
ve Arjantin Merval endeksinden Katar QE endeksine; Türkiye BİST 100 endeksi ve Arjantin Merval 
endeksinden Mısır Hermes endeksine; Türkiye BİST 100 endeksinden Pakistan KSE 100 endeksine doğru 
nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur. Ayrıca, Arjantin Merval endeksinden Türkiye BİST 100 endeksine 
doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi tespit edildiğini göstermektedir. 

Tweneboah vd. 2019 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında Afrika’nın önemli büyüklükteki borsaları 
arasındaki eşbütünleşmeyi incelemişlerdir. Çalışmada 2011-2017 yılları arasında günlük ve haftalık veriler 
kullanılarak yedi Afrika borsası arasındaki ortak hareket ve karşılıklı bağımlılık yapısını araştırmak için 
dalgacıklar çoklu korelasyon ve dalgacıklar çapraz korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar borsalar 
arasında bağlantılar olduğunu göstermektedir ve bu bağlar uzun vadelidir. Ayrıca, Gana Borsası diğer 
pazarlara yön verme potansiyeline sahiptir (Tweneboah, Junior ve Oseifuah, 2019). 
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Kalhoro ve arkadaşları çalışmalarında gelişmiş ekonomilerdeki (ABD, İngiltere ve AB) ekonomi politikası 
belirsizliğinin (EPU) SAARC (Pakistan, Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş) ülkeleri ile borsa ilişkilerini nasıl 
etkilediğini araştırmaktadır. Borsalar arasında etkileşim ile portföy çeşitlendirme imkanı araştırılmıştır. 1997-
2015 yılları arasında AGDCC-GARCH modeliyle SAARC’nin gelişmiş ekonomilerle borsa ilişkisi 
incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre gelişmiş ekonomilerin politikalarının, Pakistan hisse senedi 
piyasası üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Hindistan-ABD, Hindistan-İngiltere, 
Bangladeş-AB, Sri Lanka-ABD ve Sri Lanka-AB arasında pozitif yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca Hindistan-
AB, Bangladeş-ABD, Bangladeş-İngiltere ve Sri Lanka-İngiltere arasında herhangi bir etkileşim yoktur 
(Kalhoro, Oad Rajput ve Suleman, 2019). 

Batı Avrupa ülkeleri olan Fransa ve Belçika borsaları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada CAC40 ve 
BEL20 endeksleri değerlendirmeye alınmıştır. Veri seti 2000-2018 yıllarını kapsamaktadır.  Çalışma sonunda 
BEL20 endeksinin öncü endeks olduğu ve çoğu zaman CAC40 endeksinin performansının, BEL20 endeksi 
hareketlerini takip ettiği belirlenmiştir (Verma A,& Joseph T, 2019). 

Wu ve arkadaşları araştırmalarında uluslararası borsaların birbiri ile ilişkisinde petrolün etkisini 
araştırmışlardır. Araştırmada petrol ihraç ve ithal eden ülkeler için MSCI endeksleri kullanılmıştır. Körfez 
İşbirliği Örgütü ve Rusya hisse senedi borsaları petrol ihraç eden ülkeler için, Çin, Amerika, Avrupa Birliği ve 
Japan borsaları ise petrol ithal eden ülkeler için kullanılmıştır. Petrol için ise Batı Texas Petrolü kullanılmıştır. 
Çalışmada kısmi ve çoklu dalgacık tutarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; ham 
petrolün orta ve uzun vadede uluslararası borsalar arasındaki işbirliğini yönlendiren önemli bir faktör 
olduğunu görülmüştür (Wu, Zhu, Xu ve Yang, 2020). 

4. ARAŞTIRMA 

Çalışma Nasdaq OMX grubuna bağlı olan Avrupa borsaları arasındaki nedensellik ilişkilerinin incelenmesi 
amacıyla günlük borsa kapanış verileriyle yapılmaktadır. 

4.1. Veri Seti 

Nasdaq OMX çatısı altında yer alan NordicAll 40 ve bağlı endekslerden Copenhag20, Stockholm30, 
Helsinki25, Iceland8; Baltic10 ve bağlı endekslerden TallinSE General, Riga General ve VilniusSE General’in 
yanı sıra ayrıca 2 gruptan bağımsız olarak Oslo20 endeksine yer verilmiştir. Çalışmada 05.11.2013-10.10.2018 
tarihleri arası günlük kapanış verilerinden yararlanılmış olup, 2 grup endeks (NordicAll40-Baltic10) 1 
bağımsız endeks (Oslo20) ve Nordic ve Baltic grupları altında yer alan 7 endeks olmak üzere toplam 10 
endekse yer verilmiştir. 

Tablo 1. Veri Seti Tablosu 

Ülke Endeks Adı Bağlı Grup Endeksi Verilerin Tarih Aralığı 
Danimarka  Copenhag20 NordicALL40 05.11.2013-10.10.2018 
İsveç  Stockholm30 NordicALL40 05.11.2013-10.10.2018 
Finlandiya Helsinki25 NordicALL40 05.11.2013-10.10.2018 
İzlanda Iceland8 NordicALL40 05.11.2013-10.10.2018 

Estonya 
TallinSE 
General Baltic10 05.11.2013-10.10.2018 

Letonya Riga General Baltic10 05.11.2013-10.10.2018 

Litvanya VilniusSE 
General  

Baltic10 05.11.2013-10.10.2018 

Norveç OSLO20 Oslo20 (Bağımsız 
Borsa) 

05.11.2013-10.10.2018 

Nordic Grubu NORDICALL40 - 05.11.2013-10.10.2018 
Baltic Grubu BALTIC10 - 05.11.2013-10.10.2018 

Tablo 1’de araştırmaya dahil edilen endeksler, bu endekslerin bağlı olduğu grup endeksleri ve ülkelere yer 
verilmiştir. 
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Grafik 2. Araştırmada Yer Alan Tüm Endekslerin Fiyat Grafikleri (2013-2018) 

Yukarıdaki grafikte analize dahil edilen serilerin 2013-2018 yılları arasındaki fiyat grafiklerine yer verilmiştir. 
Grafik incelendiğinde bazı serilerin birlikte hareket eden gruplar oluşturdukları görülmüştür. Bunun da 
nedensellik ilişkisini işaret edebileceği düşüncesiyle araştırılmaya değer olduğu düşünülmüştür. 

4.2. Araştırma Dizaynı 

Çalışma 3 bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde Nasdaq OMX grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Baltık Bölgesi 
ve Kuzey Avrupa Bölgesi (Nordic) borsalarının ana endeksleri olan Baltic10 ve NordicAll40 endeksleri ile bu 
2 grubun dışında bağımsız olarak yer alan Norveç borsasının ana endeksi olan Oslo20 endeksi ele alınarak 3 
endeks arasındaki ilişki incelenmektedir. 

 

Grafik 3. Ana Karma Endeksler 

2. aşamada Nasdaq OMX Nordic grubunun ana endeksi olan NordicAll40 ile bağlı endeksler Stockholm30, 
Copenhag20, Iceland8 ve Helsinki25 endeksleri incelenerek aralarındaki ilişki belirlenmeye çalışılmaktadır. 

 
Grafik 4. NordicALL40 ve Bağlı Endeksler 
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3. aşamada ise, Nasdaq OMX Baltic grubunun ana endeksi olan Baltic10 ile bağlı endeksler TallinSE General, 
Riga General ve VilniusSE General arasındaki ilişki incelenmektedir. 

 
Grafik 5. Baltic10 ve Bağlı Endeksler 

Seriler öncelikle Lee Strazicich kırılmalı birim kök testine tabi tutularak durağan oldukları seviye 
belirlenmiştir. Ardından optimal gecikme uzunlukları belirlenerek Toda-Yamamoto Analizi aracılığıyla 
aralarındaki ilişki tespit edilmiştir.  

4.3. Metodoloji 

Seçilen borsa endeksleri arasındaki etkileşimi incelemek için zaman serisi analizlerinden yararlanılmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için öncelikle değişkenlerin durağan olup olmadığının test edilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla verilere yapısal kırılmaları dikkate alan Lee Strazicich (2003) birim kök testi 
uygulanmıştır. Ardından Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Daha 
sonra değişkenler arasında herhangi bir nedensellik olup olmadığını ve varsa yönünü tespit edebilmek için 
Toda-Yamamoto analizi uygulanmıştır. Aşağıda bu çalışmada kullanılan model ve testlere ilişkin teorik 
bilgilere yer verilmiştir. 

Bir serinin ortalamasının, varyansının ve kovaryansının zaman içerisinde aynı olması, geleceğe yönelik 
yapılacak tahminler için önemli bir koşuldur. Zaman serisi için istenen durum, serinin durağan olmasıdır. 
Ancak pek çok zaman serisi izlendiğinde, bu koşulu sağlamadıkları görülmektedir. Bu durumda yapılması 
gereken öncelikle durağan olmama durumu tespit edildikten sonra serinin durağan hale getirilmesidir 
(Bozkurt 2013: 33). Durağanlığı varsayım olarak kabul eden testlerde seriler durağanlaştırılmadan analiz 
yapılırsa sahte regresyona rastlanılabilir. Serilerin durağanlığını test edebilmek amacıyla uygulanan 
yöntemlerden biri birim kök testleridir. Birim kök testleri, serilerin durağanlığının ölçümünde sık kullanılırlar. 
Araştırmalarda kullanılan zaman serilerinde birim kök olması, durağan olmadıkları anlamına gelmektedir. 
Uygulanan birim kök testleri sonucunda, serilerin durağan olmaması halinde, serilerin farklarının alınması 
yoluna gidilebilir (Çelik 2011: 91). 

Serilerin düzeylerinde durağan olmadığı halde birbirleri arasında bir bütünleşik yapının varlığının tespiti, 
varsa bu bütünleşik yapının ortaya çıkardığı doğrusal bileşenin (hata terimlerinin) durağanlığının test 
edilmesi, serilerin farkları alınmadan da ham verileriyle analizde kullanılabilmesine yardımcı olur. Şayet 
seriler arasında bir birlikte hareket etme davranışı yoksa o zaman serilerin durağanlığı sağlanana kadar 
farklarının alınması gerekecektir (Hatırlı, vd. 2008: 141). 

Araştırmacılar, Perron (1989) çalışmasından beri, birim kök testlerinde yapısal kırılmaya izin vermenin önemi 
üzerinde durmaktadır. Perron (1989) yapısal kırılma ihmal edildiğinde, birim kök reddetme olasılığının 
düştüğünü yani testin gücünde bir azalma meydana geldiğini göstermiştir. Perron (1989) bilinen bir dışsal 
yapısal kırılmaya izin veren kukla değişken içeren düzeltilmiş Dickey Fuller (DF) birim kök testi kullanır. 
Sonraki çalışmalarda bu test, veriden içsel olarak belirlenen, bilinmeyen bir kırılma noktasına izin veren test 
olarak değiştirilmiştir. İçsel yöntemi yaygın olarak kullananlardan biri Zivot-Andrews (1992) minimum değer 
testidir. Bu test, t-istatistiği ile birim kök temel hipotezi test eder. T-değerinin en düşük değeri aldığı tarih, 
kırılma noktası olarak kabul edilir. Tek kırılmanın ihmal edildiği durumda testin gücü düştüğüne göre iki 
veya daha fazla kırılma ihmal edilirse de benzer güç kayıplarını beklemek mantıklı olur. Lumsdaine-Papell 
(1997) bu yönde açıklamayı uzatır ve minimum Zivot-Andrews birim kök testini, iki yapısal kırılma içeren 
şekilde genişletmiştir (Lee ve Strazicich 2003: 1083). 

Lee ve Strazicich tarafından geliştirilen tek kırılmalı LM testinde, ADF test tipinde olan Zivot ve Andrews testi 
ile karşılaştırarak, geliştirdikleri testin Zivot ve Andrews testine göre daha iyi sonuçlar verdiğini 
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vurgulamışlardır. Lee ve Strazicich, çift kırılmayı dikkate alan ve kırılma noktasının bilinmediği, yeni bir birim 
kök testi geliştirmişlerdir. Bu çalışmada Lumsdaine-Papell testinin boyut bozulması sorunu olduğunu ifade 
etmişler ve geliştirdikleri LM tipi test ile bu sorunun önemli derecede ortadan kalktığını göstermişlerdir (Lee 
ve Strazicich 2003: 1083). 

İki kırılmalı LM birim kök testi için kritik değerler Lee ve Strazicich (2003)’den elde edilirken, tek kırılmalı LM 
birim kök testi için kritik değerler Lee ve Strazicich (2004)’den elde edilir. Elde edilen test istatistiğinin kritik 
değerden büyük olması halinde yapısal kırılmalı birim kök temel hipotezi reddedilir (Yılancı 2009: 331). 

Durağanlık testinden sonra değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koyan Toda-Yamamoto testine 
geçilmiştir. 

Bu model 1995 yılında Toda ve Yamamoto tarafından geliştirilmiş Granger nedensellik testinin genişletilmiş 
bir şeklidir. Bu test Granger Nedensellik Testi’nin karşılaştığı bazı sorunlardan kaçınmak için uygun bir 
modeldir. Granger Nedensellik Testi’nin uygulanabilmesi için serilerin durağan olması ya da aynı seviyede 
durağanlaşması gerekmektedir. Oysa farklı seviyede durağan olan seriler arasında da nedensellik olabileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca Toda-Yamamoto yaklaşımının başka bir avantajı da sistemdeki eşbütünleşme 
bilgisini dikkate almadan, serilerin eşbütünleşik olup olmamasından bağımsız olarak test edilebilmesidir 
(Toda ve Yamamoto, 1995). 

Toda-Yamamoto modeli, küçük gözlemlere sahip olan çalışmalarda daha etkin olup durağanlaşma seviyesi 
farklı olan serilerde kullanılabilir. Ayrıca ilişkisi incelenen serilerin eşbütünleşik olmasına gerek yoktur (Giles, 
1997), (Mavrotas ve Kelly, 2001). 

Toda-Yamamoto yöntemini uygulamak için öncelikle serilerin maksimum durağanlaşma seviyesinin (dmax) ve 
VAR modelinin optimal gecikme uzunluğunun (k) belirlenmesi gerekir. Toda-Yamamoto testi bir Wald Test 
istatistiği kullanarak hipotezin test edilmesini sağlar (Siami-Namini, 2017: 604). Nitekim Toda-Yamamoto 
metodunda öncelikle bir VAR modeli tahmin edilerek, optimum gecikme uzunluğu (k) belirlenmektedir1 
(Yılmaz, 2018: 69). Maksimum gecikme uzunluğu (k) ya Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ya da Akaike Bilgi Kriteri 
(AIC) ile belirlenebilir (Lütkepohl 1991: 306). 

Toda-Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen VAR modeli aşağıdaki denklemler yardımıyla 
uygulanmaktadır (Siami-Namini 2017: 604): 

Yt = 𝑎𝑎y + ∑ 𝜃𝜃𝑘𝑘+𝑑𝑑
𝑖𝑖=1 y,iXt-i + ∑ 𝜗𝜗𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1 y,i Yt-i +𝜀𝜀y,t     

Xt = 𝑎𝑎x + ∑ 𝜃𝜃𝑘𝑘+𝑑𝑑
𝑖𝑖=1 x,iXt-i + ∑ 𝜗𝜗𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1 x,i Yt-i +𝜀𝜀x,t  

Y’den X’e doğru Granger nedenselliğin varlığını test etmek için Wald istatistiği kullanılarak λi≠0 
sınırlaması test edilmektedir. X’ten Y’ye doğru nedenselliğin φi ≠0 sınırlaması test edilmektedir (Bağdigen ve 
Beşer 200: 11). 

Toda-Yamamoto testinde temel hipotez ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi kurulur. 

H0: A değişkeni B değişkeninin Granger nedeni değildir. 

H1: A değişkeni B değişkeninin Granger nedenidir. 

Analiz bulgularında hesaplanan p olasılık değeri belirlenen istatistiki anlamlılık sınırının (%1, %5) altında ise 
H0 hipotezi reddedilebilir. Yani alternatif hipotez kabul edilir. P olasılık değeri belirlenen istatistiki anlamlılık 
sınırının üstünde ise H0 hipotezi reddedilemez. Yani A değişkeni B değişkeninin Granger nedeni değildir.   

4.4. Ampirik Bulgular 

Bu aşamada öncelikle birim kök testlerine yer verilmiş ardından değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi 
Toda-Yamamoto Testi ile araştırılmıştır. 

 

 
1 Gecikme uzunlukları; bağımlı değişkenin cari (t) dönemdeki değeri üzerinde, bağımlı ve bağımsız değişkenin kaç dönem önceki 
değerinin etkisinin olduğunu göstermektedir. 
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4.4.1. Lee-Strazicich Birim Kök Testleri 

Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizinin yapılabilmesi için öncelikle serilerin maksimum durağanlaştığı 
seviye ile optimal gecikme uzunluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlaşma seviyeleri Lee-
Strazicich (2003) testi ile gecikme uzunlukları ise Akaike Bilgi Kriteri ile belirlenmiştir. Tablo 2’de birim kök 
testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2. Lee Strazicich Birim Kök Testi Sonuç Tablosu 

Lee Strazicich Birim Kök Testi Sonuç Tablosu 

Değişken  
Düzey  

Kritik 
Değer 

1. Fark 
Kritik Değer Test 

İstatistiği 
Test 

İstatistiği 
NORDICALL40 -3,539 -3,956 -19,876 -3,989 
BALTIC10 -2,547 -4,049 -18,660 -3,925 
OSLO20 -4,307 -4,043     
Copenhag20 -4,175 -3,968     
Helsinki25 -3,850 -4,026 -18,000 -3,975 
Iceland8 -3,140 -4,028 -12,542 -3,977 
Stockholm30 -3,107 -4,021 -19,294 -3,952 
TallinSE General -2,726 -3,971 -14,280 -3,926 
Riga General -2,340 -4,024 -11,954 -3,987 
VilniusSE General  -3,048 -3,995 -18,455 -3,919 
*: %5 seviyesinde anlamlıdır. 

Birim kök testi sonuçlarına göre Oslo20 ve Copenhag20 endeksleri düzey değerlerinde durağandır. Diğer 
endeksler ise düzey değerlerinde durağan değilken, 1. Farkta durağan hale gelmektedir. 

4.4.2 Grup Endeksleri Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Bu bölümde çalışmanın ilk analiz bölümünü oluşturan grup endeksleri analize dahil edilmiştir. NordicALL40, 
Baltic10 ve 2 gruptan bağımsız olan Norveç Borsasının ana endeksi olan Oslo20 arasındaki ilişki Toda-
Yamamoto metodolojisine uygun olarak analiz edilmiştir. Analize geçmeden ilgili 3 endeksin fiyat grafiği 
incelenmiştir.  

 

Grafik 6. Grup Endeksleri Fiyat Grafiği (2013-2018) 

Yukarıdaki grafikte Nordic40, Baltic10, Oslo20 endekslerine ait fiyat hareketlerine yer verilmiştir. Grafikte, 
2013-2018 yılları arasında, ele alınan serilerin birlikte hareket ettiklerine ilişkin ipuçları görülmektedir. 
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Tablo 3. Grup Endeksleri Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuç Tablosu 

Bağımlı Değişken Bağımsız 
Değişken 

dmax k 
Ki-Kare 

Test 
İstatistiği 

Ki-
Kare 

P-
değeri 

İlişki ve Yönü 

NORDICALL40 
BALTIC10 

1 5 
20,733 0,0009 BALTIC10 →NORDICALL40 

OSLO20 2,665 0,7514 Yok 

BALTIC10 
NORDICALL40 

1 5 
9,788 0,0815 Yok 

OSLO20 6,032 0,3031 Yok 

OSLO20 
NORDICALL40 

1 5 
100,590 0,0000 NORDICALL40→OSLO20 

BALTIC10 16,513 0,0055 BALTIC10→OSLO20 

Nordic 40, Baltic 10 ve Oslo 20 serileri arasındaki nedenselliği incelemek için Toda-Yamamoto Modelinden 
yararlanılmıştır. Toda-Yamamoto testi yapılırken serilerin gecikme uzunluğu (k) Akaike Bilgi Kriterine (AIC) 
göre, maksimum bütünleşme derecesi dmax ise Lee-Strazicich (LS) birim kök testine göre bulunmuştur. Sonra 
bu modeldeki k gecikmeli değerlere Wald istatistiği uygulanarak nedensellik ilişkisinin olup olmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Baltic10’dan NordicAll40’a doğru, NordicAll40’dan 
Oslo20’ye doğru ve Baltic10’dan Oslo20’ye doğru nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Osla20 endeksinin 
bağımsız değişken olarak bağımlı değişkenleri etkilemediği görülmüştür. Baltic10 endeksinin ise bağımsız 
değişken olarak hem NordicAll40 endeksini hem de Oslo20 endeksini etkilediği görülmüştür. 

4.4.3. Nordic Grubu Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Ekonometrik analize geçmeden önce, çalışmaya dahil edilen endekslerin günlük fiyatlarının seyri 
incelenmiştir.  

 

Grafik 7. Borsa Endekslerinin 2013-2018 Arası Fiyat Grafiği (Nordic Grubu) 

Şekil 7’de Nordic40, Copenhagen20, Iceland8, Helsinki25, Stockholm30 serilerine ait 2013-2018 dönemi fiyat 
hareketlerine yer verilmiştir. Tüm endekslerin fiyat grafikleri arasındaki benzerlik göze çarpmaktadır. 
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Tablo 4. Nordic Grubu Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuç Tablosu 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken dmax k 

Ki-Kare 
Test 

İstatistiği 

Ki-Kare P-
değeri İlişki ve Yönü 

NORDICALL40 

Copenhag20 

1 7 

50,220 0,000 Copenhag20→NORDICALL40 

Helsinki25 7,749 0,355 Yok 

Iceland8 6,327 0,502 Yok 

Stockholm30 134,247 0,000 Stockholm30→ NORDICALL40 

Copenhag20 

NORDICALL40 

1 7 

38,628 0,000 NORDICALL40→ Copenhag20 

Helsinki25 13,672 0,057 Yok 
Iceland8 3,315 0,854 Yok 

Stockholm30 5,255 0,628 Yok 

Helsinki25 

NORDICALL40 

1 7 

62,142 0,000 NORDICALL40→ Helsinki25 
Copenhag20 4,093 0,768 Yok 

Iceland8 3,559 0,828 Yok 
Stockholm30 446,507 0,000 Stockholm30→ Helsinki25 

Iceland8 

NORDICALL40 

1 7 

3,220 0,863 Yok 
Copenhag20 4,566 0,712 Yok 
Helsinki25 18,265 0,010 Helsinki25→ Iceland8 

Stockholm30 8,964 0,255 Yok 

Stockholm30 

NORDICALL40 

1 7 

14,551 0,042 NORDICALL40→ Stockholm30 
Copenhag20 117,028 0,000 Copenhag20→ Stockholm30 
Helsinki25 6,402 0,493 Yok 
Iceland8 4,518 0,718 Yok 

Nordic 40, Copenhag20, Helsinki25, Iceland8 ve Stockholm30 serileri arasındaki nedenselliği incelemek için 
Toda-Yamamoto Modelinden yararlanılmıştır. Toda-Yamamoto testi yapılırken serilerin gecikme uzunluğu 
(k) Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre, maksimum bütünleşme derecesi dmax ise Lee-Strazicich (LS) birim kök 
testine göre bulunmuştur. Sonra bu modeldeki k gecikmeli değerlere Wald istatistiği uygulanarak nedensellik 
ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre; Copenhag20 ve NordicAll40 
endeksleri ile Stockholm30 ve NordicAll40 endeksleri arasında iki yönlü nedenselliğe rastlanmıştır. Ayrıca 
NordicAll40 endeksinden Helsinki25 endeksine, Stockholm30 endeksinden Helsinki25 endeksine, Helsinki25 
endeksinden Iceland8 endeksine ve Copenhag20 endeksinden Stockholm30 endeksine doğru tek yönlü 
nedenselliğe rastlanmıştır. 

4.4.4. Baltic Grubu Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Baltic Grubu endekslerin fiyat grafikleri Şekil 8’de sunulmuştur. Grafiklerde görülen benzer hareket 
nedensellik analizine yönelmemizi sağlamaktadır. 
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Grafik 8. Borsa Endekslerinin 2013-2018 Arası Fiyat Grafiği (Baltic Grubu) 

Baltic10, TallinSE General, Riga General ve VilniusSE General serileri arasındaki nedenselliği incelemek için 
Toda-Yamamoto Modelinden yararlanılmıştır. Toda-Yamamoto testi yapılırken serilerin gecikme uzunluğu 
(k) Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre, maksimum bütünleşme derecesi dmax ise Lee-Strazicich (LS) birim kök 
testine göre bulunmuştur. Sonra bu modeldeki k gecikmeli değerlere Wald istatistiği uygulanarak nedensellik 
ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Baltic Grubu Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuç Tablosu 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken dmax k 

Ki-Kare Test 
İstatistiği 

Ki-Kare 
P-değeri İlişki ve Yönü 

BALTIC10 

TallinSE 
General 

1 9 

23,398 0,005 TallinSE General→ 
BALTIC10 

Riga General 6,242 0,715 Yok 
VilniusSE 
General 

24,317 0,004 VilniusSE General→ 
BALTIC10 

TallinSE General 

BALTIC10 

1 9 

221,435 0,000 
BALTIC10→TallinSE 
General 

Riga General 8,306 0,503 Yok 
VilniusSE 
General 

12,078 0,208 Yok 

Riga General 

BALTIC10 

1 9 

12,448 0,189 Yok 
TallinSE 
General 

18,228 0,032 TallinSE General→ Riga 
General 

VilniusSE 
General 14,336 0,110 Yok 

VilniusSE 
General 

BALTIC10 

1 9 

26,034 0,002 BALTIC10→ VilniusSE 
General 

TallinSE 
General 

25,277 0,003 TallinSE General→ 
VilniusSE General 

Riga General 18,514 0,030 
Riga General→ VilniusSE 

General 

Tablo 5’e göre TallinSE General endeksi ile Baltic10 endeksi ve VilniusSE General ile Baltic10 endeksleri 
arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca TallinSE General endeksinden Riga General 
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endeksine, yine TallinSE General endeksinden VilniusSE General endeksine ve Riga General endeksinden 
VilniusSE General endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Dünyanın teknoloji borsası olarak bilinen Nasdaq, 1984 yılında kurulup 2004 yılında OMX AB ismini alan 
Stockholm merkezli şirketi 2008 yılında satın almıştır. Bu şirket, birçok Kuzey Avrupa borsasını işletme 
hakkını elinde bulundurmaktadır. Nasdaq OMX çatısı altında faaliyetlerini sürdüren borsalar Baltic ve Nordic 
grubu altında sınıflandırılmaktadır. Aynı zamanda Norveç borsası da bu 2 gruptan bağımsız olarak Nasdaq 
OMX bünyesinde yer almaktadır. 

Bu çalışmada Nasdaq OMX çatısı altında yer alan borsaların ve aynı zamanda NordicAll40 ve Baltic10 grup 
endeksleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma 3 bölüme ayrılarak ilk bölümde Nasdaq 
OMX bünyesinde yer alan 2 grup endeksi NordicALL40, Baltic10 ve bağımsız endeks Oslo20 arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  

Analiz sonucunda;  Baltic10 endeksi, grup endeksleri arasında dominant bir endekstir. Hem NordicAll40 
endeksi hem de Oslo20 endeksi ile nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ayrıca Baltic10 endeksinin ne 
NordicAll40 endeksinden ne de Oslo20 endeksinden etkilenmediği görülmüştür. Oslo20 endeksi diğer grup 
endekslerinin nedeni değilken, kendisi hem NordicAll40 endeksinden hem de Baltic10 endeksinden 
etkilenmektedir. Nordic Grubu incelendiğinde, Iceland8 endeksi dışında diğer endekslerin NordicAll40 
endeksinden etkilendiği görülmüştür. Copenhag20 endeksinin, NordicAll40 endeksi dışında bir endeks ile 
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Iceland 8 endeksi herhangi bir endeksin Granger nedeni değildir. Baltic 
Grubu endeksleri incelendiğinde, VilniusSE General endeksinin diğer endekslerden ve ana endeks Baltic10 
endeksinden etkilendiği görülmektedir. 

Birbirine yakın coğrafyalarda bulunan Nordic ülkeleri ve Baltic ülkeleri borsa endeksleri arasında bazı 
nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar literatürde Chan vd. (1997), Worthington ve Higgs (2007), 
Choudhry vd. (2007), Çelik ve Boztosun (2010), Verma ve Joseph (2019), Angelovska (2017), Pietrzak (2017), 
Tweneboah vd. 2019 ve Verma ve Joseph (2019) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Kimi endeksler 
arasında ise herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu sonuçlara göre yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi 
yaparken nedensellik ilişkisi olmayan endekslere yatırım yapmalıdır. Ayrıca borsa birleşmelerinin endeksler 
arasındaki nedensellik ilişkilerini tetiklediği görülmektedir.  
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Amaç Bu araştırma, Ankara’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların paraya 
olan tutum, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem – Çalışma kapsamında Ankara’daki 5 yıldızlı otellerde 2019 yılı Mart-Mayıs aylarında bir 
alan araştırması yapılmış olup veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Anket formu paraya olan 
tutum, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini olmak üzere üç adet ölçek içermektedir. Araştırmanın 
örneklemini, otel işletmelerinde görev yapan 395 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen 
verilere, bilgisayar ortamında uygun istatistiki analiz programları kullanılarak; frekans dağılımı, 
aritmetik ortalama, faktör analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular – Araştırma dahilinde yapılan korelasyon analizi sonucunda çalışanların kariyer bağlılığı 
ve kariyer tatmini arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki; paraya olan tutum ve 
kariyer bağlılığı arasında da negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öte 
yandan paraya olan tutum ve kariyer tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Tartışma – Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini arasında 
doğru orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla Ankara’daki otel işletmelerinde görev yapan çalışanların 
kariyer bağlılığı düzeyleri arttıkça kariyer tatmini düzeyleri de artmaktadır. Öte yandan paraya olan 
tutum ile kariyer bağlılığı arasında ise ters orantılı bir ilişki vardır. Buna göre çalışanların paraya 
olan tutum düzeyleri arttıkça kariyer bağlılığı düzeyleri azalmaktadır. Bunun nedeni, paraya 
yönelik tutumları fazla olanların kariyer hedeflerinden daha kolay vazgeçebilmeleri şeklinde ifade 
edilebilir.  
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Purpose – This study was carried out with the aim to determine the relationship between attitude 
towards money, career commitment and career satisfaction levels of employees in 5 star hotel 
enterprises operating in Ankara. 

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, field research was conducted in 5 
star hotels in Ankara and data were collected by questionnaire technique in 2019 March-May. The 
questionnaire included three scales: attitude towards money career commitment and career 
satisfaction. The sample of the study consists of 395 employees working in hotels. On the data 
obtained from the research, by using appropriate statistical analysis programs in computer; 
frequency distribution, arithmetic mean, factor analysis and correlation analysis were performed. 

Findings – As a result of the correlation analysis, a positive and low level of significant relationship 
was found between career commitment and career satisfaction of employees. A low negative level 
significant relation was also found between attitude towards money and career commitment. 
However, there was no significant relationship between attitude towards money and career 
satisfaction. 

Discussion – According to the results of the findings, there is a directly proportional relationship 
between career commitment and career satisfaction. Therefore, as the career commitment levels of 
the employees working in the hotel enterprises in Ankara increase, their career satisfaction levels 
also increase. On the other hand, there is an inverse proportional relationship between attitude 
towards money and career commitment. According to this, as the attitude levels of the employees 
increase, the career commitment levels decrease. The reason for this is that those who have high 
attitudes towards money can give up their career goals more easily. 
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GİRİŞ 

İş dünyasında yaşanan yoğun rekabet ortamında, rakipler karşısında avantaj sağlamaya çalışan işletmeler için 
insan faktörü en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Güçlü işletmelerin sunduğu mal ya da 
hizmetin kalitesinin yanında çalışanları vasıtasıyla da nihai tüketicilerin gözünde olumlu bir imaja sahip 
olduğu söylenilebilir. Çalışma hayatında hem işletmelerin hem de çalışanların karşılıklı olarak birbirlerinden 
bazı beklentileri bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışanların işletmeden beklentilerinde öne çıkan faktörlerden 
birinin de kariyer olduğu görülmektedir. İşletmelerin çalışanlarına kariyer fırsatları yaratmaları ve bu konuda 
adil davranmaları çalışanların motive edilmesi açısından önemli bir araçtır. Öte yandan, işletmelerde 
verimliliğin, kalitenin ve karlılığın arttırılmasında, çalışanlara kariyer imkânı sağlamanın önemi anlaşılmış ve 
bu durum, kariyer kavramına yönelik birçok akademik araştırmanın (Hall, 1971; Blau, 1985; Colarelli ve 
Bishop, 1990; Judge ve Bretz, 1994; Seibert vd., 1999; Carson vd., 1999; Yan, 2005; Pan ve Zhou, 2015; 
Hennekam, 2016) ilgili literatüre kazandırılmasına zemin hazırlamıştır.  

Günümüz çalışma hayatında bireylerin devamlı ve karmaşık krizlerin yaşandığı, örgütsel bir çevrede yer 
almaları, onların zaman içerisinde farklı işler arasında geçiş yapmasına yol açmaktadır. Bu durumda 
çalışanlar, kariyerlerinde izleyecekleri yolu belirlemek ve kariyer hedeflerine yön vermek için çok fazla 
sorumluluk üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Bununla beraber, küreselleşme ve teknolojik yenilikler 
çalışanların kariyer hedeflerinde bazı sapmalara neden olabilmektedir (King, 2004: 113). Dolayısıyla 
yaşanabilecek bu sapmaların engellenebilmesinde veya en aza indirilebilmesinde, çalışanların kariyer bağlılığı 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan, çalışanların kariyer bağlılığı düzeyleri, meslek hayatında 
kariyer tatminine de etki yapmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalarda (Tak ve Lim, 2008; Ballout, 2009; 
Çakmak Otluoğlu, 2014) çalışanlarda var olan yüksek düzeyde bir kariyer bağlılığının, onların kariyer 
tatminini arttırdığına dair bulgular göze çarpmaktadır. İş hayatında yüksek düzeyde kariyer bağlılığı gösteren 
bireylerin, iş tatmin düzeylerini arttıran bu durum, iş performansına da olumlu yansımaktadır. Bu performans 
artışı neticesinde bireyler çalıştıkları işletmelerden veya kurumlardan yüksek ücret beklentisine 
girmektedirler (Kendir ve Özkoç, 2018: 79). Bunun neticesinde yüksek performansla çalışan bireyler zamanla 
paraya karşı bir tutum da geliştirebilmektedir.  

Kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini ilişkisi turizm alanında zaman zaman akademik araştırmalara konu 
olmakla birlikte ücret ve para kavramlarıyla birlikte ele alınıp incelenmesi hiç söz konusu olmamıştır. Ancak 
bu konunun incelenmesi neticesinde alandaki bir boşluğun doldurulacağı ve ilgili literatüre katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı otel işletmesi çalışanlarında paraya olan tutum, 
kariyer tatmini ve kariyer bağlılığı ilişkisini araştırmak ve ortaya koymaktır. Dolayısıyla, bu araştırmada, 
işgören devir hızının oldukça yüksek olduğu otel işletmeleri çalışanlarındaki, kariyer bağlılığı ve kariyer 
tatmini düzeylerinin tespit edilmesi sayesinde, sezon içerisindeki personel değişikliklerinden kaynaklanan 
maliyetlerin en aza indirilmesine yönelik işletmeler tarafından tedbirler alınmasına katkı sağlamak 
hedeflenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Paraya Olan Tutum Kavramı ve Önemi 

İcadından itibaren tarih boyunca mübadele aracı olarak kullanılan para, en genel anlamıyla bir toplumun 
değer ölçüsü kabul ettiği nesne şeklinde tanımlanmaktadır. Modern dünyada ve ülke ekonomilerinde para, 
çok büyük rol oynamaktadır. Dünya genelinde ülkeler ekonomilerinin büyüklüğünü belirtirken, bir para 
birimi üzerinden ifade etmektedir (Aren, 2008: 153). Paranın, değişim nesnesi, hesap birimi ve tasarruf aracı 
olmak üzere üç temel işlevi bulunmaktadır (Paya, 1994: 18). Bu işlevlerden ilk ikisi paranın asli unsurlarından 
olup değişimlerin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlama amacına yöneliktir. Diğer bir ifadeyle paranın 
bu iki işlevi hem mübadele yapmak için kullanılmakta hem de mal veya hizmetlere değer biçme zorluğunu 
ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan üçüncü işlev olan tasarruf, mübadele aracı olma işlevi sayesinde ortaya 
çıkan ikincil bir unsurdur (Aren, 2008: 154).  

Bireylerin paraya yönelik geliştirdikleri tutumlar, onların günlük yaşamlarında ve iş hayatında 
motivasyonlarını, davranışlarını ve iş ilişkilerini önemli bir biçimde etkilemektedir. Bu nedenle para, insanlar 
için çok önemli bir motivasyon kaynağı olarak algılanmaktadır (Tang vd., 2000: 217). İnsan yaşamında para, 
duygusal anlam ifade eden önemli bir araçtır. Fizyolojik ihtiyaçlardan yemek, su ve cinsellik paranın en 
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önemli rakipleridir. İnsan, yaşamı boyunca pek çok alanda para ile doğrudan ilişkili durumlarla 
karşılaşmaktadır. Dolayısıyla para kazanmak ve parayı elde etmek için çabalamak, insan yaşamının en önemli 
uğraşları arasında gösterilebilir. İnsanların paraya karşı tutumunda cinsiyet, yaş ve sosyo-kültürel yapı etkili 
olmaktadır (Mitchell ve Mickel, 1999: 568). 

Paraya olan tutumu; yaş, cinsiyet, kişilik gibi faktörlerin yanında en fazla etkileyen diğer bir faktör de ücrettir. 
Ücret düzeyi düşük olan çalışanlar para harcama konusunda daha çekingen davranmaya meyillidir ve 
genellikle iş tatmini açısından parayı bir motivasyon aracı olarak algılarlar. Ücret düzeyi yüksek çalışanlar ise 
kariyer, sosyal haklar ve takdir görme gibi ücret dışı unsurları motivasyon aracı olarak görebilirler (Ünlüönen 
ve Arslan, 2012). Dolayısıyla çalışanlarda kariyer bağlılığı, parayla ilişkili olabilecek bir kavram olarak 
düşünülebilir. 

Kariyer Bağlılığı Kavramı 

Kariyer kavramı, insanın zaman ve mekân boyutunda organize bir biçimde kat ettiği yol şeklinde 
tanımlanmaktadır (Van Maanen ve Schein, 1977: 31). Bununla beraber kariyer kavramı, bir çalışanın elde ettiği 
istihdamla ilgili statüler, roller, faaliyetler ve tecrübeler dizisi olarak ifade edilebilir (Arnold, 1997: 16). Diğer 
bir ifadeyle kariyer, insanların çalışma hayatında deneyimledikleri işleri ve onlara verilen görevleri nasıl 
yaptıklarını ifade etmektedir. Bu tanım, iş hayatında kazanılan statüler ve yapılan iş değişiklikleri nedeniyle 
bireyin çalışma hayatı ve bireysel hayatı ile ilgili geliştirdiği tutumları ve duyguları içermektedir (Noe, 2009: 
400). Çalışanların iş hayatında kariyerleri ile ilgili geliştirdiği söz konusu tutumların ve duyguların en 
önemlilerinden biri de kariyer bağlılığıdır.  

Bireylerin kariyer gelişimi ile yakından ilişkili olan kariyer bağlılığı kavramı, birey tarafından seçilen kariyer 
rolünde çalışmaya yönelik motivasyon aracı olarak tanımlanmaktadır (Hall, 1971: 59). Başka bir tanımda ise 
kariyer bağlılığı, bireylerin mesleğine veya görevine karşı tutumu şeklinde ifade edilmektedir (Blau, 1985: 280; 
Blau, 1988: 289; Blau, 1989: 88). Mesleğe veya göreve karşı tutum şeklinde tanımlanan kariyer bağlılığı, 
bireylerin davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Çalışanların yüksek düzeyde kariyer bağlılığına 
sahip olmasında, bireylerin kendi kariyer hedeflerini sıkı bir şekilde takip etmeleri etkili olmaktadır. Kariyer 
hedeflerine yüksek düzeyde bağlılık gösteren bireyler, kişisel becerilerini ve tecrübelerini arttırma noktasında 
daha fazla çaba harcama eğilimi gösterirler (Yan, 2005: 11; İnce ve Kendir, 2016: 20). Söz konusu hususlara 
daha fazla önem gösteren ve hedeflere ulaşmada ısrarcı olan çalışanlar, yaptıkları işlerde daha yüksek 
performans sergileyebilmektedir. İşlerinde yüksek performans sergileyen bireyler, daha fazla ücret, terfi ve 
sosyal haklar ile ödüllendirilmektedir (Çakmak Otluoğlu, 2014: 354).  

Bireyler sahip olduğu kariyere geliştirdiği bağlılığı ölçüsünde karşısına çıkan engelleri aşıp kariyer hedeflerini 
takip ederler. Düşük düzeyde kariyer bağlılığı sergileyen çalışan, kariyer engelleriyle mücadele etmek yerine 
kariyer hedefinde değişiklik yapma yoluna gitmektedir. Örneğin, kariyer hedeflerine son derece bağlı olan bir 
avukat, karşılaştığı finansal ve mesleki zorlukları aşabilmek için daha fazla mücadele sergileyebilir. Öte 
yandan kariyer bağlılığı düşük olan başka bir avukat ise bireysel olarak zorluklara direnmektense kamu 
görevini tercih edebilir veya hukuksal işlerle uğraşmaktan kaçınabilir (Colarelli ve Bishop, 1990: 159).  

Kariyer bağlılığını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar kişisel ve çevresel faktörler olarak 
nitelendirilmektedir. Çalışanların aile ortamı, yetişme şartları, sağlık durumları gibi unsurlar kişisel faktörler 
olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan işletmelerin uyguladıkları ücret, sosyal haklar, terfi politikaları ve 
işyeri çalışma koşulları gibi unsurlar da çevresel faktörler olarak değerlendirilmektedir. Randall (1987: 462) 
tarafından belirtilen örgütsel bağlılığın düzeyleri sıralamasında yüksek düzeyde bağlılık, bireylerin kişisel 
kariyer hedeflerinin gelişimini ve daha fazla ücret elde edebilmesini olumlu bir şekilde etkilemektedir. 

Kariyer Tatmini 

İş hayatında, çalıştığı örgüte ve kariyerine bağlılık sergileyen bireylerin bunun sonucu olarak kariyer tatmini 
yaşadıkları bilinmektedir. Bu bireylerin iş ve kariyerlerinden vazgeçme olasılığı diğerlerine göre daha düşük 
düzeyde olmaktadır. Profesyonel yöneticiler, çeşitli eğitimler ve uygulamalar yoluyla çalışanlarını kariyer 
bağlılığı konusunda motive edici olabilirler. Bununla beraber çalıştıkları pozisyonun gereklerini 
karşılayabilecek yeteneğe sahip olan çalışanların kariyer gelişimlerine odaklanmaları kuvvetle muhtemeldir 
(Carson vd., 1999: 9). 
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Literatürde kariyer ve başarı kavramları ile ilişkili olan çalışmalar, genellikle objektif kariyer başarısı üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Örneğin bireyin işinde yükselmesi, gelir ve mesleki unvan gibi objektif kıstaslar 
kullanılarak kariyer başarısı kavramı incelenmektedir. Bununla birlikte, bireyin kişisel başarısı üzerine yaptığı 
değerlendirme sübjektif olabilmektedir. Dolayısıyla bireylerin kariyer başarısını değerlendirirken, onların 
kariyer gelişimine ve bağlılığına etki eden objektif ve subjektif kavramları incelemenin zorunlu olduğu ortaya 
çıkmaktadır (Gattiker ve Larwood, 1986: 78). 

Birçok araştırmacı tarafından sık sık incelenen kariyer başarısı kavramı; bireyin iş deneyimleri neticesinde 
ortaya çıkan pozitif psikolojik durumlar, işle ilgili sonuçlar ve kazanımlar olarak tanımlanmaktadır (Judge ve 
Bretz, 1994; Judge vd., 1995; Seibert vd., 1999; Seibert ve Kraimer, 2001; Abele ve Spurk, 2009a; Abele ve Spurk, 
2009b; Pan ve Zhou, 2015; Hennekam, 2016). İlgili literatürde kariyer başarısı kavramı, hem objektif hem de 
sübjektif açıdan ele alınmaktadır. Objektif kariyer başarısı maaş ve kıdem gibi ölçülebilir kariyer araçlarını 
ifade ederken, sübjektif kariyer başarısı ise bireylerin kariyerlerinde yaşadıkları tatmin ve başarma gibi 
duyguları ifade etmektedir (Seibert, vd., 1999: 417). Diğer bir ifadeyle; objektif kariyer başarısı, üçüncü kişiler 
tarafından gözlemlenebilen durumları kapsarken, sübjektif kariyer başarısı da bireyin kendi algı ve 
değerlendirmelerini kapsamaktadır. Ücret, para, statü ve terfi objektif kariyer başarısının; kariyer tatmini ve 
başarı duygusu ise sübjektif kariyer başarısının göstergeleridir (Çakmak Otluoğlu, 2014: 352-353). 

Kariyer tatmini kavramı, çalışan bireylerin güncel kariyer başarılarının algılanması ve gelecekteki yükselme 
beklentileri olarak ifade edilmektedir (Gattiker ve Larwood, 1986: 80; Judge vd., 1995: 487; Nauta vd., 2009: 
236). Kariyer tatmini, ücret veya işletmenin sağladığı imkânlardan tatmin gibi somut unsurlara verilmiş bir 
tepkiye nazaran, kariyer için genelleştirilmiş duygusal bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır (Conley, Muncey 
ve You, 2005: 50).  Greenhaus, Parasuraman ve Wormley (1990: 86) çalışanlarda kariyer tatmininin 
belirlenmesine ilişkin ortaya koydukları ölçekte beş hedeften söz etmektedirler. Bunlar şu şekilde 
sıralanmaktadır: 

 Bireyin kendi kariyerinde ulaştığı başarı 
 Bireyin genel kariyer hedefleri 
 Bireyin kendi gelirine yönelik hedefler 
 Bireyin terfiye yönelik hedefler 
 Yeni beceriler geliştirmeye yönelik hedefler 

İşletmeler açısından kariyer tatmininin değerlendirilmesinde, bireylerin bulundukları pozisyon ve aldıkları 
ücrete göre içsel bir memnuniyet içerisinde olup olmadıklarına yoğunlaşmak büyük önem arz etmektedir. Öte 
yandan kariyer tatmininin, çalışanların kariyer bağlılıkları, örgütsel bağlılıkları, örgütsel değişime destek 
olmaları ve işten ayrılma niyetleriyle ilişkili olduğu, yapılan araştırmaların bulgularından elde edilmiştir 
(Igbaria, 1991: 141; Carson vd., 1996: 282-285; Vatansever, 2008: 96). Dolayısıyla bu bilgiler ışığında aşağıdaki 
H1 hipotezi geliştirilmiştir. 

H1: Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının kariyer bağlılığı ile kariyer tatmini arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Çalışanlarda Paraya Olan Tutum ve Kariyer İlişkisi 

Paraya olan tutum üzerine yapılan ilk araştırmalardan biri, Price (1968) tarafından ABD’de gerçekleştiril-
miştir. Bu çalışma daha çok ailelere yönelik olarak planlanmıştır. Ekonomi, psikoloji ve sosyal psikoloji 
alanlarını ilgilendiren kavramlardan faydalanarak, bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Paraya karşı bir 
tutum geliştirmek aslında tüm insanlara has bir özelliktir. Öte yandan çalışanların geliştirdiği paraya olan 
tutumlar da özellikle işletme veya kurum içerisindeki davranışlarını ve iş performanslarını 
etkileyebilmektedir (Ünlüönen ve Arslan, 2012: 177). 

Çalışanların meslek hayatlarındaki kariyer bağlılıkları ve kariyer tatminleri ücret, gelir, yaş, cinsiyet, çalışma 
şartları vb. birçok faktörden etkilenebilmektedir (Tak ve Lim 2008; Kendir ve Özkoç, 2018). Bu faktörler 
arasında yer alan ücret, paraya olan tutum ile ilişkili bir kavram olarak gösterilebilir. Ancak literatür 
incelendiğinde paraya olan tutum ve kariyer kavramlarının ilişkisini araştıran turizm alanında hiçbir çalışma 
yer almamaktadır. Diğer taraftan işletme alanında üniversite öğrencileri üzerine Süer vd. (2017) tarafından 
yapılmış bir araştırma mevcuttur. Bu araştırmanın sonuçlarında da paraya tutumu fazla olan üniversite 
öğrencilerinin kariyerinde yüksek gelirli ve dolgun maaşlı işleri hedeflediği tespit edilmiştir. 
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Yukarıdaki bilgiler ışığında, otel işletmelerinde çalışanların kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini kavramlarının 
paraya olan tutumla ilişkisi olabileceği düşünülmektedir. Literatürde yer alan ilgili araştırmaların sonuçları 
bu konunun incelenmesini değerli kılmaktadır. Dolayısıyla bu konunun araştırılması amacıyla geliştirilen H2 
ve H3 hipotezleri aşağıda yer almaktadır. 

H2: Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının paraya olan tutumları ile kariyer bağlılığı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3: Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının paraya olan tutumları ile kariyer tatmini arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. 

YÖNTEM 

Betimsel nitelikte olan araştırmanın modelinde amaç, eldeki mevcut problemi, bu probleme ilişkin 
değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayarak bir konudaki varolan durumu araştırmaktır 
(Ural ve Kılıç, 2006: 19). Bu noktadan hareketle araştırmanın uygulama aşamasına geçebilmek için bir ölçme 
aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının oluşturulması safhasında ilk olarak konuyla ilgili yapılmış olan 
çalışmalardan ve daha önce oluşturulmuş olan ölçeklerden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme 
aracı 3 farklı ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler: Paraya Olan Tutum; Tang (1992), Furnham (1996), Tang vd. 
(1997), Mitchell ve Mickel (1999) araştırmalarından derlenen ve Arslan (2011)’ın da çalışmasında kullandığı 
ölçek 18 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. Kariyer Tatmini; Greenhaus, Parasuraman ve Wormley (1990) 
tarafından geliştirilen ölçek 5 ifade ve tek boyuttan, Kariyer Bağlılığı; Blau (1988) tarafından geliştirilen ölçek 7 
ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. 

Araştırmanın veri çözümleme sürecinde 5’li Likert şeklinde derecelendirilen ankette araştırma kapsamındaki 
beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların belirtilen her bir ifadeye katılım dereceleri; Hiç Katılmıyorum=1 ve 
Tamamen Katılıyorum=5 arasında puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilere 
frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve korelasyon analizi gibi istatistik yöntemleri 
uygulanmıştır. Araştırma evrenini Ankara’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerdeki çalışanlar 
oluşturmaktadır. Bunun nedeni araştırma yapılan dönemde (2019 Mart-Mayıs) genellikle şehir içi otellerin 
açık olması ve Ankara’nın yeterli düzeyde şehir içi oteline sahip olmasıdır. Ankara’daki beş yıldızlı otel sayısı 
ve yatak kapasitesi hakkında Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve Ankara’da 2019 
yılında 26 adet beş yıldızlı turizm işletme belgeli otelin 11.042 adet yatağının olduğu bilgisi edinilmiştir. 
TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) tarafından 2010 yılında turizm istihdamı üzerine yapılmış olan 
bir çalışmaya göre beş yıldızlı otellerde 3,08 yatak başına 1 personel düşmektedir (TÜROFED, 2010). Tüm bu 
veriler ışığında Ankara’da beş yıldızlı otellerde yaklaşık 3.085 çalışanın istihdam edildiği hesaplanmaktadır.  

Araştırma örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Örneklem 
sayısının hesaplanmasında Yamane (2001), örneklem formülü kullanılmıştır (Yamane, 2001: 116). Bu formüle 
göre araştırma evreni 3.085 olarak kabul edildiğinde araştırma örneklemi de %95 güven seviyesinde 342 olarak 
ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya Ankara’dan 2019 yılı Mart-Mayıs ayları arasında 9 adet beş yıldızlı otel 
işletmesi katılmıştır. Bu işletmelere toplamda 450 adet anket formu topla bırak yöntemiyle bırakılmıştır. 
Bırakılan anket formlarından 410 adedi geri dönmüştür. Bunların 395 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Geri 
kalan 15 adet anket formu ise eksik ve tutarsız olduğundan dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları 

Demografik Özellikler f % 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Toplam 

 
246 
149 
395 

 
62,3 
37,7 
100 

Gelir (Aylık) 
1000 TL ve altı 
1001-2000 TL 
2001-3000 TL 
3001 TL ve üzeri 
Toplam 

 
77 

151 
128 
39 

395 

 
19,5 
38,2 
32,4 
9,9 

100,0 

Yaş 
18-24 
25-31 
32-38 
39 ve Üzeri 
Toplam 

 
61 

135 
97 

102 
395 

 
15,4 
34,2 
24,6 
25,8 
100,0 

Medeni Hal 
Evli 
Bekâr 
Toplam 

 
191 
204 
395 

 
48,4 
51,6 
100,0 

Eğitim 
İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Toplam 

 
22 

149 
95 

129 
395 

 
5,6 

37,7 
24,1 
32,7 
100,0 

Çalışılan Departman 
Önbüro 
Kat Hizmetleri 
Yiyecek ve İçecek 
Diğer 
Toplam 

 
114 
49 

101 
131 
395 

 
28,9 
12,4 
25,5 
33,2 
100,0 

Sektörde Çalışma Süresi 
1 Yıldan Az 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11 Yıl ve Üzeri 
Toplam 

 
45 

137 
111 
102 
395 

 
11,4 
34,7 
28,1 
25,8 
100,0 

İşletmede Çalışma Süresi 
1 Yıldan Az 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 
Toplam 

 
97 

176 
68 
54 

395 

 
24,6 
44,6 
17,2 
13,6 
100,0 

Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin frekans dağılımları incelendiğinde, büyük 
çoğunluğunu erkek katılımcılar (n=246; %62,3) oluşturmaktadır. Kadınların oranı ise (n=149; %37,7) 
erkeklerden daha azdır. Ankete cevap verenlerin gelir düzeylerinin 1001-3000 TL (n=279; %70,6) arasında 
olduğu ve medeni durumları bakımından bekâr (n=204; %51,6) oldukları görülmektedir. Araştırmaya 
katılanlar 25-38 (n=232; %58,8) yaş aralığında yoğunlaşmaktadır. Katılımcılar eğitim seviyelerine göre en fazla 



E. Arslan 12/2 (2020) 1475-1488 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1481 

lise mezunlarından (n=149; %37,7) oluşmaktadır. Anketi cevaplayanların çalıştığı departmanlar göz önünde 
bulundurulduğunda, en fazla önbüro ve yiyecek – içecek departmanından (n=215; %54,4) katılımın sağlandığı 
görülmektedir. Turizm sektöründe çalışma süreleri bakımından 1-10 yıl arası (n=248; %62,8), işletmede 
çalışma süreleri bakımından ise en fazla 1-5 yıl arası çalışanların (n=176; %44,6) katılımı görülmektedir.  

Tablo 2: Paraya Olan Tutum Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 

Fa
kt

ör
 Y

ük
le

ri
 

Ö
zd

eğ
er

 

%
 o

f 
V

ar
ia

nc
e 

C
ro

nb
ac

h’
s 

A
lp

ha
 

Paraya Olan Tutum  6,905 57,542 0,930 
Para her şeyi satın alabilir 0,781    
Para güç demektir 0,810    
Para beni mutlu eden şeylerin başında gelir 0,852    
Bahşiş veren müşteriye daha fazla ilgi gösteririm 0,643    
Para başarı sembolüdür 0,770    
Para bir motivasyon aracıdır 0,785    
Paraya çok fazla değer veririm 0,823    
Paranın mutluluğu arttırdığına inanıyorum 0,851    
Para bütün problemleri çözer 0,788    
Daha fazla gelir elde etmek için her yolu denerim 0,593    
Parasız mutlu olamam 0,688    
Para için gerekirse ek iş yaparım 0,665    
Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   57,542 0,930 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,932;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 3048,079; P = 0,000 

Tablo 2’de Paraya Olan Tutum ölçeğine ait faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Ölçekten faktör yükü değeri 
uygun olmayan altı ifade çıkarılmış ve faktör analizi tekrarlanmıştır. Nihai faktör analizi sonuçlarına göre, en 
başta 18 ifadeli olan ölçekten, faktör yükü düşük olan 6 adet ifade çıkarılmıştır. Kalan 12 maddenin faktör 
çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde, tek boyutlu faktör çözümünün toplam varyansın %57,542’sini 
açıklayabildiği görülmektedir. Sosyal bilimlerde faktör analizinde açıklanan varyans oranının tek faktörlü 
ölçeklerde %30’un üzerinde olması yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2008: 125). Ayrıca örneklem 
büyüklüğünün yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna bakıldığında 0,932 değeri 
mükemmel değer olarak kabul edilebilir. Eroğlu’na (2009: 322) göre KMO değerleri ve yorumları şu şekilde 
belirtilmiştir: 0,50’nin altı değer kabul edilemez, 0,50 değer zayıf, 0,60 değer orta, 0,70 değer iyi, 0,80 değer çok 
iyi ve 0,90 değer mükemmeldir. Bartlett küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu 
araştırmadaki ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Analiz sonucu ve Paraya Olan 
Tutum ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)= 0,930 olarak tespit edilmiştir. Alpha katsayısının 0,60≤α<0,80 
arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 0,80≤α<1,00 arasında olması ise ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Akgül ve Çevik, 2005: 436; Kayış, 2009: 405). 
Dolayısıyla araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyinin yüksek derecede 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

 

 

Tablo 3: Kariyer Tatmini Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 
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Kariyer Tatmini  3,849 76,988 0,924 
Kariyerimde ulaştığım başarı beni tatmin ediyor 0,877    
Tüm kariyer hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin 
ediyor 0,932    

Gelir hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor 0,900    
Terfi hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor 0,890    
Kariyer hedeflerim doğrultusunda yeni yetenekler geliştirmek beni 
tatmin ediyor 

0,781    

Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   76,988 0,924 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,875;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 1581,264; P = 0,000 

Tablo 3’te Kariyer Tatmini ölçeğine ait faktör analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre, faktör çözümünün 
açıklayıcılığı incelendiğinde tek boyutlu faktör çözümünün toplam varyansın %76,988’ini açıklayabildiği 
görülmektedir. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna 
bakıldığında 0,875 değeri çok iyi değer olarak kabul edilebilir.  

Bartlett küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizi 
için uygun olduğunu göstermektedir. İlgili ölçeğin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)= 0,924 olarak 
belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyinin 
yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 4: Kariyer Bağlılığı Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 
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Kariyer Bağlılığı  4,668 66,685 0,916 
Şu anda çalıştığım işten, başka bir işi seçme ve aynı ücreti alma şansım 
olsaydı diğer işi seçerdim. (R) 0,770    

Kesinlikle şu anda çalıştığım iş üzerine bir kariyer planı yapmak 
istiyorum 0,847 

   

Geçmişe dönme şansım olsa, şu anda çalıştığım işte olmak istemezdim. 
(R) 

0,832    

İhtiyaç duyduğum parayı çalışmadan elde etmiş olsam bile, şu anda 
çalıştığım işi yapmaya yine devam ederdim 

0,786    

Şu anda çalıştığım işimi vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum 0,864    
Şu anda çalıştığım iş, bir ömür boyunca çalışılabilecek ideal bir iştir 0,821    
Şu anda çalıştığım işe başladığım anda hayal kırıklığına uğradım. (R) 0,791    
Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   66,685 0,916 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,865;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 2032,415; P = 0,000 

Not: R ile gösterilen ifadeler ters kodlanmıştır. 
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Tablo 4’te Kariyer Bağlılığı ölçeğine ait faktör analizi sonuçları görülmektedir. Buna göre, faktör çözümünün 
açıklayıcılığı incelendiğinde tek boyutlu faktör çözümünün toplam varyansın %66,685’ini açıklayabildiği 
görülmektedir. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna 
bakıldığında 0,865 değeri çok iyi değer olarak kabul edilebilir.  

Bartlett küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizi 
için uygun olduğunu göstermektedir. İlgili ölçeğin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)= 0,916 olarak tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyinin yüksek 
derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 5: Ölçeklere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

 POT KT KB 
N 395 395 395 
Çarpıklık (Skewness) -,111 ,075 -,211 

Std. Hata (Çarpıklık) ,123 ,123 ,123 

Basıklık (Kurtosis) -,975 -,730 -1,170 

Std. Hata (Basıklık) ,245 ,245 ,245 

Not: POT: Paraya Olan Tutum; KT: Kariyer Tatmini; KB: Kariyer Bağlılığı 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine yönelik analiz sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 
Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre basıklık ve çarpıklık katsayılarının ±2 arasında olması verilerin normal 
dağılım gösterdiğine işaret etmektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan katsayıların ±2 arasında olduğu 
görülmektedir. Buna göre değişkenlere ait verilerin normal dağılım gösterdiği söylenilebilir. 

Tablo 6. Paraya Olan Tutuma İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İFADELER 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma (ss) 

Paraya Olan Tutum 

Para her şeyi satın alabilir 2,79 1,52 

Para güç demektir 3,56 1,30 

Para beni mutlu eden şeylerin başında gelir 3,08 1,35 

Bahşiş veren müşteriye daha fazla ilgi gösteririm 2,75 1,42 

Para başarı sembolüdür 3,26 1,20 

Para bir motivasyon aracıdır 3,47 1,14 

Paraya çok fazla değer veririm 2,76 1,24 

Paranın mutluluğu arttırdığına inanıyorum 3,28 1,27 

Para bütün problemleri çözer 2,86 1,33 

Daha fazla gelir elde etmek için her yolu denerim 2,37 1,21 

Parasız mutlu olamam 2,34 1,27 

Para için gerekirse ek iş yaparım 2,90 1,36 

Genel Ortalama 2,95 0,98 

Tablo 6’da araştırmaya katılanların paraya olan tutumlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri yer almaktadır. Buna göre ilgili ölçekte Χ = 3,56 ile “para güç demektir” ifadesi en yüksek ortalama 

puana sahip olurken, “parasız mutlu olamam” ifadesi Χ =2,34 ile en düşük ortalama puana sahip olmuştur. Öte 

yandan otel işletmesi çalışanlarının paraya olan tutumlarına ilişkin genel aritmetik ortalamanın Χ =2,95 ile 
orta değerin altında gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 7. Kariyer Tatminine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İFADELER 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma (ss) 

Kariyer Tatmini 
Kariyerimde ulaştığım başarı beni tatmin ediyor 2,79 1,24 
Tüm kariyer hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor 2,85 1,22 
Gelir hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor 2,75 1,16 
Terfi hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor 2,71 1,22 
Kariyer hedeflerim doğrultusunda yeni yetenekler geliştirmek beni tatmin 
ediyor 3,30 1,24 

Genel Ortalama 2,88 1,07 

Tablo 7’de otel çalışanlarının kariyer tatminlerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri yer 

almaktadır. Buna göre ilgili ölçekte Χ = 3,30 ile “kariyer hedeflerim doğrultusunda yeni yetenekler geliştirmek beni 
tatmin ediyor” ifadesi en yüksek ortalama puana sahip olurken, “terfi hedeflerime yönelik gösterdiğim ilerleme beni 

tatmin ediyor” ifadesi Χ =2,71 ile en düşük ortalama puana sahip olmuştur. Öte yandan çalışanların kariyer 

tatminlerine ilişkin genel aritmetik ortalamanın Χ =2,88 ile orta değerin altında gerçekleştiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Tablo 8. Kariyer Bağlılığına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İFADELER 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma (ss) 

Kariyer Bağlılığı 
Şu anda çalıştığım işten, başka bir işi seçme ve aynı ücreti alma şansım 
olsaydı diğer işi seçerdim. (R) 2,51 1,29 

Kesinlikle şu anda çalıştığım iş üzerine bir kariyer planı yapmak istiyorum 3,20 1,42 
Geçmişe dönme şansım olsa, şu anda çalıştığım işte olmak istemezdim. (R) 2,54 1,44 
İhtiyaç duyduğum parayı çalışmadan elde etmiş olsam bile, şu anda 
çalıştığım işi yapmaya yine devam ederdim 

2,82 1,47 

Şu anda çalıştığım işimi vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum 2,83 1,32 
Şu anda çalıştığım iş, bir ömür boyunca çalışılabilecek ideal bir iştir 2,79 1,33 
Şu anda çalıştığım işe başladığım anda hayal kırıklığına uğradım. (R) 2,12 1,23 
Genel Ortalama 2,69 1,36 

Not: (R) ile belirtilen ifadeler ters kodlanan ifadelerdir. 

Tablo 8’de katılımcıların kariyer bağlılıklarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri yer 

almaktadır. Buna göre ilgili ölçekte Χ = 3,20 ile “kesinlikle şu anda çalıştığım iş üzerine bir kariyer planı yapmak 
istiyorum” ifadesi en yüksek ortalama puana sahip olurken, “şu anda çalıştığım işe başladığım anda hayal 

kırıklığına uğradım.” ifadesi Χ =2,12 ile en düşük ortalama puana sahip olmuştur. Öte yandan çalışanların 

kariyer bağlılıklarına ilişkin genel aritmetik ortalamanın Χ =2,69 ile orta değerin altında gerçekleştiği ortaya 
çıkmaktadır. 
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Tablo 9: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Boyutlar (n=395) 
Paraya Olan 

Tutum 
Kariyer 
Tatmini 

Kariyer 
Bağlılığı 

Paraya Olan Tutum  
(pearson korelasyon kaysayısı) 

1   

Kariyer Tatmini 
 (pearson korelasyon katsayısı) ,040 1  

Kariyer Bağlılığı 
(pearson korelasyon katsayısı) -,167** ,189** 1 

   **p<0,01 

Tablo 9’da yer alan korelasyon analizi sonuçlarında, pearson korelasyon katsayısının 1,00 olması, mükemmel 
bir pozitif ilişkiyi ifade ederken, -1,00 olması ise mükemmel bir negatif ilişkiyi ifade etmektedir. 0,70-1,00 
arasında olması yüksek, 0,70-0,30 arasında olması orta, 0,30-0,00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki 
olarak tanımlanabilir. Değişkenler arasındaki ilişkiler şu şekilde yorumlanmaktadır; iki değişken arasında 
pozitif yönlü bir ilişki olması deneklerin X değişkenine ait değerlerinin artması durumunda Y değişkenine ait 
değerlerinde artması anlamına gelmektedir. Negatif yönlü ilişkide ise X değişkenine ait değerler artarken, Y 
değişkenine ait değerler düşmektedir (Büyüköztürk, 2008: 32).  

Tablo 9’a göre, kariyer bağlılığı ile kariyer tatmini arasında (pearson korelasyon katsayısı  0,189) pozitif yönlü 
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Bu nedenle, H1: “Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının kariyer 
bağlılığı ile kariyer tatmini arasında bir ilişki bulunmaktadır” hipotezi kabul edilmiştir. Bununla beraber paraya 
olan tutum ile kariyer bağlılığı arasında ise (pearson korelasyon katsayısı  -0,167) negatif yönlü düşük düzeyde 
anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre H2: “Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının paraya olan tutumları ile 
kariyer bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır” hipotezi de kabul edilmiştir. Ancak paraya olan tutum 
ile kariyer tatmini arasında (pearson korelasyon katsayısı  0,040) anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla H3: “Araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının paraya olan tutumları ile kariyer tatmini arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır” hipotezi kabul edilmemiştir. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Turizm sektörünün ana aktörlerinden biri olan otel işletmelerinde hizmet kalitesinin en vazgeçilmez ve en 
temel belirleyicisi olan faktör çalışanlardır. Otel çalışanlarının sürekliliğini sağlamak, kariyerlerini 
planlayabilecekleri ve ilerleyebilecekleri uygun örgüt iklimini yaratmak hem çalışanlar hem de otel işletmeleri 
açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Ankara’daki 5 yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının 
paraya olan tutumlarının kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini ile ilişkisinin incelendiği bu araştırmaya 
toplamda 9 otel işletmesinden 395 çalışan katılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulardan ilki otel işletmelerinde çalışanların kariyer bağlılıkları ile kariyer 
tatmini arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin yapılan korelasyon analizine göre tespit 
edilmesidir. Buradan hareketle araştırmaya katılan çalışanların kariyer bağlılık düzeyleri arttıkça kariyer 
tatmin düzeylerinin de arttığı söylenilebilir. Bu sonuç daha önce alanda yapılan ilgili araştırmaların (Tak ve 
Lim, 2008; Ballout, 2009; Çakmak Otluoğlu, 2014; Kendir ve Özkoç, 2018) bulgularıyla da benzeşmektedir. 
Araştırmanın ikinci ve çalışmayı farklı kılan en önemli bulgusu, otel işletmelerinde çalışanların paraya olan 
tutumları ile kariyer bağlılıkları arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin yapılan 
korelasyon analizinde ortaya çıkmasıdır. Buna göre araştırmaya katılan çalışanların paraya olan tutum 
düzeyleri arttıkça kariyer bağlılıkları azalmaktadır. Araştırmadan elde edilen bu bulgu, alanda daha önce 
yapılmış olan hiçbir araştırmada elde edilmediğinden dolayı bir karşılaştırma yapmak olanaksızdır. Ancak 
söz konusu bulgunun sebebi olarak Süer vd. (2017: 536)’nin araştırmasından elde edilen “parayı güç ve prestij 
aracı olarak görenlerin kariyer hedeflerinden ziyade dolgun maaşı ve hızlı terfiyi önemsemeleri” sonucu gösterilebilir. 
Öte yandan bu araştırmada çalışanların paraya olan tutumlarıyla kariyer tatminleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan yola çıkarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

 Kariyer bağlılığı, hem çalışanların hem de çalışanlarına önem veren işletmelerin üzerinde mutlaka 
durması gereken bir kavramdır. Dolayısıyla çalışanların ve otel işletmelerinin bu konuda doğru hedefler 
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belirleyerek, stratejik planlamalar yapmaları gerekmektedir. Doğru atılmış kariyer temelleri, gelecekte 
çalışanlar açısından kariyer tatmini ve başarı sağlarken, işletmeler açısından da hizmet kalitesi, verimlilik ve 
karlılık sağlayabilecektir.  

 Paraya olan tutumu yüksek olan çalışanları tespit etmek ve bu konularda bilinçlendirmek, onların kariyer 
hedeflerinden vazgeçmelerini hatta işten ayrılmalarını bile önleyebilecektir. Dolayısıyla otel işletmeleri, en 
büyük sorunlarından biri olan sürekli personel değişimlerinden uğradıkları zararı azaltabilecektir. 

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Zaman kısıtlılığı 2019 yılının Mart-Mayıs ayları dönemini 
kapsamaktadır. Öte yandan yer kısıtlılığı ise Ankara’daki 5 yıldızlı otel işletmeleri ile sınırlı kalmaktadır. 
Dolayısıyla gelecekte araştırma yapacak akademisyenler, bu sınırlılıkları göz önünde bulundurarak kıyı veya 
yaz-kış sezonluk otellerde bu araştırmayı yapabilirler. Daha farklı sonuçlar elde edilme imkânı olabilir. Çünkü 
şehir içi otellerde personel devir hızı kıyı otellerine göre nispeten düşük düzeydedir. Bununla beraber 
Türkiye’de turizm alanında yapılmış sınırlı sayıdaki araştırmadan biri olması nedeniyle önem arz eden bu 
çalışmanın bulgularından, işverenler, insan kaynakları, kariyer danışmanları ve rehberlik uzmanları fayda 
sağlayabilirler. 
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Amaç – Bu çalışma ile otel işletmelerinin hasılat kalemleri, Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS 
15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat boyutuyla ele alınmıştır. Hasılat, kar elde etme amacı ile kurulmuş her 
işletme gibi otel işletmeleri için de performansın değerlendirilmesinde önemli bir unsurdur. TRFS 15 
Müşteri Sözleşmelerinden hasılat kavramı beş aşamalı bir edim süreci gerektirmektedir. Çalışmada, her bir 
edim sürecinin muhasebe kayıtlarına aktarımı TFRS 15 ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Çalışmada otel işletmelerinin gelir kalemleri oda, yiyecek-içecek ve diğer gelirler olmak üzere üç 
kategoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar doğrultusunda bir otel işletmesinin en fazla gelir elde 
ettiği kalemler olan oda ve yiyecek-içecek gelirleri TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan 
Hasılat Standardına uygun olarak örnek olaylarla muhasebeleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca TFRS 15 dikkate 
alınmadan yapılan muhasebe kayıtlarına da yer verilerek her iki kaydın karşılaştırması yapılmıştır. 

Bulgular – Çalışmada otel işletmelerinin gelir kalemleri oda, yiyecek-içecek ve diğer gelirler olmak üzere üç 
kategoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar doğrultusunda bir otel işletmesinin en fazla gelir elde 
ettiği kalemler olan oda ve yiyecek-içecek gelirleri TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan 
Hasılat Standardına uygun olarak örnek olaylarla muhasebeleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca TFRS 15 dikkate 
alınmadan yapılan muhasebe kayıtlarına da yer verilerek her iki kaydın karşılaştırması yapılmıştır. 

Tartışma – Otel işletmelerinde gelir kayıtlarının beş edim yükümlülüğü çerçevesinde ve TFRS 15 ilkeleri 
doğrultusunda tutulmuyor olması,   elde edilmeyen gelirlerin işletme kayıtlarına yansımasına, bunun da 
işletme paydaşları başta olmak üzere finans çevrelerine yanlış bilgi aktarımına sebebiyet vereceği 
görülmektedir. 
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Purpose – With this study, the revenue items of hotel enterprises are discussed with Turkey Financial 
Reporting Standards IFRS 15 .Because, Revenue is one of the factors in evaluating the performance of the 
company as well as the hotel companies. TRFS 15, The Concept of Revenue from Customer Contracts 
requires a five-stage performance process. In this study, the transfer of each performance process to the 
accounting records has been realized in accordance with the principles of TFRS 15.M 

Design/methodology/approach – In this study, income items of hotel establishments are classified into 
three categories as room, food and beverage and other income. According to these classifications room and 
food and beverage revenues, which are the items with the highest income from a hotel business, are 
accounted with examples for in accordance with TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. The 
study also contains accounting records made without taking into account TFRS 15 and the accounts also 
both records are compared.  

Findings – The current TFRS 15 Revenue standards from the Customer Agreements are used for the correct 
transfer of the income obtained from the ordinary operations of the hotel businesses to the financial 
statements needs to be considered. Accounting records must be followed before arrival, after the stay and 
after departure of the guest/guests and the transfer of income to the financial statements should only be 
realized after the performance of the goods and services  especially after the guest / guests have left the 
hotel. 

Discussion – It is seen that income records are not kept in line with TFRS 15 principles within the scopeof 
five performance obligations in hotel businesses, reflecting the unearned income to the business records and 
this may cause false information transfer to financial circles,especially to business  stakeholders. 
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1. GİRİŞ  

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü Teknik Komitesi tarafından 1989 yılında hazırlanan 
"Uluslararası Halka Arzlar" adlı raporda mali raporlama yükümlülüklerinin uluslararası menkul kıymet 
ihracatında en fazla problem yaşanan konulardan biri olduğu ifade edilmiştir. Hisse senetleri hem İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası, hem de New York Borsasında kote edilmiş olan Turkcell, 2000 yılı ilk 9 ayı 
içerisinde iki farklı faaliyet sonucu açıklamıştır. Buna göre Türkiye'de ilk 9 ayda 23,7 trilyon TL zarar 
açıklayan Turkcell, New York Borsası'nda  157,8 trilyon TL kâr açıklamıştır. Bu iki farklı durumun ortaya 
çıkması bize Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile Türk Sermaye Piyasası Kurulu 
muhasebe standartlarının farklı olduğunu göstermektedir. (Milliyet Gazetesi, 09 Kasım 2000)  

Konu ile ilgili verilebilecek bir başka örnek de Almanya'nın meşhur markası BMW otomobillerine ilişkindir. 
Avrupa'nın birçok büyük şirketi gibi BMW’ de finansal tablolarının Amerikan muhasebe standartlarına göre 
hazırlanması reddederek, Almanya muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. Bu durum ise 
BMW gibi dünyanın en karlı şirketlerinden birinin hisse senetlerinin Amerikan borsalarında işlem 
görememesine neden olmuştur (İbiş ve Akarçay, 2003: 252). Görüldüğü üzere finansal raporlamadaki 
standardizasyon eksikliği özellikle uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için büyük bir sorun teşkil 
etmektedir.  

Ülkeler, Nasdaq gibi borsalarda şirket hisse senetlerinin işlem görmesini sağlamak ve farklı muhasebe 
uygulamalarının  ortaya koyduğu problemleri gidermek amacı ile muhasebede standartlaşma çabası 
içerisine girmişlerdir (Korkmaz vd., 2007: 97). Bununla birlikte çok uluslu veya uluslararası işletmeler 
yatırım yapmayı planladıkları ülkelerdeki muhasebe işlemlerinin anlaşılır olması ve bu işlemlerin kolayca 
adapte edilebilir olmasını beklemektedirler (Bekçi, 2007: 28). Finansal tabloların anlaşılır, net ve en önemlisi 
karşılaştırılabilir olmasını sağlamak amacı ile tüm dünyada ortak, uluslararası muhasebe standartları 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya, 
Fransa, Kanada, Meksika ve Hollanda’nın içerisinde bulunduğu Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC) kurulmuştur (Hatipoğlu,2009: 12). Bu komite, kamuya açıklanan denetlenmiş mali 
tablolarda uygulanması gereken muhasebe standartlarını belirlemek ve bu standartların dünya çapında 
benimsenmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. (Bostancı, 2002: 73; İbiş ve Özkan, 2006: 28). 

Dünyadaki muhasebe uygulamaları incelendiğinde kabul görmüş iki muhasebe standart seti olduğu 
görülmektedir.  Bunlardan ilki Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından oluşturulan 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS, diğeri ise ABD'de Finansal Muhasebe Standartları 
Kurulu tarafından oluşturulan ABD Muhasebe İlkeleri’dir. Bu iki muhasebe standart seti arasındaki temel 
fark ise, IASB’nin “İlke Bazlı” standartlar olmasına karşın; US GAAP standartlarının “Kural Bazlı” 
olmasıdır. 

Bugün, 100'den fazla ülke IASB (Uluslararası Finansal Standart Komitesi) tarafından yayımlanan tek tip 
uluslararası muhasebe standartlarını benimsemiştir (Karadağ, 2010: 3). Avrupa Bakanlar Konseyi, tüm AB 
bölge şirketlerinin 1 Ocak 2005 veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için UFRS kullanarak rapor 
vermelerini zorunlu kılan düzenlemeyi onaylamıştır (Karadağ, 2010: 3). Bu bağlamda turizm şirketleri de 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını benimsemek durumunda kalmışlardır. Feng ve 
arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları çalışma ile 18 farklı ülkede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin 
UFRS’ye zorunlu geçiş yaptıkları görülmektedir. UFRS’yi uygulayan turizm firmaları tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre Avrupa’da bulunan ülkelerin tamamının 2005 yılında gönüllü olarak UFRS’yi kabul 
ettikleri, bununla birlikte en yüksek geçiş oranı sağlayan ülkelerin sırasıyla %76,92 ile Danimarka, %74,07 ile 
İtalya ve %72,00 oranı ile İsviçre olduğu görülmektedir. En düşük oranla geçişi ise %40 oranında 
Brezilya’daki turizm işletmelerinin sağladıkları gözlenmiştir.  
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Tablo 1: UFRS’ye Zorunlu Geçiş Yapan Turizm Firmalarının Geçiş Yılları 

ÜLKE UFRS’ye 
Geçiş yılı 

UFRS öncesi Sayı UFRS sonrası Sayı UFRS öncesi 
Oran (%) 

UFRS sonrası 
Oran (%) 

Avustralya 2005 13 20 39.39 60.61 
Avusturya 2005 4 3 57.14 42.86 

Brezilya 2010 3 2 60.00 40.00 
Danimarka 2005 6 20 23.08 76.92 
Finlandiya 2005 3 5 37.50 62.50 

Fransa 2005 28 32 46.67 53.33 
Almanya 2005 9 22 29.03 70.97 

Hong Kong 2005 29 57 33.72 66.28 
Hindistan 2011 4 2 66.67 33.33 

İtalya 2005 7 20 25.93 74.07 
Hollanda 2005 3 7 30.00 70.00 

Yeni Zellanda 2007 21 19 52.50 47.50 
Portekiz 2005 3 5 37.50 62.50 

Güney Afrika 2005 2 2 50.00 50.00 
İspanya 2005 14 23 37.84 62.16 

İsveç 2005 3 5 37.50 62.50 
İsviçre 2005 7 18 28.00 72.00 

Birleşik Krallık 2005 49 89 35.51 64.49 
Toplam  208 351 37.21 62.79 

 Kaynak: Feng ve diğ.(2017). Does IFRS Adoption Decrease The Cost Of Equity Of The Global Tourism 
Firms? Tourism Economics, p.7 

Her ne kadar ülkeler UFRS’yi kabul etmek zorunda kalmış olsalar da bu geçişin kendilerine sağlayacağı 
birçok yarar bulunmaktadır. Bu yararlar arasında şeffaflığın geliştirilmesi, sermaye maliyetlerinin azalması, 
daha etkin kaynak tahsis kararları, yatırımcılar için dünya çapında karşılaştırabilme olanağının artması, 
sermaye hareketinin arttırılması ve daha etkin sermaye tahsisi, birçok muhasebe fonksiyonunun 
merkezileşmesi ve finans çalışanlarının ek bir eğitime ihtiyaç duymaksızın başka ülkeye transferini 
kolaylaştırması sayılabilir (Karadağ 2010: 3).  

Deloitte (2008) tarafından hazırlanan çalışmada ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) 
yararları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Mevcut uygulamalara yeni bir görünüm sağlaması, 

• Dönüşüm, düzene koyma ve birleştirme için bir katalizör olması, 

• İlkelere dayalı bir uygulama için fırsat sunması, 

• Küresel pazarın kapılarının açılmasına yardımcı olması. 

Deloitte (2008) UFRS’ye geçişin iki şekilde gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Bunlardan ilki ve Avrupa 
Birliğine üye olan devletlerce hızlı bir şekilde geçişe zorlanılan “Hepsi Bir Arada Yaklaşımı” ile “Kademeli 
Geçiş” Yaklaşımıdır. Birinci yaklaşımda Avrupa’daki kanun koyucular şirketleri zaman çizelgeleri 
yardımıyla UFRS sistemini bir an önce benimsemeye zorlamışlardır. Kademeli yaklaşımı benimseyenler ise 
UFRS sistemine yıllar bazında ve daha sistematik bir şekilde geçişi gerçekleştirmeyi uygun görmüşlerdir. 

Bu çalışma, hem ürün hem de hizmet üretimini aynı çatı altında gerçekleştiren otel işletmelerinde elde 
edilen gelirlerin mali tablolara yansıtılmadan önce Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS), Müşteri 
Sözleşmelerinden Doğan Hasılat (TFRS 15) Standardı doğrultusunda muhasebe kayıtlarına nasıl işlenmesi 
gerektiği ile ilgili uygulamalı öneriler getirmektedir. Bu kayıtların otel işletmelerinin Müşteri 
Sözleşmelerinden Doğan Hasılat (TFRS 15) Standardına uygun olarak gerçekleştiriliyor olması, özellikle 
uluslararası otel işletmeleri açısından daha fazla önem arz etmektedir. Öyle ki hasılatın mali tablolara ev 
sahibi ülke mi yoksa faaliyetlerine devam ettiği ülke standartlarıyla mı yansıtılacağı önemli bir sorundur. 
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Türkiye’deki otel işletmelerinin gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemini TFRS 15 standartlarını dikkate 
almadan yapıyor olmaları hasılatın finansal tablolara yanlış yansıtılması sonucunu doğurabilir ki bu durum 
işletmelerin gelecek dönem plan ve kararlarını, işletmenin kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini, 
kredi kurumlarının kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

Çalışmada öncelikle otel işletmelerinin elde ettikleri gelir kalemleri belirlenmiştir. Akabinde bu gelirlerin 
TFRS 15 dikkate alınmadan yapılan muhasebe kayıtları ile TFRS 15’e uygun olarak gerçekleştirilmesi 
gereken muhasebe kayıtları örneklerle açıklanmıştır. 

2. TFRS 15 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat 15)  

Bilindiği üzere 2011 tarih ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve bu kuruma Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS/TFRS) 
oluşturulabilmesi için yetki verilmiştir (Sağlar ve Yüce,2015: 47). Bu düzenlemeler ile birlikte şirketler 
TFRS’ye uygunluk temeli üzerinde yeni finansal tablolar düzenlemeye başlamışlardır. Kamu Gözetim ve 
Denetim Standartları Kurumu tarafından muhasebe standartları ise (KGK,2019; 

 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 

 Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Taslak Metni (KÜMİ FRS), 

 Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) şeklinde 
sıralanmıştır. 

Aşağıdaki tablo Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak 
zorunda olan firmaları göstermektedir. Bu bağlamda büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli 
işletmelere de karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık ihtiyaçları doğrultusunda 29 Temmuz 2017 yılından 
itibaren Finansal Raporlama Standardı getirilmiş ve Resmi Gazete yayınlanmıştır ( Kılıç,2017:11). 

Tablo 2: Türkiye Muhasebe Standartları 

 Türkiye Muhasebe 
Standartları  

 

 

 

BAĞIMSIZ DENETİME 
TABİİ 

OLANLAR 

TMS/TFRS TAM SET  KAYİK İşletmeleri  

BOBİ-FRS KAYİK’ler 
Dışındaki 
İşletmeler 

Büyük Ölçekli 
İşletmeler  

Küçük Ölçekli 
İşletmeler  

FFMS Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans 
Kuruluşları  

BAĞIMSIZ DENETİME 
TABİİ OLMAYANLAR  

 

KÜMİ-FRS Küçük ve Mikro Ölçekli İşletmeler 

(Bilanço Esasına Göre Defter Tutan 
İşletmeler) 

Kaynak: Sağlar, J.ve Ever, D.,(2019), Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Getirilen Finansal 
Raporlama Standartlarının Etkileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,Journal of Economics and 
Administrative Sciences, Vol: 3, Issue:2,December,2019),pp.299-310. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları; “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve 
Durdurulan Faaliyetler, TFRS 6 maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi, TFRS 7 Finansal Araçlar: 
Açıklamalar,  TFRS 8 Faaliyet Bölümleri, TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRA 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 
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Müşterek Anlaşmalar, TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer 
Ölçümü, TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ”şeklinde 
belirlenmiştir.  

TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı 2017 yılında başlayan hesap 
dönemlerini kapsayan bir raporlama standardıdır. Bu standart müşterilerle yapılan sözleşmeden elde edilen 
gelirin muhasebe kayıtlarına nasıl aktarılacağı ile ilgili ilkeleri düzenleyen bir standarttır (www.kgk.gov.tr). 
Bu bağlamda standart, bir işletmenin mal ve hizmet satışı sonunda elde edeceği hasılatın finansal tablolara 
yansıtılması işlemlerini içerir. Burada hasılat, iş ilişkisi dolayısıyla yapılan her bir sözleşmenin 
muhasebeleştirilmesi esasına dayanmaktadır (www.kgk.gov.tr). İşletme bu standardı kira sözleşmeleri, sigorta 
sözleşmeleri, TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar, TMS 
27 Bireysel Finansal Tablolar ve TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklarındaki Yatırımlar haricindeki tüm sözleşmeler ile 
aynı iş kolunda faaliyetlerini devam ettiren işletmeler arasında parasal olmayan değişimler hariç 
uygulayabilmektedir (www.kgk.gov.tr). İşletmenin müşteriye karşı olan edim yükümlülüğü yerine 
getirildiği takdirde (veya getirdikçe) elde ettiği kazancı finansal tablolarına yansıtabilecektir. 

Standart, 5 edim yükümlüğünün yerine getirilmesini ele alan bir model öngörmektedir: 

Tablo 3: TFRS 15 Beş Adımlı Model 

 
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatta; 

 Sözleşme tarafları belirlenir, 
 Her iki taraf sözleşmenin yerine getirileceğini taahhüt eder, 
 Devredilecek mal hizmetlerin hakları ve ödeme koşulları tanımlanır, 
 Hak kazanılacak bedelin tahsisi muhtemel ve sözleşme ticari ise bu standart kapsamında 

muhasebeleştirilmektedir ( Ataman ve Cavlak, 2017: 408). 

Sözleşme belirlendikten sonra ise müşterilere sunulacak mal ve hizmet edim yükümlülüklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus her edim yükümlülüğünün ayrı ayrı 
muhasebeleştirilmesi gerekliliğidir (Olsen ve Weirich,2010:57). Edim yükümlülükleri (TFRS 15/22); 

 Bir mal veya hizmet serisinden –ki müşteriye benzer veya aynı şekilde devredilecek – , 
 Farklı mal ve hizmetler paketinden oluşabilmektedir. 

Edim yükümlülüğünün üçüncü aşaması sözleşme fiyatının belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada işletme her 
bir sözleşme için bir fiyat belirlemektedir. Diğer bir ifade ile işlem bedeli işletme tarafından müşteriye  
taahhüt edilen mal ve hizmetler karşılığında elde etmeyi beklediği parasal tutardır (Kılıç, 2017: 24). 

http://www.kgk.gov.tr/
http://www.kgk.gov.tr/
http://www.kgk.gov.tr/
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Standart kapsamında işlem fiyatı belirlenirken aşağıdaki faktörler birlikte değerlendirilmelidir (UFRS 15, 
madde 48, 8); 

 Değişken Bedel, 
 Değişken Bedeli Sabitleyen Tahminler, 
 Sözleşmede Önemli Bir Finansal Unsurun Varlığı, 
 Nakdi Olmayan Bedel, 
 Müşteriye Ödenebilir Bedel. 

İşlem bedelinin bir diğer deyişle sözleşme fiyatının gerçekleşen her edim yükümlülüğü sonucunda 
dağıtılması gerekmektedir. İşlem bedeli edim yükümlülüklerine aşağıdaki yöntemler aracılığıyla dağıtılır ( 
EY,2016:160): 

 Tek Başına Satış Fiyatı Belirleme, 
 İlişkili Tek Balına Satış Fiyatı Yöntemi, 
 Değişken Maliyetin Dağıtılması, 
 İndirimlerin Dağıtılması, 
 Sözleşme Başlangıcından Sonraki Fiyat Değişimleri, 
 UFRS 15 Kapsamı Dışındaki Sözleşme Fiyatının Dağıtılması. 

Edim yükümlülüğünde belirtilen mal hizmetlerin müşteriye devri ile birlikte hasılat tablolara alınacaktır. 
Edim yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin iki yaklaşım karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki edim 
yükümlüğünün Belirli Bir Anda Yerine Getirilmesi Yaklaşımı ve diğer ise Edim Yükümlülüğünün Zamana 
Yayılı olarak yerine getirilmesi yaklaşımıdır. 

Bir edim yükümlülüğünün zaman yayılı olarak olabilmesi için şu şartlardan birini karşılıyor olması 
gerekmektedir (KGK,2017b:46): 

 İşletme edimi yerine getirdikçe, müşterinin edimin sağladığı faydayı aynı anda alıp tüketmesi (Örneğin; 
bakım, temzilik hizmetleri), 

 İşletme ediminin, oluşturuldukça veya geliştirildikçe (örneğin, yapım aşamasındaki işler) 
kontrolü müşteriye geçen bir varlık oluşturması veya geliştirmesi veya 
 İşletme ediminin, işletme için alternatif kullanımı olan bir varlık oluşturmaması ve işletmenin 
o güne kadar tamamlanan edime karşılık yapılacak ödeme üzerinde hukuken icra edilebilir 
bir tahsil hakkının bulunması. 

İşletme, o güne kadar tamamlanan edimine karşılık kendisine yapılacak ödeme üzerinde yasal bir tahsil hakkının olup 
olmadığını değerlendirirken, sözleşmeyi ilgilendiren kanunlarla birlikte sözleşme şartlarını da göz önünde bulundurur. 
Sözleşmenin, işletmenin taahhüt etmiş olduğu biçimde edimini yerine getirememesi dışındaki nedenlerle müşteri veya 
başka bir tarafça feshedilmesi durumunda, işletme sözleşme süresince her zaman en az o güne kadar tamamladığı edimi 
karşılayan bir tutara hak kazanmalıdır (Saban ve diğerleri,2019:45).  

Otel işletmeleri hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden işletmeler olması dolayısıyla bu işletmelerde 
edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde zaman yayılı yaklaşım benimsenmelidir. 

3. Otel İşletmeleri ve Otel İşletmelerinde Hasılat Kavramı 

İşletme paydaşları için elde edilen kazanç, başarı ya da başarısızlığın ölçümünde veya başarının hedeflenen 
düzeyde olup olmadığının belirlenmesinde en önemli göstergelerden biri olarak karşılarına çıkmaktadır. 
Hasılatın finansal tablolara aktarımının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili mevzuat gerek uluslararası finansal 
raporlama standardında gerekse vergi mevzuatında düzenlenmiştir (Ataman ve Cavlak, 404: 2017). 

TFRS 15' e göre gelir; Ortakların yaptığı katkılarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, hesap dönemi boyunca öz 
kaynakta bir artışa yol açan varlık girişleri veya varlıklarda artışlar veya yükümlülüklerde azalmalar 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) geliri; “muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi 
veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artışı veya öz kaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar 
dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki azalma” olarak ifade etmektedir. Gelir, işletme eylemleri 
sonucu çeşitli varlıklarda artış meydana getirir. Bu varlıklara nakitler, alacaklar, verilen mal ve hizmet 
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karşılığı alınan mal ve hizmetler örnek verilebilir. Gelir, borçlu bir işletmenin alacaklısına mevcut borcu 
karşılığı mal ve hizmet sunması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 18' 
e göre gelir, finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçevede, hesap dönemi boyunca, 
sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar 
olarak öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanmıştır. Burada 
görülmektedir ki gelir, hem hasılatı hem de kazancı içeren bir kavramdır. TMS 18 hasılatı; sermaye katkısı 
dışında, işletmenin faaliyetleri ile oluşan ve öz kaynakta artışla sonuçlanan fayda olarak tanımlamıştır. 
Cemalciler ve Önce (1999: 634) ise hasılatı; işletmenin ürettiği mal ve hizmet ediminin yerine getirilmesi 
amacı ile gerçekleştirilen ana ve yan faaliyetler sonucu bir dönem içerisinde varlıklarda meydana gelen artış 
olarak tanımlamışlardır. 

Yukarıdaki tanımlardan hareketle hasılatın üç önemli özelliği olduğu söylenebilir. Bunlar; 

 Kazanma sürecinin bir sonucu olması, 

 Bir işletmenin mal, hizmet veya mal ve hizmet üretimi sonucu elde edilen nakit girişleri ile sonuçlanması 
ve 

 Raporlanan girişlerde brüt tutarın esas alınmasıdır. 

Duman (2007)  hasılat kavramında sözleşmede belirtilen tutar karşılığı üretilen mal ve hizmetlerin teslim 
edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Böylelikle borçlarda azalma meydana gelecektir. Bu işlemde üçüncü 
kişilerden tahsil edilen tutarların işletme tarafından ekonomik bir yarar olmadığını da ifade etmiştir. Bu 
bağlamda otel işletmelerinde gelire konu olan asıl iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; 

 Oda gelirleri ve 

 Yiyecek-içecek gelirleridir.  

 Diğer gelirler, otel işletmelerinde gelir getiren bölümler tarafından elde edilen gelirlerdir. 

Genel anlamda konaklama işletmelerinin faaliyet süreleri boyunca birçok mali nitelikli işlem yaptıkları 
görülmektedir. Bu işlemlerin bazıları varlık ve yabancı kaynaklar üzerinde etki yaratırken, bazıları öz 
kaynaklar üzerinde etki yaratmaktadır. Öz kaynaklar üzerinde etki yaratan mali nitelikli işlemlerin büyük 
bir kısmı gelir tablosu hesaplarında izlenmektedir. Bazı mali işlemler dönem içinde maliyet hesaplarında 
izlenir ve dönem sonunda gelir tablosu hesaplarına aktarılır (Şengel, 2017: 104) 

Otel işletmelerinin her türlü hizmet satışında elde ettiği gelir için KDV hesaplanır ve bu kayıtlar 391 
Hesaplanan KDV hesabında izlenir. KDV’nin hesaplanması ve kaydedilmesi işlemleri yurt içi mal ve hizmet 
satın alımları ile yurt dışı mal ve hizmet satın alımları arasında da farklılık göstermektedir. Yurt içi mal ve 
hizmet satışlarında hesaplanan KDV faturada gösterilirken, yurt dışı mal ve hizmet satın alımları için 
KDV’nin müşteriler adına düzenlenen faturada gösterilmediği 26 no’lu KDV Genel Tebliğinde belirtilmiştir 
(Şengel, 2017: 104).  

3.1. Otel İşletmelerinde Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi 

Otel işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin satışı sonucu elde edilen gelirlerin takibi,  üretim 
işletmelerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Çetiner, 2002: 
243): 

 Üretim işletmelerinde talebin olmadığı ya da yoğun olduğu dönemlerde üretim stoklanabilirken, otel 
işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin üretildiği an tüketildiği görülmektedir. Tüketimin gerçekleştiği 
an satışın gerçekleştiği an olduğu için bu durumun hızlıca ön büroya akışı gerekir. 

 Otel işletmelerinde çok farklı mal ve hizmet satışa sunulmaktadır. Bu mal ve hizmetlerin konaklama 
şekline göre bir bütün olarak (her şey dâhil) veya ayrı ayrı fiyatlandırıldığı görülür. 

 Satışlar TL cinsinden veya yabancı paralar cinsinden olabilmektedir. 

 Üretim işletmelerinde üretilen mallar satış gelirleri ve maliyetleri olmak üzere ayrı ayrı iki ayrı kalemde 
izlenebilirken, otel işletmelerinde sunulan birçok hizmetin birleştirilerek tek bir satış geliri ve maliyet 
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hesabında izlenmesi gerekmektedir. Örneğin üretilen yemeklerin tamamı yiyecek gelirleri hesabında 
izlenmektedir. 

Otel işletmelerinde mal ve hizmetlerin stoklanması söz konusu olamadığından, otelin en temel gelir kaynağı 
olan oda satışları başta olmak üzere yiyecek-içecek satışlarından elde ettiği gelir ile ilgili kayıt işlemlerinin 
zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Öyle ki, bunun için ön büro departmanında 
konuklara ait folio’ların (hesap kartlarının) takibi öncelikle önem arz etmektedir.  

Günümüz modern otel işletmelerinde birbiri ile entegre edilerek kullanılan otomasyon programları finansal 
işlemlerin takibinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Otel işletmeleri için de çok farklı ihtiyaçlara karşılık 
farklı çözümler üretebilen modüller geliştirilmiştir. Aşağıdaki tablo bir otel işletmesinin genel işleyişini 
göstermektedir. Tabloda yer alan ön büro modülü tesiste tüm gelirlerin toplandığı yerdir ve burada her bir 
konuk için elde edilen gelirlerin takibi başta olmak üzere konuk ile ilgili her türlü işlem buradan takip 
edilmektedir. Örneğin konuğun gerçekleştirdiği internet, telefon, oda servisi gibi harcamaları ile konuğun 
her türlü ihtiyaçlarının neler olduğu ve nasıl giderildiğine dair tüm işlemler burada takip edilmektedir. POS 
(point of sale-satış noktası) otelin farklı noktalarında gerçekleştirilen satışların özellikle yiyecek-içecek 
satışlarının takibi ile konuk hesaplarına aktarılmasına destek veren bir modüldür. Stoklar ile bunların 
maliyet kontrolleri stok-maliyet kontrolden gerçekleştirilir. Modüllerle ilgili bilinmesi gereken en önemli 
konu bu modüllerin bir portal yardımıyla birbirlerine bağlantılı olmasıdır. Bu bağlamda muhasebe 
departmanında kullanılan muhasebe programı ile entegre çalışan modüller gelirler başta olmak üzere 
ödemeler, faturalar, stoklar ve stok kayıtları, maliyet hesaplamaları ve giderlerin daha hızlı takip edilmesini 
sağlamaktadır. 

Şekil 1. Otelin Genel İşleyişi 

 

              Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı,(2013), Ön büroda Seyahat İşlemleri, Ankara. 

Bilindiği üzere otel işletmelerinde gelirler öz kaynak artışı sağlar. Bu nedenle oda gelirleri ile yiyecek-içecek 
gelirleri dışındaki kira gelirleri gibi gelirler de dikkate alınarak hesaplamaların yapılması ve gelir 
tablolarında gösterilmesi gerekmektedir. 
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Otel İşletmelerinde gelirlerin muhasebeleştirilmesi; 

 1) Oda Gelirlerinin muhasebeleştirilmesi, 

     a. Oda gelirlerinin muhasebeleştirilmesi, 

     b. Acente aracılığıyla yapılan satışların muhasebeleştirilmesi, 

2) Yiyecek-İçecek Satışlarının Muhasebeleştirilmesi, 

3) Diğer gelirlerin muhasebeleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

Otel İşletmelerinin gelir kalemleri her ne kadar sayfiye oteli ile şehir otelleri arasında farklılık gösterse de 
genel anlamda aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 

OTEL İŞLETMESİ GELİR KALEMLERİ 

Oda Gelirleri TOPLAM ZİYAFET GELİRİ 

Kontratlı Oda Gelirleri Transfer Gelirleri 

Grup Oda Gelirleri Araba Transferi 

Kişisel Oda Gelirleri Araba Kiralama 

Geç Check-Out (Çıkış) Gelirleri Gidiş-Geliş Transfer Hizmet Gelirleri 

No-Show (Odada konaklama yapmayan konuk ) Gelirleri TOPLAM ULAŞTIRMA GELİRİ 

TOPLAM ODA GELİRİ Kuru Temizleme Hizmetleri 

Yiyecek ve İçecek Gelirleri Çamaşır 

A RestoranıYiyecek Gelirleri Toplam Kuru Temizleme Hizmetleri 

A Restoranı Alkolsüz İçecek Gelirleri Eğlence Hizmetleri-SPA 

A Restoranı Alkollü İçecek Gelirleri Masaj 

Lobi Bar Yiyecek Gelirleri TOPLAM EĞLENCE HİZMETLERİ GELİRİ 

Lobi Bar Alkolsüz İçecek Gelirleri Ekstra Eğlence Hizmetleri  

Lobi Bar Alkollü İçecek Gelirleri Balon Uçuş 

Minibar Yiyecek Gelirleri Özel Turlar 

Minibar İçecek Gelirleri TOPLAM EKSTRA EĞLENCE HİZMETLERİ GELİRİ 

Oda Servisi Yiyecek Gelirleri Çeşitli Gelirler 

Oda Servisi Alkolsüz İçecek Gelirleri Oda Anahtar Kartı Geliri 

Oda Servisi Alkollü İçecek Gelirleri Çiçek Ücreti 

Diğer Yiyecek Gelirleri Tip  

Diğer İçecek Gelirleri Komisyonlar Genel 

TOPLAM YİYECEK İÇECEK GELİRİ TOPLAM ÇEŞİTLİ GELİRLER 

İletişim Gelirleri  

Uluslararası Telefon Geliri  

Şehir içi/Dışı Telefon Geliri  

Kargo Geliri  

TOPLAM İLETİŞİM GELİRİ  

Ziyafet Gelirleri (Banket Gelirleri)  

Ziyafet Yemeği Gelirleri  

Ziyafet Alkolsüz   İçecek Gelirleri  

Ziyafet Alkollü İçecek Gelirleri  

Banket Salonu Kiralama Geliri  

Müzik&Eğlence Gelirleri  

Kaynak: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinin Gelir Raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
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3.1.1. Oda Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Otel işletmelerinde ana faaliyet konusu olan odaların satışlarından elde edilen gelirler 600 YURT İÇİ 
SATIŞLAR ve 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI’nda takip edilmekte; yurt içi satışlar için 391 
HESAPLANAN KDV %8 oranında hesaplanmakta, yurt dışı oda satışlarında ise 3065 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’n göre Yurtdışı Konaklama Bedellerinde belge düzeni İle KDV uygulaması hükmü getirilmiştir.  
Bununla birlikte ödemelerin tahsilatının genellikle kredi kartı üzerinden gerçekleştirildiği, bunun yanında 
peşin, banka havalesi gibi yöntemlerin de oda satışlarında uygulandığı görülmektedir. 

Oda gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu hizmetin ifasının 
gerçekleşmiş olmasıdır. Yani konuğun mal ve hizmetten yararlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte 
bir otel işletmesi 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI altında faaliyette bulunduğu konularda alt hesaplar 
açarak takibini gerçekleştirmektedir. 

Bilindiği üzere otel işletmelerinde gelirler lokasyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin şehir otellerinde 
banket organizasyonlarından elde edilen gelirler oda gelirlerini geçebilmektedir. Bununla birlikte oda 
gelirlerinin aşağıdaki gelir kalemlerini de içerdiğini belirtmek gerekir:  

• Erken rezervasyon gelirleri, 

• Walk-in gelirleri, 

• Erken giriş ücretleri, 

• Late check-out gelirleri, 

• No Show gelirleri, 

• Erken rezervasyon gelirleri. 

3.1.1.1.TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardına Göre Oda 
Gelirleri Hasılatının Muhasebeleştirilmesi 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında hasılatın otel işletmeleri tarafından muhasebeleştirilmesi kaydı hem 
TFRS 15’e uygun olarak hem de TFRS 15 dikkate alınmadan yapılacak örneklerle açıklanacaktır. 

ÖRNEK OLAY 1: ABC otel işletmesi Ahmet Deniz adlı konuğu için her şey dâhil 5 gece 6 gün konaklama 
rezervasyonu garantili olarak gerçekleştirmiştir ve buna bağlı olarak sözleşme yapılmıştır. Ahmet Deniz 24 
Nisan 2019 tarihinde ödemesinin %40’ını,  otel işletmesine kredi kartı ile geri kalan meblağı ise nakit 
ödemiştir. 

1.Adım: Müşteri ile yapılan sözleşme belirlenir. ABC Otel İşletmesi Konuk ile 5 gece 6 gün her şey dâhil 
konaklama hizmet sözleşmesi yapmıştır. 

2.Adım: Sözleşmedeki ayrı edim yükümlülükleri tanımlanır. Konuk, otel işletmesinden her şey dâhil olarak 
aşağıdaki mal ve hizmetleri satın alacaktır: 

• Oda–Konaklama Hizmeti, 

• Yiyecek-İçecek (Otelin her bir outletinden satın alınabilecek yiyecek ve içecekler) 

• Spa-Havuz-Deniz Hizmetleri, 

• Eğlence Hizmetleri, 

• İnternet Hizmetleri 

Görüldüğü üzere ABC otel işletmesinin 5 edim yükümlülüğü bulunmaktadır. 

3.Adım: İşlem fiyatı belirlenir: İşletmenin konuğu ile yaptığı sözleşme uyarınca işlem fiyatı günlük 500 TL 
olarak belirlenmiştir. Toplamda geceleme 2500 TL’dır. 

4.Adım: İşlem fiyatı ayrı edim yükümlülüklerine dağıtılır. Otel işletmelerinde üretim ve tüketimin eş 
zamanlı olarak gerçekleşmesi işlem fiyatı ayrı edim yükümlülüklerinin dağıtımını mümkün kılmaktadır. 
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5.Adım: Her bir edim yükümlüğü yerine getirildiğinde hasılat muhasebeleştirilir. Otelcilik sektöründe satın 
alınan mal ve hizmetler zamana yayılı edim yükümlülüklerini içerdiğinden hasılat zamana yayılı olarak ön 
büro departmanında konuğun foliosunda (hesap kartında) takip edilir. Hizmet sonlandığında ise gerekli 
hesaplar muhasebeleştirilerek finansal tablolara alınır. 

Yukarıdaki örnek olayın muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

A) Otel işletmesine kaparonun ödenmesi kaydı: 

24.04.2019 Borç Alacak 

123. Diğer Hazır Değerler Hesabı 

                                349. Alınan Sipariş Avansları Hesabı 

   1000 TL  

            1000 TL 

B) TFRS 15 gereğince konuğun otel işletmesine giriş yaptığı andan itibaren yapılan kayıt: 

05.07.2019 Borç Alacak 
181. Gelir Tahakkukları Hesabı 
349. Alınan Diğer Avanslar Hesabı       

                                600. Yurt İçi Satışlar Hesabı  
                                391. Hesaplanan KDV Hesabı 

  300 TL 
  200 TL 

 

    
460 TL    
  40 TL         

TFRS 15 gereğince başlangıçta alınan avans ile konaklama yapılan her bir gün için gelirin dağıtımı 
yukarıdaki yevmiye kaydı şeklinde olmalıdır. 

A) TFRS 15’e göre konuğun otelden ayrılması: 

11.07.2019 Borç Alacak 

100.Kasa Hesabı  
102. Bankalar Hesabı  

                              181. Gelir Tahakkukları Hesabı 
                              123.Kredi Kartından Alacaklar Hsb. 

 1500 TL 
 1000 TL 

 

   

1500 TL 
1000 TL              

TFRS 15’ e göre konuğun otelden ayrılması ile birlikte edim yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Artık elde 
edilen gelir yevmiye kayıtları vasıtasıyla finansal tablolara aktarılabilir. 

3.1.1.2.  TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı Dikkate 
Alınmadan Oda Gelirleri Hasılatının Muhasebeleştirilmesi 

TFRS 15 dikkate alınmayarak yapılacak oda gelirleri (uygun olmayan kayıt) muhasebe kaydı ise şu şekilde 
gerçekleşecektir: 

1.Kayıt: 

24.04.2019 Borç Alacak 

102. Bankalar Hesabı 

                      349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

   1000 TL  

              1000 TL 
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2. Kayıt:  

11.07.2019 Borç Alacak 

100.Kasa Hesabı 
349. Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

                             181.GelirTahakkukları Hesabı 

1500 TL 
1000 TL 

 

 

2500 TL               

3.Kayıt:  

TFRS 15’e uygun yapılan muhasebe kayıtları ile TFRS15 dikkate alınmayarak gerçekleştirilen muhasebe 
kayıtları incelendiğinde; TFRS 15’e uygun kayıtta edimin gerçekleşip gerçekleşmeme durumu dikkate 
alınarak ilgili muhasebe kayıtlarının yapıldığı, diğerinde ise bu durumun dikkate alınmadığı görülmektedir. 
Konuğun konaklamasını gerçekleştirmeden önce elde edilen gelirin muhasebe kayıtlarında yapılacak böylesi 
bir kayıt gerçekten uzak olacaktır. Bu durum ise başta üst yönetim olmak üzere işletme sahipleri ve/veya 
uluslararası otel işletmeleri için yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir.  

Bu nedenle TFRS 15’e uygun hasılat kayıtlarının yapılması gerçekçi veriler elde edilmesi için önemlidir. 
Bundan sonraki örneklerde makale sayfa kısıtından dolayı yalnızca TFRS 15’e uygun kayıtlara yer 
verilecektir. 

ÖRNEK OLAY 2: 

DEF Seyahat acentası 40 kişilik bir grup için 4 gecelik, oda+kahvaltı rezervasyon yaptırmıştır. Otel 
işletmesinin acentaya verdiği oda fiyatları (KDV dâhil) şöyledir; 

• Tek kişilik oda: 150 TL, 

• İki kişilik oda, kişi başı: 120 TL, 

• Üç kişilik oda 100 TL 

Acente ödemenin %50’sini konfirmasyon sonrası otel işletmesine havale etmiş, konaklama gerçekleştikten 
bir hafta sonra da acenta geri kalan meblağı otele yine havale olarak göndermiştir. 

Yukarıdaki örnek olayın muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

Konukların otele bir günlük maliyeti: Tek kişilik oda: 150x5 =   750 TL 

                                                                   İki kişilik oda: 120x2   =   240 TL  

                                                                   Üç kişilik oda: 100x3   =  300 TL 

1290 x 4 gün = 5160 TL  

A) TFRS 15’ e göre otel işletmesine yapılan havalenin muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. 

24.04.2019 Borç Alacak 

102. Bankalar Hesabı                      

                    349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 

   2580 TL  

              2580TL 

B) TFRS 15’ e göre konuklar otele giriş yaptıkları günden itibaren her bir gün için gerçekleştirilecek kayıt ise 
aşağıdaki şekilde olmalıdır:  

05.07.2019 Borç Alacak 

181.Gelir Tahakkukları Hesabı  

                               600.Yurt İçi Satışlar Hesabı 
                               391.Hesaplanan KDV Hesabı 

 2500 TL    

2300 TL 
200 TL                
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05.07.2019 Borç Alacak 

181.Gelir Tahakkukları Hesabı 
349.Alınan Diğer Avanslar Hesabı       

                                600. Yurt İçi Satışlar Hesabı  
                                391. Hesaplanan KDV Hsb. 

  645 TL 
  645 TL 

 

    
  1186,2 TL 

103,2 TL         

C) Konaklama gerçekleştikten bir hafta sonra alınan havale kaydı; 

15.07.2019 Borç Alacak 

   

 
102. Bankalar Hesabı  

                     181. Gelir Tahakkukları Hesabı 

 
2580 TL 

 

 

                  2580 TL              

 

3.2.1. Yiyecek-İçecek Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Otel işletmelerinde yiyecek-içecek kalemleri işletmenin oda satışı türüne göre farklılık göstermektedir. 
Örneğin her şey dâhil konaklama ile çalışan otellerde yiyecek-içecek gelirleri oda fiyatı içerisinde 
değerlendirilir ve oda ücretinden bir pay (breakdown) ayrılır. Bu oran otel tarafından belirlenmektedir. 
Genellikle bu oran % 7  kahvaltı, % 15 öğle yemeği ve % 23’de akşam yemeği şeklinde olmaktadır.  Bazı 
durumlarda fiyatı ne olursa olsun direkt kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak sabit tutar 
belirlenebilir.  Oda+kahvaltı otellerinde de bu uygulama vardır. Örneğin A oteli her oda için 17 avro kahvaltı 
masrafı ayırabilir. Bu işlem yiyecek içecek maliyetlerini kontrol altında tutmak ve kolay hesap yapmak için 
uygulanmaktadır. Son kanunla birlikte otellerde konaklama hariç alkollü içecek bedeli için satışı yapılan her 
bir ürüne  % 18 KDV uygulanmaktadır. Bu oran yemek-çay ve pasta vb. için ise % 8 şeklindedir. Bununla 
birlikte otel işletmelerinde bulunan restoranlar ve barlarda (outletler) yapılan satışlar ile banket 
organizasyonlarından elde edilen yiyecek-içecek gelirlerinin de muhasebeleştirilmesi gerekir. Yalnız banket 
organizasyonlarında, organizasyon gerçekleşmeden elde edilen gelir kayıt (charge) edilememektedir. TFRS 
15 “edim yükümlülüğü yerine getirildikten sonra muhasebe kaydı yapılır” gereğince de ilgili kayıtların yapılması 
gerekmektedir. Aynı zamanda eğer yapılan anlaşma garantili bir anlaşma ise otel işletmesi iptal durumunda 
dahi ücretini alacak ve gelir olarak ilgili tarihler için muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecektir. 

Konu iki farklı örnek olay kapsamında değerlendirilirse; 

ÖRNEK OLAY 3: ABC Otel işletmesinin bir günlük yiyecek-içecek gelirleri tablosu aşağıdaki gibidir. Otel 
işletmesinin farklı outletlerinden elde edilen gelirin %83 kredi kartı ile geri kalanı ise nakit alınmıştır. 

OTEL İŞLETMESİ GÜNLÜK YİYECEK-İÇECEK GELİR KALEMLERİ 
  GÜNLÜK 
  Kazanç Kdv Brüt 
Yiyecek ve İçecek Gelirleri       
Restoran Alkollü İçecek 1.158,39 TL 208,51  TL 1.366,90  TL 
 Yemeği 1.257,63  TL 226,37  TL 1.484,00  TL 
Salon Alkollü İçecek 1.525,42  TL 274,58  TL 1.800,00  TL 
Salon Alkolsüz İçecek 188,99  TL 34,02  TL 223,01  TL 
Toplam Yiyecek & İçecek Gelirleri 4.130,43  TL 743,48  TL 4.873,91  TL 

 



H. Uyar Oğuz – S. A. Solmaz – B. Ergün 12/2 (2020) 1489-1504 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1502 

Buna göre TFRS 15’uygun muhasebe kaydı; 

11.07.2019 Borç Alacak 

100 Kasa Hesabı  
123 Kredi Kartından Alacaklar Hesabı  

                     600 Yurt İçi Satışlar Hesabı 
                     391 Hesaplanan KDV Hesabı 

702,17 TL 
3428,26 TL 

 

   

4130,43 TL 
743,48 TL              

 

Yukarıdaki muhasebe kaydında görüldüğü üzere ABC otel işletmesinin bir günlük brüt yiyecek içecek geliri 
toplamı 4873,91 TL olarak hesaplanmıştır. Bu gelirin %83’ü kayıtlara 123 Kredi Kartından Alacaklar 
Hesabında borç ve geri kalanı 123 Kredi Kartından Alacaklar Hesabında yine borç olarak kaydedilmelidir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Önceki çalışmalardan elde edilen bulgular incelendiğinde birçoğunda UFRS ‘ye zorunlu geçişin hisse senedi 
getirilerini arttırdığı, öz sermaye maliyetlerini azalttığı ve piyasa likiditesini arttırdığı görülmüştür 
(Armstrong vd., 2010; Christensen vd., 2007; Daske vd., 2008; Li, 2010). Bu bağlamda Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler UFRS ‘ye zorunlu geçişi 2005 yılından itibaren sağlamışlardır. Türkiye’de ise 14 Şubat 2011 tarihinde 
yasalaşan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte uluslararası standartlarda ticaret ortamına geçilmiştir                               
(Deloitte, 2011: 5). 

Bu çalışmada işletmelerin devamlılığı ile öngörülebilir bir gelecekte de (en az bilanço tarihinden itibaren 12 
aylık dönem) faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanarak ekonomik kararlar için bilgi sağlamak amaçlı 
hazırlanacak olan finansal tablolar Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat yönüyle ele alınmıştır (UFRS, 2006: 6-
8). 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı daha önce hiç incelenmemiş olan ve hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren otel işletmeleri açısından değerlendirilmiştir. Yeni standart, beş aşamalı edim yaklaşımı ile 
otel işletmelerinde gelirin edim yükümlülüklerinin tanımlanması, edim yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi, işlem bedelinin belirlenmesi ile işlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtım aşamalarını 
içermektedir. 

Otel işletmelerinde gelirler oda gelirleri, yiyecek-içecek gelirleri ve diğer gelirler olmak üzere 3 grupta 
toplanmaktadır. Bu gelirler deniz kenarındaki tesisler (sayfiye otelleri) ile şehir otelleri arasında farklılık 
gösterebilir. Öyle ki bazı şehir otellerinde banket (ziyafet) organizasyonlarından elde edilen gelirler oda 
gelirlerini aşabilmektedir. Her ne kadar bu gelir kalemleri tesisin bulunduğu yere göre farklılık gösterse de 
muhasebe kayıtlarının 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı, 181 Gelir Tahakkukları Hesabı ekseninde gerçekleştiği 
görülmektedir.  

Otel işletmelerinde restoran ve barlardan elde edilen tüm günlük gelirler tek mahsupta ancak ayrı ayrı 
hesaplara atılarak muhasebeleştirilir. Bunun en önemli sebebi tesislerin hangi kalemlerden en fazla gelir elde 
ettiklerinin analizlerini sağlıklı yapabilmelerini sağlayabilmektir. Böylelikle üst yönetime daha açık 
bilgilendirme yapılabilecektir.  

Otel işletmeleri muhasebe kayıtlarını aşağıdaki gibi hazırlayacaktır: 

600 XX Konaklama Geliri 5.000 (alacak) 

600 XX X Restaurant Geliri 4.000 a 

600. XX X Bar Geliri         1.000 a 

600. XX Spa Geliri            1.000 a 

600 XX Diğer Gelir           1.000 a 

391 % 18 KDV  
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391 % 8 KDV 

181 Gelir Tahakkukları hesabı 

Banket  (ziyafet) satışlarından elde edilen gelir ise; 

600 XX Banket Yiyecek Geliri 

600 XX Banket İçecek Geliri  

600 XX Banket Alan geliri 

600 XX Banket Müzik bedeli  

600 XX Banket Ses Işık Bedeli 

600 XX Banket Diğer Gelir  

391 KDV % 18 

181 Gelir Tahakkukları hesaplarında izlenir. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre edim yükümlülükleri mal ve hizmetlerin, satın 
alımı yapılmadan muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı görülmektedir. Öyle ki konuk, grup ya da acente 
önceden yaptırdığı rezervasyon için sözleşme karşılığı belirli bir miktar ödeme yapabilir. Bu ödemeler havuz 
hesap adı verilen ön büroda 181 Gelir Tahakkukları Hesabına atılır. Konuk otelden hizmet aldıkça bu hesap 
ödemenin alınış şekline göre ilgili hesaba aktarılır ve satış 600 Yurt İçi Satışlar Hesabında izlenir. TFRS 15 
Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardına göre oda gelirlerinin 
muhasebeleştirilmesinde: 

• Müşteri (konuk) ile hizmet sözleşmesinin imzalanmış olması, 

• Hizmet sözleşmesinde edim yükümlülüklerinin açıkça tanımlı olması, 

• İşlem fiyatının belirlenmiş olması, 

• Her bir edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmiş olması hususlarına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca müşteri (konuklar)  otelden ayrılmadan edim yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılmaz. Konuğun 
otelden ayrılması ile birlikte elde edilen gelirin yevmiye kayıtları vasıtasıyla finansal raporlara aktarımı 
yapılmalıdır.  

Bu çalışma TFRS Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardının Otel işletmelerinde uygulaması ile 
ilgili yapılan ilk çalışma olma niteliği taşımaktadır. Araştırmacılar bundan sonraki çalışmalarında 
uluslararası otel işletmeleri açısından TFRS Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat kavramını inceleyerek yazına 
kazandırabilir ayrıca döviz cinsinden KDV hesaplamalarının yer aldığı çalışmalar hazırlayarak da literatüre 
katkıda bulunabilirler. 
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Amaç – Türkiye’nin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ilçe belediyelerinden birisi olan Alanya 
Belediyesinin 14 alt hizmet birimine yönelik vatandaş memnuniyeti, hizmet birimin etkinliği ve 
maliyet etkinliği olmak üzere üç farklı analiz ile belediyenin daha denetimli ve daha etkin hizmet 
sunumunu sağlayıp sağlamadığını ölçmenin yanı sıra kaynak tahsisinde de yol gösterici olmaktır.  

Yöntem – Çalışmanın ilk aşamasında vatandaş memnuniyet anketi uygulanmış ve belediyenin alt 
birimlerinin sunmuş olduğu hizmetlere yönelik genel memnuniyet düzeyleri 5’li Likert Ölçeği ile 
ölçülmüştür. Örneklem basit tesadüfi örneklem olup toplamda 1544 vatandaşa ulaşılmıştır. Her 
hizmet birimi için elde edilen genel memnuniyet skorları, maliyet etkinlik analiz yöntemi olarak 
kullanılan veri zarflama analizi yöntemi için çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
kullanılan girdi değişkenleri ise bütçe, satın alma harcamaları ve çalışan sayısıdır. 

Bulgular – Yapılan ölçüm sonunda genel memnuniyet skoru 3,579 olarak hesaplanmıştır. Bu skor 
Alanya Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlere yönelik vatandaşların genel memnuniyet 
düzeyinin %71,5 civarında olduğunu göstermektedir. Yapılan etkinlik analizi sonucunda Alanya 
Belediyesi’nin 14 alt hizmet biriminden; Kültür ve Sosyal İşler Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Park ve 
Bahçeler Hizmet Birimi, Planlama ve Proje Birimi, Spor İşleri Birimi ve Veterinerlik Hizmet 
Birimlerinin etkin oldukları görülmüştür. 

Tartışma – Belediyenin 14 hizmet biriminin etkinliği ölçülmüştür. Toplam 14 hizmet biriminden 6 
tanesi etkin bulunmuştur. Etkin olmayan diğer 8 hizmet birimi için ise maliyet etkinlik analizi 
yapılarak etkinliğin tesis edilebilmesi için gerekli olan iyileştirme rakamları sunulmuştur. Sonuç 
olarak, birimin etkinliğe ulaşması için kaynak tahsisinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 
değerlendirmeler elde edilmiştir. 
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Purpose – Alanya Municipality is one of the most densely populated district municipalities of 
Turkey. This study included measurements of citizen satisfaction,operational efficiency  and cost 
efficiency of 14 sub-service units of the municipality. With these measurements, it is aimed to 
measure whether the municipality can provide more supervised and more efficient service delivery 
and to guide the municipality in effective resource allocation. 

Design/methodology/approach – In the first stage of the study, a citizen satisfaction questionnaire 
was applied and the general satisfaction level of the services provided by the municipality was 
measured with a 5-point Likert Scale. The sample is a simple random sample, reaching 1544 citizens 
in total. The general satisfaction scores obtained for each service unit were determined as the output 
variable for the Data Envelopment Analysis (DEA) method used as the cost-efficiency analysis 
method. Input variables used in the study are budget, purchase expenditures and number of 
employees 

Findings – At the end of the measurement, the general satisfaction score was calculated as 3,579. 
This score shows that the overall satisfaction level of the citizens for the services provided by Alanya 
Municipality is around 71.5%. In addition, general satisfaction scores were obtained for the sub-
service units of the municipality. The results of the efficiency analysis of Alanya Municipality from 
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14 sub-services unit; culture and social affairs unit, information processing unit, parks and gardens 
service unit, planning and project unit, sports affairs unit and veterinary service units were found 
to be effective.  

Discussion – The efficiency of 14 service units of the municipality was measured. Six of the 14 service 
units were found to be effective. The cost efficiency analysis was performed for the other 8 ineffective 
service units and improvement figures required for the establishment of efficiency were presented. 
As a result, evaluations were obtained on how to allocate resources for the effectiveness. 

GİRİŞ  

Küreselleşme, bilgi ve teknolojinin gelişimi ile değişen dünya talebi beraberinde kamusal hizmetlere yönelik 
vatandaş beklentilerini artırmıştır. Günümüz koşullarında tek düzen, alternatifsiz hizmet anlayışını terk eden, 
vatandaş memnuniyetini öncelikli hedef alan yerel yönetimler kamusal hizmetlerde çeşitlilik sağlama, katılımı 
artırma ve artan talebe göre azalan kaynakları en iyi ve en etkin şekilde yönetme görevini yerine getirmek 
zorundadırlar. Sınırlı kaynak – sınırsız ihtiyaç düzeni üzerine inşa edilmiş iktisadi dünyada belediyelerin 
oluşturdukları bütçeler ile sundukları hizmet çıktıları arasında da benzer ilişki söz konusudur. Belediyenin 
genel yönetimi altında yer alan hizmet birimlerine aktarılan bütçe doğrultusunda, ilgili hizmet birim 
yönetiminin objektif ve etkin karar alma, işe yarar ve optimal yatırımlar ile vatandaşa sağlanan yararın 
maksimize edilmesi, hem ülke vatandaşlarının refahı ve kaliteli yaşam isteğine hem de belediye yönetimine 
hâkim siyasi partinin oy kaybına uğramaksızın sürekliliği için gereklidir. Belediye yönetimi içinde bu durum 
bir tür denetim ve performans ölçümü ve izleme süreçlerini gerektirmektedir. 

Bilgi toplumuna geçiş süreci ve sosyo-ekonomik alanlarda yaşanılan değişimler, birçok alanda değişimlere 
neden olduğu gibi, kamu yönetimine egemen olan geleneksel anlayışı da değiştirmiştir (Çoşkun ve Öztürk, 
2002: 74). Dünya kamu yönetimleri, gelenekselden yeni kamu yönetim anlayışına geçiş yaparken öne sürülen 
temel argümanların başında etkinlik ve verimlilik gelmektedir (Biricikoğlu ve Demirol Duyar, 2015:375). Yerel 
yönetimlerin oluşturulmasının temel amaçlarından bir tanesi; bu kurumların gerçekleştirdikleri yatırım ve 
hizmetlerle, vatandaşların yaşam kalitesini ve memnuniyetini artırması ve var olan kaynaklarını daha verimli 
ve etkin kullanmasıdır (Belli ve Aydın, 2016:1701). Bu bağlamda kamu örgütlerinin ve yerel yönetimlerin 
hizmet sunmadaki performans ölçümünde etkinlik ve verimlilik öne çıkmaktadır (Biricikoğlu ve Demirol 
Duyar, 2015: 375).  

Vatandaşa en yakın devlet kuruluşu olan belediyeler, yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden birisidir. 
2018 TUİK nüfus istatistiklerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 92,3’ü il ve ilçe belediye sınırlarındadır 
(http://tuik.gov.tr). Bu sebeple belediye yönetiminin, nüfusunun büyük çoğunluğunun belediye sınırlarında 
yaşayan Türkiye gibi ülkeler için daha denetimli ve daha etkin bir düzeyde hizmet sunulması ayrıca 
önemlidir. Bu çalışmada ülkedeki pek çok il nüfusunun üzerinde nüfusa sahip, aynı zamanda yabancı 
yerleşiklerin bulunduğu Alanya ilçe belediyesinin maliyet etkinlik skorları hesaplanmış ve belediye 
hizmetlerindeki vatandaş memnuniyeti ölçülmüştür. 

Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde verimlik ve etkinlik kavramları, belediye ve kamu 
hizmetlerinde verimlilik ve etkinlik analizi ile ilgili literatür ele alınmıştır. İkinci bölümde çalışmanın 
metodolojisine yer verilmiştir. Etkinlik ölçümünde kullanılan Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın başlıca amaçları doğrultusunda analiz ve bulgulara yer 
verilmiştir. Son olarak çalışmanın bulguları özetlenip, ilgili literatüre dayalı tartışmalar ve önerilerde 
bulunulmuştur.  

1. LİTERATÜR  

1.1. Verimlilik ve Etkinlik 

Verimlilik kavramı, üretim miktarı ve üretim unsurları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır (Kök, 1991: 35). 
Verimlilik en az kaynakla en çok çıktıyı elde etme biçimi, çıktının girdilere olan oranıdır (Ceritli, 2002:10; 
Deliktaş, 2002:247). Etkinlik kavramı ise temel anlamda minimum çaba ile maksimum fayda elde etme 
kapasitesidir (Kök, 1991:45). Etkinlik kavramı en iyi üretim teknikleri kullanılarak elde edilen en yüksek 
çıktının fiili çıktıya olan oranı olarak ifade edilmektedir (Deliktaş, 2002:247). Etkinlik, hem sonuçların hem de 
kaynakların entegre değerlendirilmesidir (Akçay, 2013:60). Bir başka ifade ile etkinlik, bir kurumun tespit 
ettiği politika, proje ve aldığı tedbirlerle önceden saptanan amacını ne ölçüde gerçekleştirdiğini ifade eder. Bu 
bağlamda, etkinlik ile ilgili ifadeler incelendiğinde etkinliğin verimliliğe göre daha geniş bir kavram olduğu 

http://tuik.gov.tr/
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görülmektedir (Aydın, 2010:50). Etkinlik ölçümü, kaynakların belirli bir zaman diliminde belirli bir biçimde 
kullanımı ile gerçekleşen sonuçların, hedeflenen sonuçlara göre değerlendirilmesidir (Behdioğlu ve Özcan, 
2009:302). Bir karar biriminin etkin olup olmadığı, etkililik ölçümü sonucunda elde edilen sonuçların hedef 
sonuçlara ulaşması yoluyla ölçülebilir. Verimlilik, etkililik ve etkinlik kavramları, özel ya da kamu 
kurumlarının faaliyetlerine yönelik hedeflerine mevcut kaynak ya da girdilerle ne derece yaklaşıldığını ve 
çıktıların hedef çıktı miktarıyla çakışıp çakışmadığı üzerine kuruludur. 

1.2. Belediye ve Kamu Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkinlik Analizi 

Dünyanın tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru evrildiği süreçte yaşanan değişim ve dönüşüm 
paradigmalarından biri de kırsal yaşamın yerini kentleşme olgusuna bırakmasıdır. Kentleşme artmakta kırsal 
yaşam terk edilmektedir. Dünya genelinde kentleşmenin hızla yaygınlaşması belediyeleri yerel yönetimler 
içinde en aktif hizmet veren birimlerden biri haline getirmiştir. Bunun yanı sıra her kurum gibi hizmetlerinin 
etkinliğinin ölçülmesi kamusal hizmet veren belediyeler için de son derece önem arz eden ve tüm dünya 
genelinde kamu ya da diğer araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri olmuş hatta belli büyüklükteki 
nüfus sayısı için yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Kaygısız ve Girginer (2011a), belediye hizmetlerinde 
etkinlik ölçümünün pek çok açıdan yararından söz etmektedir. Bunları; 

• Kaynakların etkin dağılıp dağılmadığını belirlemek, 

• Kaynak savurganlığının önlenmesi ve yolsuzlukların önüne geçmek, 

• Maliyete göre hizmet değerlendirmesine olanak sağlamak, 

• Yapılan işlerin göz önüne alınması, yapılması gerekenlerin ortaya konması dolayısıyla bir nevi faaliyetlerde 
denetim sağlamak şekilde özetlemişlerdir. 

Ayrıca etkinlik ve verimlilik analizleri; yerel yönetimlerde aynı belediye altında her hizmet birime ayrı bütçe 
ayrılması, her birimin görev ve faaliyet sınırlılıklarının farklı olması sebebiyle belediye altında yer alan 
birimlerin faaliyet performansının belirlenmesine; belirlenen girdi-çıktı bağlamında aynı bütçe ve faaliyet 
girdilerine sahip farklı belediyelerin performanslarının belirlenmesine ve bu belediyelerin performanslarının 
karşılaştırılmasına imkanı sağlamaktadır. Demir (2011), kamu kesiminde mal ve hizmet üretimine ilişkin 
verimlilikten daha geniş olan etkinlik ölçümünün önemlilikten daha çok bir bakıma gereklilik olduğunu ifade 
etmiştir. 

Ülkeler arasında belediyecilikte faaliyetler ve sınırlılıklar farklı olmasına rağmen tüm dünyada belediyeciliğin 
temel amacı gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile vatandaşların yaşam kalitesini korumak, arttırmak ve 
memnuniyet yaratmaktır. Bu durum ise yerel yönetimlere aktarılan genel bütçe gelirlerinin ve diğer 
kaynakların verimli ve etkin kullanımı sonucunda oluşacaktır (Belli ve Aydın, 2016:1701). Belediyelerde 
etkinlik ölçümü belediyelerin performansının yanı sıra vatandaşa yapılan hizmetlerin memnuniyet ile 
sonuçlanıp sonuçlanmadığını gösteren bir başarı göstergesi sunmaktadır. 

Türkiye’de 2002 yılı itibariyle İç İşleri Bakanlığı’nca yürütülen ve belediyecilikte etkinlik ve verimliliğin 
ölçülmesini hedefleyen Belediye Performans Ölçüm Projesi (BEPER) başlatılmıştır. Türkiye genelinde geçerli 
olan BEPER projesinin en temel hedefleri; belediyelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, karar vericilere ve 
vatandaşa objektif kaynak sağlama ve hesap sorabilme imkânının sunulması, etkin çalışan belediyelerin 
belirlenmesi ve belediyeler arası karşılaştırma yapma olanağının sağlanmasıdır. Aslında bu projenin en 
önemli hedefi daha yaşanabilir kentler ile vatandaşın huzur ve memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu açıdan, 
belediyelerin kullandıkları kaynaklar ve halka sundukları hizmetler bakımından etkinliklerinin ölçülmesi 
önem taşımaktadır (İlkay ve Doğan, 2009:192). Proje kapsamında belediye hizmetlerini kapsayan 300’ü aşkın 
soruya cevap alınan büyükşehir belediyeleri için 63, ilçe ve ilk kademe belediyeler için 70 performans kriteri 
ve bunlara ek 5 anahtar başarı göstergesi üzerinden performans değerlendirmesi yapılmaktadır. BEPER 
dışında pek çok araştırmacının Türkiye’de farklı il ve ilçelerde belediye birimlerinde, birimler arası 
karşılaştırma, belediye genel performansı ve belediyeler arasındaki performansların karşılaştırılması amacıyla 
yaptığı çalışmalara rastlanılmaktadır. 

Belediye etkinlik ölçümü adına literatür incelemesinde ulusal ve uluslararası artan sayıda pek çok çalışmaya 
ulaşılmaktadır: 
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Borger De vd. (1994) Belçika’da 589 belediyenin üretim etkinliğini belirlemek amacıyla toplam personel sayısı, 
beyaz yakalı sayısı ve mavi yakalı sayısı girdi olarak ele alınmış, belediye sınırları içerisindeki yolların 
uzunluğu, asgari ücret alan çalışan sayısı, yerel devlet okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, kamusal dinlenme 
alanının büyüklüğü çıktı olarak belirlenen modelde referans teknolojisi bakımından belediyelerin 
sıralamalarında duyarlılık baz alınmış VZA başta olmak üzere iki parametrik ve üç non-parametrik model 
kullanılmıştır. 

Prieto ve Zofio (2001) çalışmalarında İspanya Castile Leon eyaletine bağlı belediyelerde su, kanalizasyon ve 
atık su temizliği, yol ve aydınlatma, sportif ve kültürel faaliyetler olmak üzere dört hizmet alanında belediye 
etkinliğini VZA ile hesaplamışlardır. 

Bağdadioğlu ve Bayır (2004), Türkiye’nin 81 il belediyesinin 1994 ve 2004 seçim yılları arasındaki belediyelerin 
gösterdiği performansa bakmak suretiyle 1994-2003 yılları arasında belediyelerin gelir ve harcama 
davranışlarını karşılaştırarak belediyelere ilişkin hizmet- memnuniyet etkinliğini ölçmüş, belediyelerin 
etkinliğine göre Mart 2004 yerel seçimleri sonucunda ortaya çıkan siyasi tercihlerin ne derece açıklandığına 
bakılmıştır. VZA analiz yönteminin bir uygulaması olan araştırmada veriler bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 
(yatırım, cari ve transfer harcamaları) olarak belirlenmiştir.  

Woodbury ve Dollery (2004) Avusturya New Souht Walws bölgesine bağlı belediyelerde su hizmetlerinde 
tahsis ve teknik etkinlik analizini VZA ile gerçekleştirmişlerdir. Yönetim giderleri, bakım ve işlem maliyetleri, 
enerji ve kimyasal maliyetler, sermaye yerine koyma maliyetleri girdi değişkenleri olarak seçilirken, çıktı 
değişkenleri kalitatif (su hizmet endeksi, su kalite endeksi) ve kantitatif (hizmet sunulan hane sayısı, yıllık su 
tüketimi) değişkenler olarak ikiye ayrılmıştır. 

De Sousa ve Stošić, (2005), Brezilya’da 4796 belediyenin teknik etkinliğini ele almış, belediye harcamaları, 
öğretmen sayısı, hastane ve sağlık merkezi sayısı, bebek ölüm oranlarını girdi değişkeni olarak alan analizde 
dokuz çıktı ise toplam nüfus, okur yazar nüfus, okul başına kayıtlı öğrenci sayısı, okul başına devamlılık oranı, 
bir üst sınıfa geçen öğrenci sayısı, doğru sınıf seviyesindeki öğrenci sayısı, güvenilir sağlıklı suya ulaşabilen 
hane sayısı, kanalizasyona ulaşan hane sayısı, çöp hizmetlerinden yararlanan hane sayısı şeklinde 
belirlenmiştir. Model olarak VZA tercih edilmiştir. Sonuç olarak ise belirlenen belediye etkinlik skorları 
belediye büyüklüğü ile doğru orantılı olarak hesaplanmıştır. 

Kaplan, Çelik ve Tekeli (2006), Türkiye’de büyükşehir belediyeleri örnekleminde 2002-2004 yıl aralığında 
ödenen ücretler, yatırım harcamaları, sosyal yardım, eğitim ve kültür harcamaları, transfer harcamaları olmak 
üzere 5 girdi; nüfus, yol yapımı, kamuya açık yeşil alan, günlük su tüketimi ve saatte yolcu taşıma sayısı 
şeklinde 5 çıktı değişkeni belirlemişler ve VZA yöntemi ile belediyelerin performanslarını ölçmüşlerdir. 

Güneş ve Akdoğan Gedik (2007) Türkiye genelinde 16 büyükşehir belediyesinde etkinlik araştırması yapmış, 
belediyelerin sunmuş oldukları üç hizmet kriteri çerçevesinde VZA ile etkinlik hesaplamışlardır. Bu üç ana 
hizmet kriteri, toplu taşıma, su ve kanalizasyon, kolluk ve esenlik hizmetleridir. Bu ana hizmet kriterleri 
altında 11 girdi değişkeni, 8 çıktı değişkeni belirlemişlerdir. Büyükşehir belediye etkinlik skoru ortalama 78 
olarak hesaplanan çalışmada Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin büyükşehir 
belediyelerinin ortalama etkinlik değerinin üzerinde faaliyette oldukları gözlenmiştir. En düşük etkinlik 
skorunun ise Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğu belirtilmiştir. 

Afonso ve Sonia (2008), Portekiz’deki 278 belediye örnekleminde kamu harcamalarının göreceli etkinliğini 
VZA ve parametrik analiz yöntemleri yardımıyla değerlendirmiştir. Araştırmada VZA yönteminde kullanılan 
girdi: kişi başına düşen belediye harcaması iken sosyal hizmetler, eğitim hizmetleri, kültürel hizmetler, 
temizlik hizmetleri, arazi düzenleme hizmetleri ve altyapı hizmetleri çıktı değişkenleridir. 

İlkay ve Doğan (2009), Kapadokya bölgesindeki 14 belediye için 2004 ve 2008 yılları olmak üzere iki ayrı VZA 
uygulamış, analiz için çöp hizmetleri, imar hizmetleri, mali model ve su hizmetleri olmak üzere 4 ana başlık 
altında hem girdi değişkenleri hem de çıktı değişkenleri belirlenmiştir. Analiz sonucunda çöp hizmetleri 
modelinde hem 2004 hem de 2008 yılında 5; imar hizmetleri modelinde 2004 yılında 5, 2008 yılında 6; mali 
modelde 2004 yılında 6, 2008 yılında 9; su hizmetleri modelinde ise 2004 yılında 5, 2008 yılında 9 belediyenin 
etkin olduğu görülmüştür. Analizler sonucunda Avanos, Nevşehir en çok etkin çıkan belediyeler olurken, 
Gülşehir, Kalaba ve Kaymaklı belediyelerinin ise toplamda 2 ile en az etkin belediyeler olduğu belirlenmiştir. 
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Sarı (2010), Türkiye’de bulunan 16 büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma hizmetlerinin etkinliğini VZA ile 
ölmüştür. Çalışmada otobüs sayısı ve personel sayısı girdi değişkenleri, otobüs hattı sayısı, hat başına günlük 
ve sefer sayısı ise çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. 

Yıldırım (2010), İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı 32 ilçe belediyelerinin maliyet etkinlik analizini VZA 
Temel Bileşenler Analizi ile ölçümlemiştir. Veri setinde VZA cari harcamalar ve transfer harcamaları girdi; 
vergi dışı gelir, yardımlar-fonlar, yatırım harcamaları ise çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır.  

Kaygısız ve Girginer (2011a) ise, Eskişehir Osmangazi Belediyesi altında hizmet sunan 9 hizmet biriminin 
etkinlerini VZA ile hesaplamış ve karşılaştırmışlardır. Belediye faaliyet raporlarından elde edilebilen bilgiler 
dâhilinde 2008 yılına ait her birinin yıllık bütçesi, yıllık satın alma miktarı ve her hizmet biriminde çalışan 
personel sayısı analizde girdi değişkenleri oluştururken, tek çıktı değişkeni belediyenin hizmet alanı içinde 
yer alan vatandaşın memnuniyetidir. 

Kaygısız ve Girginer (2011b), Türkiye’deki büyükşehir belediyelerini dört hizmet alanına ayırarak 
belediyelerin kendilerine tahsis edilen bütçeyle hizmetlerini ne derece etkin gerçekleştirdiklerini çıktıya 
yönelik VZA belirlenmesi amaçlanmıştır. Belediyelerin etkinli analizine ek mali etkinlik analizi yapmışlar, 
etkin olan belediyelerin maliyet etkinliğini garanti edemedikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Güner (2014), Sakarya Belediyesine bağlı kamu ve özel şehir içi toplu taşıma hatlarının etkinliğini ilişkisel 
VZA ile ölçümlemiştir. Operasyonel etkinlik girdileri kapasite ve durak sayısı, operasyonel etkinlik çıktısı 
bağlantısız yolcu sayısı iken; hizmet etkinliği girdileri sefer sayısı, km başına ortalama durak sayısı ve hizmet 
süresi, hizmet etkinlik çıktısı ise yine bağlantısız yolcu sayısıdır. 

Kabakuş (2014) ise Türkiye genelinde 30 büyükşehir belediyesine ait 519 ilçe belediyesinin hizmet 
etkinliklerini araştırmıştır. Belediyelerin kurumsal web sayfasından elde etmiş olduğu veriler dâhilinde e- 
belediyecilikte etkinlik araştırması yapan araştırmacı, girdi değişkenlerini belediyenin web sayfasına sahip 
olma durumu olarak belirlenirken, çevrim içi işlem yapabilme, çevrim içi tahsilat imkânları da çıktı 
değişkenleri olarak modele dâhil edilmiştir. 

Karahan ve Akdağ (2014), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olan Diyarbakır Su ve 
Kanalizasyon İdaresi’nin yıllara göre hizmet etkinliğini, su ve kanalizasyon şeklinde iki ayrı hizmet birimi 
özelinde VZA yönetimi ile ölçmüşlerdir. 2002-2012 yıl aralığında hizmet birimlerinin etkinliğinin değişimi 
yıllara göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma da girdi olarak toplam personel sayısı, içme suyu 
şebeke uzunluğu, atık su şebeke uzunluğu, kente verilen su miktarı, çıktı değişkenleri olarak da toplam abone 
sayısı, faturalandırılan su ve atık su miktarı kullanılmıştır.  

Cumhur (2015) yazmış olduğu doktora tezinde, VZA ve Malmquist Endeksi Toplam Faktör Verimliliği 
yöntemi ile Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri hariç 51 belediyenin su, katı atık, park ve bahçe, mali, itfaiye 
ve imar hizmetlerine ilişkin altı ayrı modelle etkinliğini ölçmüştür. 

Ertuğ Kaygısız ve Girginer (2015), Türkiye’deki 14 büyükşehir belediyesinin maliyet etkinliği için VZA analizi 
ile öncelikle etkin olan ve olmayan belediyeleri tespit etmiş, etkin olmayan belediyeler için VZA yardımıyla 
performans iyileştirme bulguları sunmuşlardır. VZA etkin olan belediyeleri tespit ederken bu belediyeleri 
kendi aralarında sıralama olanağı tanımadığından etkin belediyeleri de kendi aralarında sıralamak için Gri 
İlişkisel Analiz (GİA) yönteminden yararlanılmıştır. VZA analizinde girdi değişkenleri yatırım harcamaları, 
cari harcamalar ve transfer harcamaları iken, çıktı değişkenleri vergi gelirleri, vergi dışı gelirler ve yardım ve 
fonlardan elde edilen gelirler şeklinde belirlemişlerdir. 

 Güner, Taşkın ve Gürler (2017), Sakarya ilinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren taşıma hatlarının 
etkinliğini VZA analizi ile ölçümlemiş, şehir içi toplu taşıma hizmetinin hem belediye hem de özel sektör 
tarafından verilmesi bağlamında hangisinin daha etkin olduğunu araştırmıştır. Araştırmada VZA ‘da girdi 
değişkenleri hizmet süresi (dk), rotasyon süresi (dk) ve sefer sayısıdır. Çıktı değişkeni ise günlük bağlantısız 
yolculuk sayısı olarak belirlenmiştir.  Araştırma sonucunda Sakarya belediyesine ait toplu taşıma hatlarının, 
özel sektör taşıma hatlarına göre etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Aydemir ve Bayram Arlı (2018), Türkiye’deki 16 büyükşehir belediyesinin finansal etkinliğini araştırmışlardır.  
VZA yöntemi kullanılan araştırmada girdi olarak nüfus, cari harcamalar ve yatırım harcamaları çıktı olarak 
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ise vergi gelirleri, işletme ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler belirlenmiştir. 11 büyükşehir etkin bulunurken, 
5 büyükşehir etkinlik değerini sağlayamamıştır.  

İlgili alan yazın incelendiğinde çalışmalar, genellikle belediyelerin etkinlik ölçümleri ve belediyeler arası 
karşılaştırmalar, büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin etkinlik ölçümleri ve karşılaştırmalarından 
oluşmaktadır. Kaygısız ve Girginer’e (2011a) ait çalışma Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı 9 farklı 
hizmet biriminin maliyet etkinliğini ölçmektedir.  Bu çalışma, Kaygısız ve Girginer (2011a) çalışmasına benzer 
şekilde, Alanya ilçe belediyesine bağlı, vatandaş memnuniyetini doğrudan etkileyen 14 hizmet biriminin 
maliyet etkinliği ve vatandaş memnuniyet düzeyinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Turizm ve coğrafi konum 
avantajı nedeniyle Alanya Belediyesi sadece yerlilerin değil yabancı vatandaşların da yerleşik şekilde bir arada 
yaşadığı demografik yapısıyla Türkiye’deki pek çok ilçeden farklılaşan büyük ilçe belediyelerinden biridir. 
Bu bağlamda bu araştırmasının hem literatüre katkı sağlaması beklenmekte hem de turizm ile özdeşleşmiş bir 
ilçe belediyesinde alt hizmet birimleri özelinde maliyet etkinlik araştırması olarak öncü olması 
hedeflenmektedir. 

2. YÖNTEM 

Alanya Belediyesi 14 alt hizmet biriminin etkinliklerinin ölçümü için VZA’den yararlanılmıştır. Etkinlik 
analizinde kullanılan girdi değişkenleri her hizmet biriminin 2018 yılına ait bütçesi, satın alma harcamaları ve  
çalışan sayılarıdır. Her hizmet birimi için belediye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyet anketinden 
elde edilen memnuniyet skorları ise çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Alanya Belediyesi hizmet 
birimlerinin maliyet etkinlik ölçümünün yanı sıra vatandaş memnuniyet anketinden elde edilecek veri seti ile 
ayrıca istatistiksel analizlerle yorumlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmayı iki boyutlu olarak da 
düşünebilmekteyiz. Alanya Belediyesinden hizmet birimlerinin maliyet etkinliği ve hizmet alan kişilerin 
memnuniyet düzeyleri arasında yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine, medeni hale ve gelir düzeyine göre 
farklılıkların ortaya konmasıdır. Farklılık analizi için SPSS 22.0 İstatistiksel Paket Programı aracılığıyla T testi 
ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Ana amaç yanında hizmet birimlerin memnuniyet düzeylerinin vatandaş 
profili açısından ele alınması ve önem verilmesi gereken grupların tespit edilmesi hizmet etkinliğini artırmak 
adına önemli görülmüştür. Son olarak da belediyenin hizmet birimlerinin etkinliği VZA ile ölçülmüştür. 

2.1. Veri Zarflama Analizi (VZA) 

VZA, Farrell‟in 1957 yılında ortaya koyduğu çalışmadaki teknik etkinlik tanımından yola çıkarak Charnes, 
Cooper ve Rhodes (1978) tarafından ürettikleri mal ve hizmet açısından birbirlerine benzer karar birimlerinin 
veya ekonomik birimlerin göreli etkinliklerini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Birden çok girdi ve birden çok 
çıktıyı ele alabilen bu yöntem benzer yapıdaki karar verme birimlerinin göreli etkinliğini ölçmeye yarayan bir 
yöntemdir (Savaş, 2015: 205). VZA temelinde homojen yani birbirine benzeyen karar birimlerinin seçilmesi, 
aynı girdilerin kullanılarak aynı çıktı değişkeninin elde edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle karar verme 
birimleri ve girdi çıktı değişkenlerinin seçimi oldukça önemlidir. Karar değişkenlerinin yeterli sayıyı 
tutturması esastır. Bu konuda genel görüş karar birimleri sayısının, girdi sayısı ile çıktı sayısının toplamının 
en az 2 ya da 3 katı olmalıdır (Colbert, Levary ve Shaner , 2000: 657; Haas ve Murphy 2003: 538). Girdi ve çıktı 
değişkenlerinin ise karar birimleri için ortak ve elde edilebilir olması gerekmektedir. Girdiler ve çıktılar 
belirlendikten sonra verilerin güvenilir bir kaynaktan elde edilmesi esastır. 

VZA’nın çalışmanın amacına göre farklı modelleri bulunmaktadır. Bunlar CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) 
modeli, BCC (Banker, Charnes, Cooper) modeli, toplamsal model ve çarpımsal modeldir. CCR ve BCC 
modelleri en çok kullanılan yöntemlerdir. 1978 yılında ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) tarafından 
geliştirilen CCR veya uluslararası literatürdeki diğer ismi CRS (Constant Returns to Scale) yöntemi ölçeğe 
sabit getiri varsayımına dayanır. Yani girdiler kaç kat artıyorsa aynı oranda çıktılarda da artış görünmesi 
durumudur (Kaygısız ve Girginer, 2011a: 41). Diğer yöntem ise 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper 
tarafından ortaya konan BCC veya literatürdeki diğer ismi ile VRS (Variable Returns To Scale) yani ölçeğe 
göre değişken getiri varsayımına dayanmaktadır.  

CCR ve BCC yöntemi kendi içlerinde girdi ve çıktı odaklı ölçüm olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Girdi odaklı 
ölçümlerde çıktı miktarları sabit tutulur, girdi miktarında meydana gelecek değişimler incelenir. Çıktı odaklı 
ölçümlerde ise girdi miktarının sabit tutulmakta ve çıktı miktarında meydana gelecek değişimler 
incelenmektedir. Behdioğlu ve Özcan (2009) girdi odaklı ölçümü, belirli bir çıktı bileşimini en etkin şekilde 
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üretebilmek için kullanılacak en uygun girdi bileşiminin ölçülmesi olarak ifade etmektedir. Benzer şekilde 
çıktı odaklı ölçümler, belirli bir girdi miktarı ile ulaşılabilecek maksimum çıktı miktarı olarak tanımlanabilir. 
Çalışmamızda vatandaş memnuniyeti çıktı değişkeni olarak seçilmiştir, bu sebeple çıktı değişkeni sabit 
kalmak üzere girdilerdeki değişimin incelenmesi, mevcut memnuniyet için gereken girdi düzeylerindeki 
(bütçe, satın alma harcamaları ve çalışan sayısı) değişimi ortaya koyacaktır. Bu sebeple analizde çıktı odaklı 
ölçüm CCR ve BCC yöntemi tercih edilmiştir. 

Çıktı odaklı CCR Yöntemi: 

                   𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝜑𝜑 
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𝑥𝑥𝑖𝑖0: 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑆𝑆𝑘𝑘  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘ğ𝑘𝑘 𝑏𝑏.𝑔𝑔𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑦𝑦𝑟𝑟0 ∶ 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀𝑡𝑡𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘𝑀𝑀𝑏𝑏 ü𝑘𝑘𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏𝑘𝑘𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑘𝑘. ç𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑀𝑀𝑚𝑚𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘  

(Charnes, Cooper, Arie, Lewin ve Seifor,1994; Cooper, Seiford ve Tone, 2000; Talluri, 2000 aktaran Sarı, 2015: 
25-26).  

 Çıktı odaklı BCC Yöntemi: 

       Çıktı odaklı BCC, çıktı odaklı CCR modeline ek konvekslik kısıtı ve çarpan modelinde ek 𝑏𝑏𝑘𝑘 değişkeni 
içermektedir (İşbilen Yücel, 2015:114). 

             𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝜑𝜑 

              𝐾𝐾𝐾𝐾𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑏𝑏𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘   �𝜆𝜆𝑗𝑗 = 1 
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

                 �𝜆𝜆𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑖𝑖0 ≤ 0 
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

                 �𝜆𝜆𝑗𝑗𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 − 𝜑𝜑𝑦𝑦𝑟𝑟0 ≥ 0                ,        𝜆𝜆𝑗𝑗 ≥ 0 
𝑛𝑛

𝑗𝑗=!

 

CCR modeli ölçek etkinliğini dikkate alırken, BCC Modeli ölçeğe göre getiri modeli saf teknik etkinliği dikkate 
almaktadır (Demir, Derbentli ve Sakarya, 2012:171). Bu sebeple iki modelin sonuçları arasında farklılıklar söz 
konusu olabilmektedir. 

Demir vd. (2012), CCR ve BCC modeli arasındaki ilişki etkinlik sınırı sırasıyla 𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∗    ve 𝜑𝜑𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶∗   olmak üzere: 

𝜑𝜑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∗    ≤𝜑𝜑𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶∗  ‘dir. 

İşbilen Yücel (2015) bunu ‘CCR etkin olan bir birim, BCC de etkindir’ şeklinde ifade etmiştir. BCC‘nin etkinlik 
sınırı CCR skorundan daha büyük ya da eşit olarak gerçekleşmektedir (Ergenekon Arslan ve Güven, 2018: 93). 

3. ANALİZ VE BULGULAR  
3.1.  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni Alanya ilçe sınırlarında yaşayan ve Alanya Belediyesinden hizmet alan vatandaşlardan 
oluşmaktadır. TUİK verilerine göre 2018 yılsonu Alanya ilçe nüfusu 312.319’dur. Örneklem büyüklüğü olarak 
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Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemi ile 1544 kişiye ulaşılmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’ın α= 0.05 güven 
aralığı, ±0,05 örneklem hatası için örneklem büyüklükleri, evreni 100.000’e kadar evren büyüklüğü için 381, 
1.000.000’a kadar evren büyüklüğü için ise 384’tür. Alanya ilçe nüfusu 312.319 olduğundan üst sınır 1.000.000 
evren büyüklüğü için geçerli olan 384 örneklem büyüklüğü araştırmamız için yeterli sayı iken bu büyüklük 
anketörlerimizin ulaştığı katılımcı sayısının oldukça altındadır. Bu bağlamda ulaşılan katılımcı sayısı evreni 
temsil için uygundur.  

Ankette her hizmet biriminin memnuniyetini ölçmeye yönelik 5‘li Likert ölçeği ile hazırlanmış, toplamda 34 
yargı bulunmaktadır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değerine göre %94,9’dür (Ek 1’e bakınız). Bu değer 
yüksek güvenirlik göstergesidir1. Ankette 34. yargı Alanya Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden genel 
olarak memnuniyet tespiti üzerinedir. Diğer yargı cümleleri ile elde edilen hizmet birimlerine ait memnuniyet 
skorları etkinlik analizinin çıktı değişkenini oluşturmaktadır. Etkinlik analizinde kullanılacak girdi 
değişkenleri ise yapılan literatür araştırması ve belediye faaliyet raporları dahilinde ele alınmış, hizmet 
biriminin yıllık bütçesi, satın alma harcamaları ve çalışan sayısı olarak belirlenmiştir. 

3.2. Tanımlayıcı İstatistikler  

Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemi ile ulaşılan 1544 vatandaşa ait demografik özellikler Tablo 1’de 
detaylandırılmıştır. Araştırmamız kapsamında katılımcıların %74,6’sı erkek, % 25,4’ü kadındır. Evli 
olanlarının yüzdesi %69,9, bekarların oranı ise %30,1’dir. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde 
%42,1’nin lise mezunu olduğu, %35,9 ‘un ilköğretim mezunu olduğu gözlenmiştir. Kalan %22 ön lisans ve 
üstü öğrenim durumuna sahiptir. Gelir düzeyi olarak %42,6 ile en yüksek oranın 1801-3000 TL aralığında 
olduğu görülmüştür. Yine meslek olarak özel sektör çalışanlarının %42,8 olduğu, bu kesimi %31,5 ile serbest 
meslek çalışanları takip ettiği görülmektedir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 

İstatistikler Yüzde 
(%) 

Sıklık  Yüzde 
(%) 

Sıklık  Yüzde 
(%) 

Sıklık 

Medeni hal   Cinsiyet   Meslek   
Evli  
Bekar  

%69,9 1079 Kadın  %25,4 392 Kamu %12,1 187 
%30,1 465 Erkek %74,6 1153 Öğrenci/ 

İşsiz/emekli/ev 
hanımı 

%13,5 209 

Eğitim   Yaş   Özel sektör  %42,8 661 
İlköğretim %35,9 554 18-25 %13,2 204 Serbest meslek %31,5 487 
Lise %42,1 650 26-33 %21,7 335    
Onlisans %8,2 127 34-41 %32,1 496    
Lisans %12,5 193 42-49 %20,7 319    
Lisansüstü %1,3 20 50 yaş üzeri %12,3 190      Toplam :1544   
Mahalle   Gelir Düzeyi      
Merkez %37 571 0-1800 TL %39,4 608    
Batı %26,1 403 1801-3000 TL %42,6 658    
Doğu %21,6 333 3001-4200 TL %11,7 180    
2.Merkez %15,3 237 4201 TL üzeri %6,3 98    

 

Etkinlik analizi çıktısı olan, Likert ölçeği ile hesaplanan, hizmet birimlerine ait vatandaş memnuniyet skorları 
vatandaş memnuniyet anketindeki 34 yargı cümlesinin hizmet birimleri arasındaki dağılımına bağlı olarak 
elde edilmiş olup, ilgili dağılım için Tablo 2 oluşturulmuştur. Vatandaş memnuniyet skorları, hizmet birimini 
temsil eden yargı cümlelerinin skorlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanmıştır.  

 

 
1 Likert tipli ölçeklerde sıklıkla kullanılan Cronbach alfa (R2) aşağıdaki gibi yorumlanmaktadır (Uzunsakal ve Yıldız, 2018: 19). 
    0 < R2 < 0.40 ise güvenilir değil 
    0.40 < R2 < 0.60 ise düşük güvenilirlikte 
    0.60 < R2< 0.80 ise oldukça güvenilir 
    0.80 < R2 < 1.00 ise yüksek güvenilirlikte.  
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Tablo 2: Hizmet Birimleri İçin Vatandaş Memnuniyet Skorları 

Hizmet birimi Yargı cümlesi Vatandaş Memnuniyet Skoru 
Tiyatro 1,2,24 3,767 
Kültür ve Sosyal İşler 1,9,23,24,30,31 3,844 
Bilgi İşlem 3,4 3,888 
Zabıta 5,6,7,8 3,653 
Çevre 9,10,11,12,13 3,762 
Emlak 11,17,18 3,498 
Temizlik 14,15,16 3,811 
Fen 19,20,21 3,707 
Park 23,27 4,024 
Özel Kalem 25,26 3,710 
Planlama 28 3,590 
Spor 32 3,959 
Veteriner 33 3,812 
Genel Memnuniyet 34 3,579 

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 

Tablo 2’ de de gösterildiği üzere 5’li Likert Ölçeği sonucunda katılımcıların belediyenin tüm hizmetlerinden 
genel memnuniyet düzeyi 3,579 olarak hesaplanmıştır. Vatandaş memnuniyetinin en yüksek olduğu birim 
4,024 skor ile, VZA sonucunda etkin birimlerden biri olan Park ve Bahçeler hizmet birimidir. Bu skoru 3,959 
ile yine etkin hizmet birimi olan Spor hizmetleri takip etmektedir.  Diğer etkin birimlerin skorları ise veteriner 
hizmet birimi 3,812, Kültür ve Sosyal İşler 3,844 ve Bilgi işlem hizmet birimi 3,888 şeklindedir. Etkin hizmet 
birimlerinin vatandaş memnuniyet skorlarının diğer hizmet birimlerine göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

3.3. Bağımsız T Testi Sonuçları 

Araştırmada uygulanan ölçekten elde edilen verilerinin analizinde, anlamlılık düzeyi α ≤ 0,05 seçilmiş medeni 
hal ve cinsiyete göre Alanya Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden genel memnuniyet düzeyleri 
arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı Bağımsız iki grup T-testi ile ölçülmüştür.  

Tablo 3.  Medeni duruma göre memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılık analizi: T testi sonuçları 

Grup İstatistikleri Bağımsız iki Grup T-testi sonuçları  
 Katılımcı 

(N) 
Ortalama 

(𝑋𝑋�) 
Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Levene’sTest F Sig Sd t Sig-2 

Evli  1079 4,0565 ,92760 ,02824 Varyansların eşit 
olması durumu 

3,393 ,066 1542 2,076 ,038 

Bekar 465 3,9484 ,96575 ,04479 Varyansların eşit 
olmaması 
durumu 

848,561 2,043 ,041 

Tablo 3’de medeni duruma göre Alanya Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden genel memnuniyet 
düzeyleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 
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Tablo 4. Cinsiyete göre memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılık analizi: T testi sonuçları 

Grup İstatistikleri Bağımsız iki Grup T-testi sonuçları  

 Katılımcı 
(N) 

Ortalama 

(𝑋𝑋�) 

Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Levene’sTest F Sig Sd t Sig-2 

Kadın 392 3,9133 ,89764 ,04534 Varyansların 
eşit olması 
durumu 

,988 ,320 1542 -2,704 ,007 

Erkek 1152 4,0616 ,95176 ,02804 Varyansların 
eşit olmaması 
durumu 

711,975 -2,783 ,006 

Tablo 4’de 0,05 anlamlılık düzeyinde cinsiyete göre Alanya Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden genel 
memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

3.4. One Way ANOVA Sonuçları 

Analizler sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olup olmaması, farklılık varsa bunun hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek için varyans analizleri yapılmıştır. 

Tablo 5. Eğitim Seviyelerine Göre Belediye Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki 
Farklılık Analizi 

 
 
 
Eğitim 
Seviyeleri  

  Değişken   N Varyansın 
Kaynağı 

Sum of  
Squares 

     df      F  Sig Fark 
(Tukey) 

(1)İlköğretim 
(2) Lise 
(3) Önlisans 
(4) Lisans 
(5)Lisansüstü 

554 
650 
127 
193 
20 

Gruplar arası 
 
 
 Grup içi 

       27,292           
          4 

 
 
 
   7,855 

 
0,000 

    1-4 
1-5 
2-4 
2-5 
3-5 

    
1336,821 

        
      1539 

α ≤ 0,05 
anlam 
düzeyinde 

 
Toplam 

 
1544 

 
Total 

   
  1364,113 

                  
     1543 

Tablo 5’de yer alan analiz sonucunda Alanya Belediyesi sınırlarındaki yerleşik vatandaşların eğitim 
seviyelerine göre belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Farklılık yaratan grupların tespiti için Tukey testinden yararlanılmış ve Tukey testi sonucunda ilköğretim ile 
lisans düzeyleri, ilköğretim ile lisansüstü, lise ile lisans düzeyleri, lise ile lisansüstü ve önlisans ile lisansüstü 
düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Yaş Aralığına Göre Belediye Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki Farklılık 
Analizi 

 
 
 
Yaş aralığı 

  Değişken   N Varyansın 
Kaynağı 

Sum of  
Squares 

     df      F   Sig   Fark 
( Tukey ) 

(1)18-25 
(2) 26-33 
(3) 34-41 
(4) 42-49 
(5) 50 ve üstü 

204 
335 
496 
319 
190 

Gruplar arası 
 
 
 Grup içi 

 
9,213 

 

 
          4 
 

 
 
 
   2,616 

 
 
 
0,034 

 
 
 

1-3  
1354,900 

 
  1539 

α ≤ 0,05 
anlam 
düzeyinde 

 
Toplam 

 
1544 

 
Total 

 
  1364,113 

  
     1543 

  

Tablo 6 yaş aralığına göre belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılık analizini 
sunmaktadır. Alanya Belediyesi sınırlarındaki yerleşik vatandaşların yaşlarına göre belediye hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. Bu farklılık Tukey test istatistiği sonucuna göre 18- 25 
aralığındaki yaş grubu ile 34-41 aralığındaki yaş grubu arasındadır. 
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Tablo 7. Gelire Göre Belediye Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki Farklılık 
Analizi 

 
 
 
Gelir 
Düzeyi 

  Değişken   N Varyansın 
Kaynağı 

Sum of  
Squares 

     df      F   Sig   Fark 
( Tukey ) 

(1) 0-1800TL 
(2) 1801-3000 TL 
(3) 3001-4200 TL 
(4) 4200 TL ve üzeri 
 

608 
658 
180 
98 

Gruplar 
arası 
 
Grup içi 

7,118 
 

3  
 
 
2,693 

 
 
 
0,045 

 
 
 

1-4 
2-3 
2-4 

 
 

 
1356,995 

 
1540 

α ≤ 0,05 
anlam 
düzeyi 

 
Toplam 

 
1544 

 
Total 

 
1364,113 

 
1543 

  

Tablo 7’de ise gelir düzeylerine göre belediye hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılık 
analizi gösterilmiştir. Alanya Belediyesi sınırlarındaki yerleşik vatandaşların gelir düzeylerine göre belediye 
hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. Tukey test istatistiği sonucuna göre bu 
farklılık 0-1800 TL gelir grubu ile 4200 TL ve üzeri gelir grubu arasında, 1801-3000 TL gelir grubu ile 3001-4200 
TL gelir grubu, 1801-3000 TL gelir grubu ile 4200 TL ve üzeri gelir grubu arasındadır.  

Tablo 8.  İkamet edilen mahalle Göre Genel Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki 
Farklılık Analizi 

 
 
 
 İkamet 
edilen 
mahalle 

  Değişken   N Varyansın 
Kaynağı 

Sum of  
Squares 

     df      F   Sig   Fark 
( Tukey ) 

(1) Merkez 
(2) Batı 
(3) Doğu 
(4) 2. Merkez 

571 
403 
333 
237 

Gruplar 
arası 
 
 
Grup içi 

 
16,332 

 

 
3 

 
 
 
6,220 

 
 
 
0,000 

 
 
 

1 - 2 
2 – 3 
2-  4 

 

 
1347,782 

 

 
1540 

α ≤ 0,05 
anlam 
düzeyi 

 
Toplam 

 
1544 

 
Total 

 
1364,113 

 
1543 

 

Tablo 8’de ikamet edilen mahalleye göre belediye hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arasındaki 
farklılık analizi gösterilmiştir. Alanya Belediyesi sınırlarındaki yerleşik vatandaşların ikamet edilen mahalleye 
göre belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. Bu farklılık Merkez- Batı, 
Batı- Doğu, Batı ve 2. Merkez arasındadır. 

Tablo 9. Meslek Gruplarına Göre Belediye Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki 
Farklılık Analizi 

 
 
Meslek 
Grupları 

  Değişken   N Varyansın 
Kaynağı 

Sum of  
Squares 

     df      F   Sig   Fark 
( Tukey ) 

(1) Kamu 
(2)Öğrenci/Emekli/ 
Ev hanımı/İşsiz 
(3)Özel Sektör 
(4)Serbest Meslek 

 Gruplar 
arası 
 
 
Grup içi 

 
11,348 

 

 
3 

 
 
 
4,306 

 
 
 
0,005 

 
 
 

1– 3 
1- 4 
 

 
 

 
1352,765 

 

 
1540 

α ≤ 0,05 
anlam 
düzeyi 

 
Toplam 

 
1544 

 
Total 

 
1364,113 

 
1543 

  

Son olarak Tablo 9’da meslek gruplarına göre belediye hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri 
arasındaki farklılık analiz sonuçları gösterilmektedir. Alanya Belediyesi sınırlarındaki yerleşik vatandaşların 
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meslek gruplarına göre de belediyeden edindikleri hizmetlerden genel memnuniyet düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık sonucuna yorumlanmaktadır. Yapılan Tukey test istatistiği sonucunda bu farklılık ise Kamu 
sektöründe çalışanlar ile serbest meslek icra edenler arasında, kamu sektörü ile özel sektör arasında 
bulunmuştur. 

3.5. VZA ile Etkinlik Ölçümleri 

VZA -CCR ve BCC modelinin çıktıya yönelik sonuçları analiz edilmiştir. Modellerin çözümü için DEAP 1.3.0 
analiz programından yararlanılmıştır. Analiz programın elde edilen sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir.  

Tablo 10. Hizmet Birimlerinin Çıktı Odaklı CCR ve BCC Etkinlik Skorları ve Etkinlik Durumları 

 Hizmet Birimleri  CCR Etkinlik 
Skoru 

Etkinlik 
Durumu 

BCC Etkinlik 
Skoru 

Oran (CCR/ 
BCC skor) 

Etkinlik Durumu 

Tiyatro 0.420 Etkin Değil 0.978 0.429 Etkin Değil 
Kültür ve Sosyal 
İşler  0.571 

Etkin Değil 
1.000 0.571 

Etkin 

Bilgi İşlem 0.299 Etkin Değil 1.000 0.299 Etkin  
Zabıta 0.104 Etkin Değil 0.922 0.113 Etkin Değil 
Çevre 0.348 Etkin Değil 0.977 0.357 Etkin Değil 
Emlak 0.247 Etkin Değil 0.898 0.276 Etkin Değil 
Temizlik 0.056 Etkin Değil 0.959 0.058 Etkin Değil  
Fen  0.043 Etkin Değil 0.927 0.046 Etkin Değil 
İmar 0.480 Etkin Değil 0.924 0.519 Etkin Değil 
Park ve Bahçeler 0.032 Etkin Değil 1.000 0.032 Etkin 
Özel Kalem 0.251 Etkin Değil 0.952 0.263 Etkin Değil 
Planlama ve Proje 1.000 Etkin 1.000 1.000 Etkin  
Spor 0.156 Etkin Değil 1.000 0.156 Etkin  
Veteriner 1.000 Etkin 1.000 1.000 Etkin 

Kaynak: Yazarlar tarafından DEAP 1.3.0 programında hesaplanmıştır 

Tablo 10’da gösterildiği üzere etkinlik skoru 1 olan hizmet birimlerinin etkin, etkinlik skorları 1’ den küçük 
olan hizmet birimleri ise etkin olmayan birimler olarak belirlenmiştir. BCC Modeline göre 6 hizmet birimi 
etkin bulunmuştur. Bu birimler kültür ve sosyal işler, bilgi işlem, park ve bahçeler, planlama ve proje hizmet 
birimi, spor ve veteriner hizmet birimleridir. Yani bu birimlerin BCC modeline göre vatandaş memnuniyeti 
sağlamadaki başarısı %100 olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca BCC modeli için etkin olmayan hizmet birimleri 
incelendiğinde her birisinin etkin olma sınırına yakın oldukları görülmektedir. CCR modeline göre ise sadece 
2 hizmet biriminin etkin olduğu görülmektedir. Bunlar BCC modelinde de etkin olan Planlama ve Proje 
Hizmet Birimi ve Veteriner Hizmet Birimleridir. CRR Model sonuçlarında BCC modeline göre etkinlik 
skorlarının oldukça düşük olduğu da dikkat çekicidir. Analiz yönteminde de bahsedildiği üzere, BCC 
modelinde etkin olma durumu, CCR modeline göre daha olası ve daha kolaydır.  

Metodolojinin bir diğer adımı etkin olmayan karar birimleri için performans iyileştirme yolunda ulaşılabilir 
hedefler hakkında da çözümleme sağlıyor olmasıdır. Her bir etkin olmayan karar birimi için performans 
iyileştirme skoru, ilgili karar biriminin referans kümesindeki etkin birimlerin ağırlıklı ortalaması ile 
hesaplanır. Etkin olmayan karar birimlerinin etkin olma yolunda etkin birimlerin uygulamış oldukları 
yöntemleri uygulaması ön görülmüştür (Kaygısız ve Girginer,2011a:42). Tablo 11‘de BCC Modeli sonuçlarına 
göre tüm birimler için gerçekleşen ve hedeflenen değerler, referans sıklıkları, etkin olmayan birimler için 
ayrıca potansiyel iyileştirme yüzdeleri ve referans kümeleri gösterilmiştir. 
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Tablo 11. Hizmet Birimleri için Potansiyel İyileştirme Yüzdeleri, Referans Sıklıkları ve Referans 
Kümeleri 

Belediye 
Hizmet 
Birimleri 

Değişkenler  Gerçekleşen Hedef Potansiyel 
İyileştirme 

(%) 

Referans 
Sıklıkları 

Referans 
Kümeleri 

 
 
 
 
Tiyatro 

Girdi  Bütçe 2.045.887,92 2.045.887,92 0  
 
 

0 

 
 
 

2,14,13 

Satın Alma 
Harcamaları 

1.920.280,97 1.852.890,52 -3,5 

Çalışan Sayısı 40 40 0 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
3.767 3,850 2,2 

 
 
Kültür ve 
Sosyal 
İşler  
 

Girdi  Bütçe 2.106.701,71 2.106.701,71 
 

0  
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Satın Alma 
Harcamaları 

1.743.245,47 1.743.245,47 0 

Çalışan Sayısı 30 30 0 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
3.844 3.844 0 

 
 
 
Bilgi 
İşlem 
 

Girdi 
 
 

 Bütçe 4.371.854,16 4.371.854,16 
 

0  
 
 

2 

 
 
      
      

Satın Alma 
Harcamaları 

3.310.999,58 3.310.999,58 0 

Çalışan Sayısı 58 58 0 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
3.888 

 
 

3.888 0 

 
 
 
Zabıta 
 

Girdi Bütçe 6.706.067,40 6.706.067,40 
 

0  
 

    
     0 
 
 
 
 

 
 
 

10,13 
Satın Alma 
Harcamaları 

6.425.074,25 6.242.853,19 -2,8 

Çalışan Sayısı 163 126 -22,6 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
3.654 3.962 8,4 

 
 
 
Çevre 
 

Girdi Bütçe 2.319.558,17 2.039.986,29 -12  
 
 

0 

 
 
 

13,14 
 
 

 

Satın Alma 
Harcamaları 

1.886.975,19 1.886.975,19 0 

Çalışan Sayısı 57 43 -24,5 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
3.762 3.852 2,3 

 
 
Emlak ve 
İstimlak 
 

Girdi Bütçe 8.332.705,81 4.488.037,31 -46,1  
 
 

      0 
 
 
 

 
 
 

3,13 

Satın Alma 
Harcamaları 

7.623.102,09 3.487.607,72 -54,2 

Çalışan Sayısı 63 63 0 
Çıktı  
 
 

Vatandaş 
memnuniyet Skoru 

3.498 3.895 11,3 

Temizlik 
 

Girdi Bütçe 13.072.726,87 13.072.726,87 0  
 
 
 

0 

 
 
 
 

13,10 
 
 
 

Satın Alma 
Harcamaları 

12.518.935,64 12.205.435,33 -2,5 

Çalışan Sayısı 425 205 -51,7 
Çıktı 
 
 

Vatandaş 
memnuniyet Skoru 

3.812 3.973 4,2 
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Tablo 11’in devamı 
Belediye 
Hizmet 
Birimleri 

Değişkenler  Gerçekleşen Hedef Potansiyel 
İyileştirme 

(%) 

Referans 
Sıklıkları 

Referans 
Kümeleri 

Fen  
 

Girdi Bütçe 142.207.158,50 27.502.988,38      -80,6  
 
 

0 

 
 
 

10,13 

Satın Alma 
Harcamaları 

128.138.443,20 25.719.841,11 -79,9 

Çalışan Sayısı 385 385 0 
Çıktı 
 
 

Vatandaş 
memnuniyet Skoru 

3.708 3.999 7,8 

İmar 
 

Girdi Bütçe 1.923.875,80 1.923.875,80 0  
 
 
 

0 

 
 
 
 

2,14,13 

Satın Alma 
Harcamaları 

1.769.929,13 1.670.411,45 -5,6 

Çalışan Sayısı 33 33 0 
Çıktı 
 

Vatandaş 
memnuniyet Skoru 

3.551 3.843 8,22 

Park 
ve 
Bahçeler 

Girdi Bütçe 41.723.584,53 41.723.584,53 0  
 
 
 

3 
 

 
 
 

 

Satın Alma 
Harcamaları 

39.037.888,52 39.037.888,52 0 

Çalışan Sayısı 562 562 0 
Çıktı  Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
4.024 4.024 0 

Özel 
Kalem 
 
 

Girdi 
 
 
 

Bütçe 8.564.387,62 4.557.747,21 -46,7  
 
 
 

0 

 
 
 
 

13,3 

Satın Alma 
Harcamaları 

8.254.826,95 3.593.572,61 -56,46 

Çalışan Sayısı 66 66 0 
Çıktı  
 
 

Vatandaş 
memnuniyet Skoru 

3.710 3.898 5,06 

Planlanma 
 ve Proje 

Girdi Bütçe 2.367.240,47 2.367.240,47 0  
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
 

Satın Alma 
Harcamaları 

1.704.289,07 1.704.289,07 0 

Çalışan Sayısı 16 16 0 
Çıktı  Vatandaş 

memnuniyet Skoru 
     3.590 3.590 0 

Spor 
 

Girdi Bütçe 5.649.868,88 5.649.868,88 0  
 
 

8 

 
Satın Alma 
Harcamaları 

5.253.689,18 5.253.689,18 0 

Çalışan Sayısı 113 113 0 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet 
Skoru 

3.960 3.960 0 

Veteriner Girdi Bütçe 731.009,75 731.009,75 0  
 
 

3 

 
Satın Alma 
Harcamaları 

666.173,81 666.173,81 0 

Çalışan Sayısı 17 17 0 
Çıktı Vatandaş 

memnuniyet 
Skoru 

3.813 3.813 0 

 

Tablo 11’de gösterilen potansiyel iyileştirme oranları gerçekleşen ve hedef değerler arasındaki fark ile 
hesaplanmaktadır. Potansiyel iyileştirme oranları, etkin olmayan birimlerin göreli etkinlik sınırına 
ulaşabilmeleri için girdiler üzerinde gerekli olan düzeltme oranlarıdır. Bu oransal düzenlemeler örneğin 
temizlik hizmet biriminin 13.072.726,87 TL olan bütçesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, satın alma 
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harcamalarında %2,5 azalmaya gidilmesi ve 425 olan çalışan sayısının %51,7 azaltılarak 205 kişiye 
düşürülmesiyle 3.812 etkinlik skorunun %4,2 artarak 3,973’e yükseltebileceğine yorumlanır ve bu yolla etkin 
olmayan birimin etkin birimler arasında yer alması mümkündür. Benzer şekilde tiyatro hizmet birimini için 
bütçe ve çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmadan satın alma harcamalarında %3,5 azalma ile etkinlik 
skorunu %2,2 artırması ve etkin birim olması söz konusudur. Bu yorumlama diğer etkin olmayan 7 hizmet 
birimler için Tablo 11’de gösterilen iyileştirme oranları ile benzer şekilde düzenlenebilir. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, etkin olmayan birimlerin referans kümesinde bulunma sayısı en yüksek olan, 
etkin birim spor hizmetleri birimi olarak bulunmuştur. Bu durum spor hizmet biriminin güçlü bir faaliyet 
yapısına sahip olduğuna yorumlanır. 113 çalışan sayısı, belediyenin özellikle çocuklar için sunmuş olduğu 
olimpik havuz, futbol, basketbol vb. yaz ve hafta sonu kurs programları, belediyeye ait halı saha işletmeleri 
ve çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonların uğrak yeri olan şehir lokasyonu ve belediye adı altındaki 
spor kulübü (www.alanyabelediyespor.com) ile bu birime verilen önem ortadadır. 

Çalışmanın son aşaması için Tablo 12’de birimlerin maliyet etkinlik değerleri sunulmuştur. Maliyet etkinlik 
değerleri, birimlerin BCC modelinde göre etkinlik değerlerinin, yıllık maliyet oranları ile bölünmesi ile 
hesaplanmıştır. Maliyet etkinlik değerlerine göre etkin olmayan hizmet birimlerinden Fen hizmetleri 
biriminin etkin hale gelmesi için maliyetlerinde %0,14 gibi oldukça düşük oranda bir iyileşme yapılması 
gereklidir. Yine Tablo 12‘den edinilen bilgiler dahilinde temizlik hizmet biriminin maliyetlerinde %1,48, özel 
kalem hizmet biriminde %2,22, emlak biriminde %2,28 ve zabıta hizmet biriminin maliyetlerinde %2,76’lık 
maliyet artışı düşük oranlı artış ile etkinlik sağlanabilmektedir. İmar, çevre ve tiyatro hizmet birim 
maliyetlerinde ise yaklaşık olarak her biri için %10’luk bir maliyet artışı ile etkin birim olma yoluna gidilebilir. 
Bu açıdan bu analiz, belediyenin etkin kaynak tahsisi yapması adına bir rehber niteliği taşımaktadır. 

Tablo 12. Belediye Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinlik Değerleri 

Hizmet Birimleri Maliyet 
Oranları 

(%) 

BCC-Etkinlik 
Değerleri *100 

Maliyet etkinlik Değeri 
(BCC-Etkinlik Değerleri 
*100/ Maliyet Oranları) 

Maliyet Etkinlikği (%) 

Tiyatro 0,87 97,8 112 9,83 
Kültür ve Sosyal İşler  0,79 100 126 11,05 
Bilgi İşlem 1,50 100 67 5,82 
Zabıta 2,92 92,2 32 2,76 
Çevre 0,86 97,7 114 10,01 
Emlak 3,46 89,8 26 2,28 
Temizlik 5,68 95,9 17 1,48 
Fen  58,18 92,7 2 0,14 
İmar 0,80 92,4 114 10,02 
Park 17,72 100 6 0,49 
Özel Kalem 3,75 95,2 25 2,22 
Planlama 0,77 100 129 11,31 
Spor 2,39 100 42 3,67 
Veteriner 0,30 100 331 28,93 
Total 100 - 1143                 100   

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanan değerlerdir.  

Sonuç  

Yerel yönetimlerin en önemli aktörlerinden birisi olan belediyeler için sınırlı bütçe ve üretilen hizmet çıktısı 
arasındaki etkinliğin önemi açıktır ve bu ölçümler belediyelerin maliyet denetimini de sağlamaktadır. En 
önemli görevi yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetler ile vatandaşların yaşam kalitesini olası en yüksek refah 
seviyesine ulaştırmak olan belediyelerin kaynak, hizmet ve memnuniyet denetiminin tüm dünyada bir 
gereklilik olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmanın ilk aşamasında Alanya Belediyesinden genel memnuniyet düzeyi ve alt hizmet birimlerinden 
memnuniyet düzeyi ölçülmüştür. Alanya ilçe sınırlarında yaşayan, belediye hizmetlerini doğrudan temin 
edebilen, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile ulaşılan, 1544 kişinin belediye hizmetlerinden memnuniyet 
düzeyinin 3,579 skorla %71,5 gibi yüksek seviyelerinde olduğu görülmüştür. En yüksek memnuniyet yaratan 
hizmet birimleri ise %80,4 ile park ve bahçeler hizmet birimi (4.024) ve %79 ile spor hizmetleri (3,959) olmuştur. 
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Bu hizmet birimlerini yine yüksek memnuniyet düzeyinde %77,6 ile bilgi işlem hizmet birimi (3,888) %76,8 ile 
kültür ve sosyal işler hizmet birimi (3,844), %76 ile veteriner hizmetleri (3,812) ve %76 ile temizlik hizmet 
birimi (3,811) takip etmektedir. Genel olarak tüm hizmet birimlerinden memnuniyet düzeyinin yüzde 70’in 
üzerinde olduğu görülmüştür. Diğer yandan genel memnuniyet düzeyinin cinsiyet, medeni durum, eğitim 
seviyesi, yaş, gelir düzeyi ve ikamet edilen mahalleye göre farklılık analizleri yapılmıştır.  

Yapılan farklılık analizleri sonucunda, medeni hal değişkeninde evlilerin ve cinsiyet değişkeni açısından da 
erkeklerin aldıkları hizmetlerden daha fazla memnun oldukları görülmektedir. Belediye tarafından yapılan 
park, bahçe ve konser etkinliklerinin, çocuk oyun alanlarının daha ziyade çocuklu ailelere hitap etmesi 
evlilerin yüksek memnuniyet olgusunu açıklamaktadır. Cinsiyet açısından da belediye hizmetlerinden 
işgücünün dağılımı bağlamında erkeklerin daha fazla yararlandığı göz önüne alındığında farklılığın nedeni 
de açıklanabilirdir. 

Katılımcıların yaş aralıkları, eğitim seviyeleri, gelir düzeyleri ve ikamet ettikleri mahalleye göre belediye 
hizmetlerinden memnuniyetleri arasındaki farklılıkların tespiti için yapılan ANOVA testi sonucunda ilk 
olarak; 

Yaş aralığına göre memnuniyet düzeylerinde farklılık analizi sonucunda 18-25 yaş aralığındaki grubunun 
diğer yaş gruplarına göre en memnuniyetsiz grup olduğu, memnuniyet düzeylerinde özellikle 34-41 yaş 
aralığı ile istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Genç kesimin diğer yaş gruplarına 
göre daha az memnun olması, teknolojik gelişmeler ve toplumsal yapıdaki değişiklikler sebebiyle 
beklentilerinin daha yüksek olması ile ilgili olduğu, kamusal hizmetlerin sosyo-kültürel, teknolojik 
gelişmelere paralel hizmet düzeyini güncellemesi ve hızlı değişime esnek hizmet üretmesi ile gençlere yönelik 
hizmet düzeyinde de memnun edici sonuçlara ulaşabileceği öngörülmüştür. 

Eğitim düzeylerine göre, ilköğretim düzeyindeki kesim ve lise düzeyinin, lisans ve lisansüstüne göre daha 
memnun olduğu ve bu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Bir 
diğer istatistiksel anlamlı farklılık ise ön lisans ve lisansüstü grupları arasındaki memnuniyet düzeyleri 
arasındadır ve ön lisans grubunun da lisansüstüne göre daha memnun olduğu görülmüştür. Ülkemizde artan 
genç nüfusa paralel, yüksek öğretim kurum sayılarının artması, genel ülke eğitim seviyesinin yükselmesi 
sonucunu doğurmuş, bu durumda eğitim seviyesinde yükselmeye paralel olarak kamu hizmetlerinden 
beklentini artması ile yorumlanmaktadır.  

Buraya kadar genç nüfus, bekar kesim ve eğitim düzeyi ön lisans ve üzeri olan kesimin memnuniyet düzeyinin 
daha düşük olduğu görülmüştür. Genç nüfusun eğitim düzeyinin daha yüksek olabileceği, bu kesimde bekar 
olma durumu daha olasıdır. Bu bağlamda analiz bulguları birbirini destekler niteliktedir. 

Çalışmada bir diğer demografik değişken olan gelir düzeyine göre yapılan farklılık analizi sonucunda 3.000 
TL ve altı olanların memnuniyetinin daha yüksek olduğu, geliri 4.200 TL ve üzeri olanların ise düşük olduğu 
görülmüştür. Gelir düzeyi arttıkça insanların ev ve yaşadıkları bölge tercihleri değişmektedir. Dolayısıyla 
benzer gelir düzeyine sahip bireylerin, belediye hizmetlerinden beklentileri de fazla olmaktadır. 

Alanya ilçesinin ikametgâh olarak, Batı mahalleleri (Konaklı, Payallar, Türkler, Avsalar, İncekum, Okurcalar, 
Güzelbağlar), Merkez mahalleleri (Hacet, Şekerhane, Çarşı, Sugözü, Güllerpınarı, Kızlarpınarı, Damlataş, 
Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe), 2. Merkez mahalleleri (Cumhuriyet, Oba, Cikcilli, Tosmur), ve Doğu 
mahalleleri (Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Seki) mahalleri olarak 4 gruba ayrılmıştır. Bu ikametgâh 
bölgelerine göre belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri Batı mahallelerinde (4,19) diğerlerine göre 
daha yüksek bulunmuştur. Batı mahalleleri daha çok otel bölgelerinden oluşmaktadır, turizm bölgelerine 
belediye hizmetlerinin özenle ulaştırılması bağlamında, belediyeden memnuniyet düzeyinin arttığı 
söylenebilir. Merkez ve 2. Merkez mahallelerinde daha çok Alanya’nın yerli, memur, çalışan ve öğrenci kesimi 
ikamet etmektedir. Belediye’nin de merkez bölgesinde yer alması ile hizmet ulaşılabilirliği açısından önemli 
bir konuma sahiptir. Bu bulgu da diğer bulgularla kendi içinde tutarlıdır. Merkez (3,97) ve 2. Merkez (3,94) 
mahallelerinin ortalama memnuniyet düzeyi ortalaması hemen hemen aynıdır. Doğu mahallelerinde (3,95) 
ortalama memnuniyet düzeyi Merkez ve 2. Merkez mahalleleri ortalama memnuniyet düzeyine oldukça 
yakındır. Doğu mahalleleri yeni ve lüks yerleşim yerlerini kapsamakta olup, yine çalışan kesim, otel bölgesi, 
öğrenci kesimi ve yabancı vatandaşların konakladığı bölgelerdir. 
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Analizin temel amacı, belediyenin maliyet etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ölçülen her bir alt 
hizmet birimine ait vatandaş memnuniyet skorları, aslında çıktı değişkeni olarak kullanılması amacıyla 
araştırılmıştır. Etkinlik analizi için VZA- BCC Modelinden yararlanılmıştır. 14 hizmet biriminden 6’sının 
etkinlik skoruna ulaştığı görülmüş ve hizmet birimlerinin etkinlik hesaplamasında çıktı değişkeni olarak 
kullanılan vatandaş memnuniyetlerinin etkin olan birimler de diğer birimlere göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Etkin olmayan 8 hizmet biriminin etkin olan hizmet birimlerince oluşan referans kümelerine 
göre etkin birimlerin skorları kullanılarak performans iyileştirme yüzdeleri hesaplanmıştır, etkin olabilmeleri 
için girdi değişkenlerinde yapacakları değişlikler tespit edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Çalışmamızın son aşaması olan maliyet etkinlikleri ise yine etkin olmayan hizmet birimleri için hesaplanmış 
ve doğru kaynak tahsisi ile etkin olmayan birimlerin etkin olması için daha az maliyete katlanmak şartıyla 
etkin hizmet birimlerine ulaşılmasının mümkün olduğu görülmüştür. Tablo 12’de hangi hizmet birimine 
ekstra maliyet ayrılacağı gösterilmiştir. Tablo 12’de yer alan maliyet etkinliği değerlerine göre Fen hizmetleri 
biriminin etkin olması için belediye yönetiminin katlanacağı ekstra maliyet yüzde 0,14 civarındadır. Diğer 
yandan Çevre hizmet birimi için belediyenin katlanacağı maliyet yüzde 10 civarındadır. Bu sebeple tüm 
hizmet birimlerinde etkinlik amaçlayan belediye yönetiminin kaynak tahsisine önce fen işlerinden 
başlanılması daha mantıklı bir seçenek olacağı öngörülmektedir. Etkin kaynak yönetimi, öncelikle merkezde 
sonra birimlere aktarılan bütçeler dahilinde yapılmalıdır, etkinliğe ulaşması için daha fazla finansmana ihtiyaç 
duyan birim yerine daha az finansman ile etkin olacak birimin desteklenmesi kaynak tahsisinde etkinlik 
yaratacaktır. Bu bağlamda maliyet etkinlik skorlarının hesaplanması etkin kaynak yönetimi için önemlidir. 

Çalışmamızdaki girdi değişkenleri 2018 yılı Alanya Belediyesinin yayınladığı faaliyet raporundan elde 
edilmiştir. Kullanılan girdi- çıktı değişkenlerinin seçiminde ilgili literatür dikkate alınmıştır. Alt hizmet 
birimlerinin etkinliğinin ölçümünde farklı girdi -çıktı kombinasyonları kullanılabilir ve dolayısıyla elde edilen 
etkinlik skorları farklılaşabilir. Bunun yanında bundan sonraki çalışmalarda benzer ölçekteki belediyelerin alt 
hizmet birimleri etkinlik anlamında karşılaştırılabilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, işe yabancılaşmanın ve kontrol odağının, işten ayrılma niyetine olan 
etkisini ve işe yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide içsel ve dışsal kontrol 
odağının düzenleyici etkisinin olup olmadığını yat kaptanları örnekleminde incelemektir. 
Araştırmanın bir diğer amacı da yat kaptanlarının içsel ve dışsal kontrol odakları arasındaki farkın 
ortaya çıkarılmasıdır. 

Yöntem – Çalışmanın amaçları doğrultusunda 390 yat kaptanına yüz yüze anket uygulanmış ve 
toplanan veriler SPSS 22 ve AMOS 22 istatistiksel paket programlarının yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgular sonucunda, yat kaptanlarının işten ayrılma niyetlerindeki değişimin 
% 24’ünün işe yabancılaşma ve kontrol odağının birlikte açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra 
dışsal kontrol odağının, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici bir 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Yat turizminin önemli değerlerinden biri olan ve ticari yat mürettebatı hiyearşisinde en 
üst mevkide yer alan yat kaptanlarının işe yabancılaşmaları ve işten ayrılma niyetlerini belirlemek 
günümüz koşullarında yat işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmeleri için oldukça önemlidir. Bununla birlikte yat kaptanlarının konumları ve 
sorumlulukları göz önüne alındığında bir kişilik özelliği olan kontrol odağının değerlendirilmesi 
örgütsel açıdan yat işletmelerine fayda sağlamaktadır. 
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Purpose – The purpose of this study is to investigate the effect of alienation and locus of control on 
intention to leave and whether there is an internal and external locus of control in the relationship 
between alienation and intention to leave in the yacht captains sample. Another aim of the study is 
to reveal the difference between the internal and external control foci of yacht captains. 

Design/methodology/approach – For the purposes of the study, 390 yacht captains were applied 
face-to-face survey method and the data were analyzed with the help of SPSS 22 and AMOS 22 
statistical package programs.  

Findings – As a result of the findings, it was revealed that 24% of the change in the intentions of 
yacht captains to leave the job was explained by alienation and locus of control together. In addition, 
external locus of control has been found to have a regulatory effect on the relationship between 
alienation and intention to leave. 

Discussion – Determining the alienation and intention of leaving the yacht captains, which is one of 
the most important values of yacht tourism and which is in the highest position in the commercial 
yacht crew's hiatus, is very important for today's conditions to maintain their existence and provide 
competitive advantage. However, considering the positions and responsibilities of yacht captains, 
the evaluation of control foci, which is a personality trait, provides benefits to yacht companies from 
an organizational point of view. 
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1. Giriş 

Dünyada özellikle son yıllarda yat turizmine yönelik ilginin artması, yat turizmini oluşturan unsurların ön 
plana çıkmasına ve bu alana yönelik yatırımların yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla dünyada ve 
Türkiye’de yat turizmini oluşturan unsurlar arasında yer alan yat işletmelerinin sayısında artış gözlenmekte 
ve hizmetleri çeşitlenmektedir. Yat işletmelerinde sunulan hizmetlerden biri olan ve yatların kullanım 
amacına göre adlandırılan ticari yatlarda (Sevinç ve Güzel, 2016), yat sahibi olmadan  isteyen herkesin yat 
turizminden faydalanması sağlanmaktadır. Böylece yat ve yatçılık faaliyetlerinin daha fazla hedef kitleye 
ulaşmasına imkân tanınmakta, hizmetlerin nitelikleri değişmekte, işgörenlerin çalışma yaşamındaki önemi ön 
plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, günümüz koşullarında yat işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri çalışanların performansına bağlıdır. Yat turizminin en önemli 
değerlerinden biri olan ve ticari yat mürettebatı hiyearşisinde en üst mevkide yer alan yat kaptanlarının işe 
yabancılaşması, işten ayrılma niyetlerini etkileyebilmektedir. Ayrıca, işe yabancılaşma hissinin bireysel bir 
kontrole bağlı olduğu inancına sahip olarak içsel kontrol odağının yansımaları mümkün olabilmektedir. 
Bununla birlikte, işe yabancılaşmanın, bireysel kontrolün dışında geliştiğine dair inanca sahip olarak dışsal 
kontrol odağının etkisi de söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, mürettebatla ve turistlerle iletişimi sürekli 
ve yoğun olan yat kaptanlarının işe yabancılaşmaları işletmenin hedeflerine ulaşmasında engel teşkil edebilir, 
çalışma ortamını olumsuz etkileyebilir ve müşteri memnuniyetsizliğine sebep olabilir. Bu kapsamda 
çalışmanın amacı yat kaptanlarının işe yabancılaşma, işten ayrılma niyeti ve kontrol odakları arasındaki 
ilişkileri incelemek ve işe yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, içsel ve dışsal kontrol 
odağının düzenleyici etkisinin olup olmadığını yat kaptanları örnekleminde ortaya çıkartmaktır. 
Araştırmanın amaçlarına yönelik olarak, ticari yatlarda çalışan 390 yat kaptanından yüz yüze anket tekniğiyle 
elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, korelasyon 
analizleri ile hiyerarşik regresyon analizleri yardımıyla analiz edilmiştir. 

Zamanla edilgen hale gelen çalışanın, işleyişe uyum sağlaması ve mevcut işleyişin değiştirilemez olduğuna 
dair bir inanca sahip olduğu düşünülmektedir (Budd, 2011; Saatcıoğlu ve Ukray, 2017). Hegel’e göre ise 
insanın yabancılaşması, ruhun karakteristik bir özelliğidir ve kendisi çabalayarak yabancılaşmanın üstesinden 
gelebilir (Sayers, 2009). Dolayısıyla, sosyoloji teorisinde önemli bir role sahip olan yabancılaşma kavramı, 
uzun yıllardır içsel ve dışsal kontrol odağı değişkenleriyle ilişkilendirilmektedir. Araştırmacılara göre, 
yabancılaşmış bireylerin kendi kaderlerini kontrol edemedikleri inancına sahip oldukları düşünülmektedir 
(Rotter, 1966). Buradan hareketle, işe yabancılaşma olgusu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, bir kişilik 
özelliği olan kontrol odağının içsel ve dışsal faktörlerinin düzenleyici etkisinin yat kaptanları açısından ele 
alınması ve incelenmesi önem taşımaktadır.  

Özellikle son yıllarda turizm endüstrisinde ön plana çıkan deniz turizmi ile doğrudan bağlantılı olan yat 
turizminin gün geçtikçe ilgi odağı haline geldiği, yat ve yatçılık ile ön plana çıkan destinasyonların ve sunulan 
hizmetlerin sayısının arttığı gözlenmektedir. Ancak, alanyazın incelendiğinde, araştırmaya konu olan 
değişkenleri birlikte ele alan ve yatçılık faaliyetlerinin bel kemiğini oluşturan nitelikteki işgörenleri araştıran 
bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla, bu araştırma ile yat kaptanlarının işe yabancılaşma düzeylerinin 
işten ayrılma niyetine olan etkisinde, içsel ve dışsal kontrol odağının düzenleyici etkisinin olup olmadığının 
anlaşılması ve içsel ile dışsal kontrol odağı arasındaki anlamlı farklılıkların belirlenmesi açısından alanyazına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Literatür İncelemesi ve Hipotezler 

2.1. İşe Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti 

İnsanın olduğu tüm alanlarda ortaya çıkan yabancılaşma, hem çalışanların hem de örgütlerin karşılaşmak 
istemediği, çağdaş yönetim anlayışında, çalışan ilişkileri yönetimi açısından ele alınan bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yabancılaşma kavramı, Hegel, Marx, Freud ve Fromm tarafından ele alınmış, 
yabancılaşma anlayışında insan ve emek bir ölçüt olarak değerlendirilmiş, insanın varoluşsal koşullarından 
kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılayamama ve kendini gerçekleştirememe durumu çerçevesinde incelenmiştir 
(Fromm, 1990; Özyurt, 2016). Çünkü, bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri, emek vererek ortaya 
çıkardıkları ürüne bağlıdır. Buradan hareketle, diğer canlılarla insan arasındaki fark, emek ile belirtilmekte ve 
emek, insanın üretici gücü olarak görülmektedir (Özyurt, 2016). Bu durum ise emek sarfeden bireyin yaptığı 
işten bir doyum elde etme beklentisini doğurmaktadır. Fakat, Fromm’a göre (1990) modern çağda iş kavramı, 
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değişikliğe uğramış doyum ve keyif vermek yerine bir görev olarak algılanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
emek verilen işin, insanın kendini gerçekleştirme aracı olmaktan çıktığı, emek veren çalışanın ise edilgen bir 
duruma düşerek sağlıksız bir toplumda bireylerin zamanla daha fazla yabancılaştığı ifade edilmektedir 
(Fromm, 1990). Marx ise yabancılaşmayı, sadece çalışanın işine yönelik öznel bir memnuniyetsizlik olarak 
değil kapitalizmde insan kimliğini, tüm çalışanları etkileyen nesnel bir kayıp olarak görmektedir (Rockmore, 
2002; Özyurt, 2016).  

Alanyazın incelendiğinde, yabancılaşma kavramında sosyolojik, psikolojik, ekonomik, politik ve felsefi bir 
yaklaşım söz konusu olduğu (Tolan, 1981) işe yabancılaşmaya yönelik araştırmaların sosyo-psikolojik açıdan 
ele alındığı görülmektedir. Dolayısıyla, sosyo-psikolojik açıdan işe yabancılaşma, çalışanın işinden, bir 
toplumdan veya gruptan uzaklaşmasını ifade etmektedir ve kendini o işe, topluma ya da gruba ait 
hissetmemesine neden olmaktadır (Köksal, 2010). Bazı çalışmalarda hizmet sektörünün gelişmesi ve artan 
önemi sebebiyle işle ilgili kimliklere yönelik psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların duygusal emek ile ilişkisi 
vurgulanmaktadır (Fromm, 1990; Budd, 2011; Develioğlu ve Tekin, 2012; Kaya ve Serçeoğlu, 2013: Usta ve 
Küçükaltan, 2014). Bunun bir sonucu olarak da çalışanların işine bakışaçısı, motivasyonu, performansı ve 
karar verme süreci örgütsel ve bireysel açıdan etkilenmektedir. Bu bağlamda Seeman (1967) tarafından beş 
farklı boyut olarak sınıflandırılan işe yabancılaşma olgusunun turizm işletmeleri açısından değerlendirilmesi 
mümkündür. Bunlar; 

• Çalışanların iş süresince etkisinin ve kontrolünün olmadığı inancına ‘‘güçsüzlük boyutu’’,  
• Çalışan amaçlarının işletme ile çelişmesi ve çalışanın işletmedeki eylemlere anlam verememesi durumu 

olan ‘‘anlamsızlık boyutu’’,  
• Çalışanların kuralların etkisini kaybetmesi sebebiyle kendi yolunu belirlemesi ve işletmeye güvensizliğin 

oluşması durumuna ‘’kuralsızlık boyutu’’  
• İşin çalışan açısından herhangi bir değer taşımaması, çalışanın işletme standartlarından uzaklaşmış 

hissetmesi durumuna ‘’yalıtılma’’ diğer bir değişle ‘’izole olma boyutu’’ 
• Çalışanın işten ve kendinden doyum alamaması durumuna ise ‘’kendinden uzaklaşma boyutu’’ olmak üzere 

araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır (Dean, 1961; Seeman, 1967; Kohn, 1976).  

Turizm işletmelerinin en güçlü kaynağı olan çalışanları örgütlerde etkin kılan güç, kendilerini gerçekleştirme 
hissine sahip olmaları ve iletişim halinde olabilmeleridir. Çünkü yaşanılan çağ bir iletişim ve bilgi çağı 
olduğundan iletişim, insanlar, gruplar ve kurumlar arasında anlaşma sağlayan bir köprü olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008). Dolayısıyla turizm endüstrisinde çalışanların hem birbiriyle hem 
de turistlerle olumlu duygular oluşturabilmesinde kendilerini bir bütünün parçası olarak görmeleri ve iletişim 
kurmaları oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle güzergâh boyunca tüm işleyişten sorumlu olan yat 
kaptanları, can-mal ve çevre güvenliğini sağlarken mürettebat ve turistlerle sıklıkla iletişim halindedirler. Bu 
sebeple yat kaptanlarının işte kendilerini değerli hissetmeleri işin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. 
Çünkü, çalışanların işe yabancılaşması, diğer bir deyişle, taşıdığı amaçlar, benimsediği ilkelerle çelişirse ve 
ilişkiler ağı içerisine düşmesi durumu gerçekleşirse (Demir ve Acar, 1993) yat kaptanları iletişime kapalı hale 
gelebilir.  

Yat turizminin önemli değerlerinden biri olan ve ticari yat mürettebatı hiyearşisinde en üst mevkide yer alan 
yat kaptanlarının, etkin olamaması, işine karşı ilgisizleşmesi, işle bütünleşememesi, iletişim kopukluğu, işten 
keyif, doyum alamama gibi durumları yaşaması onların işe yabancılaşmasına sebep oluşturabilir. Bununla 
birlikte yapılan araştırmalar, göstermektedir ki çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri artıkça, işten ayrılma 
niyetleri artmakta ve performansları azalmaktadır. Nitekim, Banai, Reisel ve Probst, (2004) tarafından yapılan 
çalışmada, Kanungo’nun (1979), tanımladığı yabancılaşma kavramına açıklık getirilmiş ve yabancılaşma, ‘‘işin 
bireyin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama potansiyeline sahip olmadığı’’ algılandığı sürece işten psikolojik 
açıdan ayrılma durumu olarak ifade edilmiştir. Hackman ve Oldham, (1975), ise çalışma ortamına ilişkin 
algıların çalışanların tutumlarını etkilediği ve bu nedenle iyi tasarlanmış bir işin çalışanları daha fazla 
memnun edeceğini ifade etmektedir. Böylelikle, çalışma performansları olumlu yönde etkilenen çalışanların 
işe yabancılaşma hislerinin azaldığı belirtilmektedir. Chiaburu, Thundiyil ve Wang (2014) tarafından yapılan 
meta-analiz sonucunda, yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü güçlü bir bağ olduğunu, 
çalışan performansının ise yabancılaşmada güçlü bir belirleyici olduğunu gösteren veriler elde edilmiştir. 
Benzer şekilde, Golden, Veiga ve Dino (2008), yabancılaşmış çalışanların ihtiyaçları daha az yerine 
getirildiğinden ve örgütte kalmak için daha az neden olduğundan yabancılaşma ile işten ayrılma niyeti 
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arasında olumlu bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Armstrong‐Stassen (2006) ise yabancılaşmanın 
çalışanlararası iletişimi zedelediğine ve çalışma performansını azalttığına değinmiştir.  

Yabancılaşma olgusu, önemsenmediği takdirde performans düşüklüğü, motivasyon kaybı, iş 
memnuniyetsizliği, bağlılığın azalması, iş-aile yaşam çatışması, duygusal sağırlık, örgütsel sinizm olmak 
üzere aşamalı olarak işten ayrılmaya kadar doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz sonuçlara sebep 
olabilmektedir (Arnold, 1985; Hirschfeld ve Feild, 2000; Sevinc ve Bagci, 2017). Bu nedenle yabancılaşma bir 
çok disiplinde ele alınmış, turizm alanında da araştırmalara konu edilmiştir. Öyleki DiPietro ve Pizam (2008) 
yiyecek-içecek işletmesine yönelik yaptıkları araştırmada çalışanların yaşadığı yabancılaşma hislerini 
vurgulamış, Xue, Manuel-Navarrete ve Buzinde (2014) turizm alan yazında yabancılaşma kavramının 
önemini kavramsal açıdan değerlendirmiştir. Develioğlu ve Tekin (2012) otel işletmelerinde çalışanların işe 
yabancılaşmaları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, Tanrıverdi ve Kahraman (2016) genel 
lider-üye etkileşimi, etki, katkı ve profesyonel saygı düzeyi arttıkça işe yabancılaşma düzeyinin azaldığını 
tespit etmiştir. Bu bağlamda, yabancılaşma olgusunun turizm alanında farklı açılardan ele alındığı halde 
çalışan performansına ve işten ayrılma niyetine etkisine yönelik benzer vurguların yapıldığını, liderlik ile 
bağdaştırılarak kontrol odağına dolaylı olarak değinildiğini belirtmek mümkündür (Lee-Ross, 2013; Kim, 
2014; Pang, Kucukusta ve Chan 2015; Tao, Jiang, Liu, Yang, Zhang ve Zhang, 2017; Demir, Ayas ve Yildiz, 
2018; Shafique, Kalyar, ve Ahmad, 2018) Buradan hareketle, yat kaptanlarının işe yabancılaşmalarının işten 
ayrılma niyetine etkisine yönelik aşağıda yer alan hipotez geliştirilmiştir; 

Hipotez 1: Yat kaptanlarında işe yabancılaşma, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Çalışanlar, çalışma ortamındaki olumlu ya da olumsuz tüm değişkenlerden doğrudan etkilenmektedir. 
Performans düşüklüğüne sebep olduğu savunulan yabancılaşma, bireylerin, yaşamdan kendini soyutlama, 
güçsüzleşme, giderek yalnızlaşma, yaşamın anlamını yitirme, çevreden izole olma gibi farklı kavramlarla 
tanımlanmaktadır (Usta ve Küçükaltan, 2014) Turizm işletmelerinde hizmeti sunan çalışanlar ile hizmet 
bekleyen müşteriler birebir iletişim kurmaktadır. Bu nedenle çalışanların yüksek performans, motivasyon 
artışı, örgüte olan bağlılığının artması gibi olumlu davranış sergilemesinde, müşteri memnuniyetinin 
oluşmasında ve örgütsel başarıya ulaşılmada önemli rol oynamaktadır (Aslan, Özkoç ve Çalışkan, 2015). 
Turizm işletmelerinde çalışma ortamı çalışanların sağlığını etkileyebildiği gibi, çalışanların sağlığı da çalışma 
ortamını etkileyebilmektedir. Özellikle emek yoğun işletmelerde hizmetin kalitesi doğrudan çalışanların 
performansıyla ilişkili olduğundan turizm işletmelerinde kaliteli hizmetin sunulması çalışanların verimli 
olmasına, çalışanların verimli olmaları ise fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmalarına bağlıdır (Tükeltürk, 
Şahin ve Yılmaz, 2014). Buradan hareketle, işten tatmin olamama, devamsızlık yapma, bağlılığın azalması, 
tükenmişlik, moral ve motivasyon düşüklüğü, yalnızlaşma gibi örgütsel ve bireysel sonuçlara neden olan 
yabancılaşma, işgörenlerin tutum ve davranışlarından mevcut ve potansiyel turistlere yansımaktadır. 
Özellikle turizm işletmelerinde, müşteri memnuniyetine zarar vermesi, ekip çalışmasına engel teşkil etmesi 
sebebiyle işe yabancılaşma, bireyler ve örgütler açısından gözardı edilmemesi gereken bir sorun olarak 
algılanmaktadır. Aynı zamanda, bireylerin güç kaynağını yorumlayış tarzı olarak tanımlanan kontrol odağı 
(Rotter, 1966) ile ilişkilendirilen çalışan performansına olumlu ya da olumsuz etkisi yansıyabilir. 

2.2. Kontrol Odağı ve Düzenleyici Etkisi 

Bir kişilik özelliği olan kontrol odağı, sosyo-psikoloji dahil olmak üzere hemen hemen psikolojinin her 
alanında araştırma konusu olmuştur (Wang, Bowling ve Eschleman, 2010). Bireylerin amaçları doğrultusunda 
beklentiye sahip oldukları, bu beklentilerinin ise tutum ve davranışlara yansıdığı varsayılmaktadır (Rossier, 
Dahourou ve McCrae, 2005). Araştırmalardan elde edilen verilere göre, kontrol odağı, bir kişilik özelliği 
olması sebebiyle, bireyleri birbirinden farklı kılmakta, kontrol odağı inancı, çalışanların davranışlarını 
etkilemektedir (Rotter, 1966; Judge ve Bono, 2001; Banai vd., 2004). Alanyazın incelendiğinde kontrol odağı 
ölçeğinin birçok araştırmada örgütsel açısından değerlendirildiği (Spector, 1988), çalışan performansı, 
motivasyon, işten ayrılma niyeti, işe yabancılaşma olmak üzere farklı yaklaşımlarla ilişkilendirildiği 
görülmektedir (Silvester, Anderson-Gough, Anderson ve Mohamed, 2002; Banai vd. 2004; Ng, Sorensen ve 
Eby, 2006; Tutar, 2010). Ayrıca, kontrol odağının iş ortamında önemli bir role sahip olduğu, iş tatmini, çalışan 
performansı dâhil olmak üzere olumlu sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir (Judge ve Bono; 2001). 

Kontrol odağı, bireylerin kendi kaderlerini kontrol ettiklerine inandıkları ölçüde iki farklı düzeyde 
sınıflandırılmaktadır. Çünkü, bireylerin olaylara bakış açıları ve olayları algılamaları, kontrol odağının 
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boyutları olan içsel ve dışsal kontrol odağının düzenleyici etkisini yansıtmaktadır (Breet, Myburgh ve 
Poggenpoel, 2010) İçsel kontrol odağı, bireylerin elde ettiği sonuçlara dair kontrolün kendilerine bağlı olduğu 
inancına sahip olmayı ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, içsel kontrol odağı olan kişiler davranışlarının 
sonuçlarını, kader, şans ya da başkalarının yardımıyla değil kendilerinin göstermiş olduğu çabaya 
bağlamaktadırlar. (Martin, Thomas, Charles, Epitropaki ve McNamara, 2005). Dolayısıyla, içsel kontrol odağa 
sahip çalışanlar, kendi tutum ve davranışlarını ön plana çıkarırken, dışsal kontrol odağa sahip çalışanlar ise 
kendisi ile ilgili gelişmeleri dahi kendilerinden daha güçlü olanlara, şansa veya kadere dayandırmaktadır 
(Rotter, 1966). İçsel kontrol odağına sahip bireyler, iş koşulları üzerinde etkili, amaçlarına ulaşmada başarılı 
olmaya eğilimli, eylemleri ile sonuçları arasında güçlü bağları olan, iletişime açık ve dış çevreyi kontrol etmeye 
yönelimlidir (Spector, 1988; Ng vd., 2006). Dışsal kontrol odağına sahip olan bireyler ise daha çok önceden 
belirlenen amaç ve hedeflere uyum sağlayan, sorgulamayan ve idare edilmesi daha kolay bireyleri ifade 
etmektedir (Spector, 1988). Dolayısıyla başarıyı veya başarısızlığı kendi yeteneklerine bağlayan bireyler içsel 
kontrol odaklı; kadere veya yapılan işin zorluğu gibi çevresel faktörlere bağlayanlar ise dışsal kontrol odaklı 
olarak nitelendirilmektedir (Weiner, Heckhausen, Meyer ve Cook, 1972). Bu bağlamda kontrol odağının, öz 
değerlendirmenin kritik öğelerinden biri olduğu anlaşılmaktadır (Judge ve Bono, 2001; Ng vd. 2006). Spector 
(1988) tarafından ise içsel kontrol odağına sahip çalışanların, dışsal kontrol odağına sahip çalışanlara göre çok 
daha fazla motivasyona, iş tatminine, liderlik düzeyine ve çalışan performansına sahip olduğunu ifade 
etmektedir. Cengil’e (2004) göre kontrol odağı öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir kişilik özelliği olup dışsal 
kontrol odaklıktan, içsel kontrol odaklığa doğru dönüşümler olabilmektedir.  Yorulmaz ve Alnıpak (2019) 
denizcilik meslek lisesi gemi yönetimi ve gemi makineleri alanı öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, denizcilik 
öğrencilerinin dışsal kontrol odak düzeylerinin daha yüksek olduğunu rapor etmişler ve özellikle öğrencilere 
gemi kullanma ve makine dairesi simülatörleri eğitimlerinde mesleki sorumluluklar kazandıracak  içerikli 
senaryolarda eğitimler yaptırılmasının dışsal odaklıktan içsel odaklığa doğru kaymalar sağlayabileceğini 
vurgulamışlardır. Banai ve arkadaşları (2004) yaptıkları çalışmada, kontrol odağı ile işe yabancılaşma arasında 
negatif yönlü, liderlik ve örgütsel bağlılık ile pozitif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Bunun yanı sıra kontrol 
odağının düzenleyici etkisini ortaya çıkartmak için Chiaburu ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan 
çalışmada, kontrol odağının, işe yabancılaşmada belirleyici etkisinin olduğu belirlenmiştir. İşe 
yabancılaşmanın çıktısı olarak ise işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasındaki ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Kanungo, (1982) ise kontrolü sınırlayan zorlayıcı bir dış gücün varlığının bireyi yabancılaşmaya 
yönelttiğini, iş ortamındaki bireysel özerkliği, kontrolü ve gücün varlığını işteki yabancılaşma durumunu 
ortadan kaldırmanın temel ön koşulu olarak sunmaktadır. Bu bağlamda kontrol odağının işe yabancılaşmaya 
yönelik düzenleyici etkisinin olduğuna değinmektedir. Nazariadli (2017) çalışan performansına etkisini 
belirlemek için iş tatminini, iş stresini ve kontrol odağını birarada analiz etmiştir. Salazar, Hubbard ve Salazar 
(2002) ise otel yöneticilerinin sahip oldukları kontrol odaklarını belirleyerek iş tatminine etkisini araştırmayı 
amaçlamış, çalışanların performansına ve işten ayrılma niyetlerine değinmiştir. Huang (2006) tarafından 
Tayvan mutfak sanatları çalışanlarına yönelik yapılan çalışmada,  erkek çalışanların daha fazla içsel kontrol 
odağına sahip olduğu belirlenmiş, içsel kontrol odaklı çalışanların iş stresi ve ayrılma niyeti ile anlamlı negatif 
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Çalışanların çevreleriyle iletişim kurarken hislerini ve düşünceleri farklı 
yansıtması halinde kendilerine yabancılaştıklarını göstermektedir (Develioğlu ve Tekin, 2013). Çünkü, 
iradeleri dışında sergiledikleri davranışlar, işten tatmin olamamalarına neden olmaktadır. Zamanla duygu 
yabancılaşması ise işe yabancılaşmaya dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple, özellikle kendi iradeleri ile 
hareket edebilen, yeteneklerini işe yansıtabilen çalışanlar işe yabancılaşma durumunu yaşamayacak ve 
çalışma performansı artacaktır. Fakat yetenek ve becerilerini kullanamayan çalışanlar, güçsüz ve anlamsız 
hissederek işe yabancılaşmaları sonucunda işten ayrılmalarına zemin oluşacaktır. Dolayısıyla yönetimin 
yabancılaşmayı tanımlaması ve hemen ardından yabancılaşmaya neden olan faktörlerin belirlenmesi ve 
gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. İşe yabancılaşma, yat kaptanlarının örgütsel süreçlerdeki 
kontrolünü kaybetmesi, kendisini ifade edememesi ve işine karşı güçsüzlük hissi duyması sonucunda 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, yat kaptanlarının çalışma alanlarında kontrol yetkisine sahip olmaması, işe 
yabancılaşma duygusunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Ceylan ve Sulu, (2010) çalışmalarında, 
bireyin işinde otonomiye ve işinin üzerinde kontrol yetkisine sahip olmamasının işe yabancılaşmaya neden 
olması açısından desteklemektedir. Buradan hareketle, yat kaptanlarının içsel ve dışsal kontrol odağı 
düzeylerinin, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyetine yönelik ele almak önem teşkil etmektedir. Buradan 
hareketle,  yat kaptanlarının işe yabancılaşma, kontrol odağı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ile bu 
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ilişkide  içsel ve dışsal kontrol odağının düzenleyici etkisini ortaya çıkartmaya yönelik aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiş ve Şekil 1’deki araştırma modeli oluşturulmuştur. 

Hipotez 2: Yat kaptanlarının içsel ve dışsal kontrol odak düzeyleri arasındaki fark anlamlıdır. 

Hipotez 3: Yat kaptanlarında içsel kontrol odağı, işten ayrılma niyetini negatif yönde etkiler. 

Hipotez 4: Yat kaptanlarında dışsal kontrol odağı, işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 5: Yat kaptanlarında işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasında içsel kontrol odağının düzenleyici etkisi 
vardır. 

Hipotez 6: Yat kaptanlarında işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasında dışsal kontrol odağının düzenleyici etkisi 
vardır. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli. 

Şekil 1’deki araştırma modelinde, yat kaptanlarının işe yabancılaşmalarının, işten ayrılma niyetlerine 
etkisinde kontrol odağının düzenleyici etkisi gösterilmektedir. 

3. Yöntem 

Ticari yatlarda çalışan 390 yat kaptanından Nisan-Kasım 2019 tarihleri arasında yüz yüze anket tekniğiyle elde 
edilen veriler ile betimsel istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, geçerlilik ve güvenilirlik 
analizleri, korelasyon analizleri ile hiyerarşik regresyon analizleri SPSS 22 ve AMOS 22 istatistiksel paket 
programları yardımıyla yapılmıştır. 

3.1. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
araştırmaya katılan yat kaptanlarının demografik özelliklerine yönelik  sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise yat kaptanlarının işe yabancılaşmalarını, işten ayrılma niyetlerini ve kontrol odaklarını belirlemeye yönelik 
olan ve 5’li Likert derecelendirme sistemi esas alınarak hazırlanmış üç ölçek bulunmaktadır. 

İşe yabancılaşma ölçeği, Hirschfeld  ve  Feild (2000) tarafından geliştirilen ve Özbek’in (2011) çalışmasında 
Türkçeye uyarladığı on maddelik ölçektir (1= Kesinlikle katılmıyorum; 5=Kesinlikle katılıyorum). Yat 
kaptanlarının işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek için kullanılan ölçekte; ‘‘İş yaşamının çoğu anlamsız 
aktivitelerle heba olmaktadır’’ ve ‘‘İnsanların çalışmalarının asıl nedeninin topluma faydalı bir iş yapma düşüncesinin 
olduğuna pek inanamıyorum’’ gibi ifadeler yer almaktadır. Ölçeğin yapısal geçerliliğini belirlemek için yapılan 
açıklayıcı faktör analizinde (AFA) verilerin faktör analizi yapmak için (KMO: 0,928; χ2:2051,242; df: 120; p< 
,001) yeterli olduğu, ölçeğin tek boyutlu faktör yapısına sahip olduğu ve toplam varyansın % 55,07’sini 
açıklandığı anlaşılmış ve sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Açıklayıcı faktör analzinden sonra yapılan 
doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) işe yabancılaşma ölçeğinin uyum indekslerinin (χ2/df: 2,974; GFI: 0,956; 
CFI: 0,969; IFI: 0,969; RMSEA: 0,071) kabul edilebilir değerler arasında olduğu (Hu ve Bentler 1999; 
MacCallum, Browne  ve Sugawara 1996) ve Tablo 2’de de faktör yüklerinin tamamının 0,50’den ve t 
değerlerinin ise 1,96’dan büyük ve anlamlı oldukları görülmektedir. Ayrıca ölçeğin benzeşme geçerliliğini 
belirlemek için de doğrulayıcı faktör analizinde Çıkarılan Ortalama Varyans (Average Variance Extracted – 
AVE) ve Birleşik Güvenilirlik (Composite Reliability-CR) katsayıları hesaplanmış ve sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2’den gözlenen değişkenlere ait standardize edilmiş β katsayılarının her birinin 0,50’den ve 
AVE değerlerinin de kritik değer olan 0,50’den büyük olduğu görülmektedir. Bunların yanısıra CR 
katsayılarının da kritik değer olan 0,70’den büyük ve aynı şekilde tüm CR katsayılarının AVE değerlerinden 
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de büyük olması nedeniyle de ölçüm modelinin benzeşme geçerliliğini sağladığı tespit edilmiştir (Fornell ve   
Larcker 1981, Hair vd. 2010). Güvenilirlik analizinde ise Cronbach's Alpha katsayısının 0,906 olduğu ve CR 
katsayısının da 0,834 olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlara göre işe yabancılaşma ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir 
ölçek olduğu söylenebilir. 

İşten ayrılma niyeti ölçeği olarak Grandey’in (1999) çalışmasında kullandığı ve Özbek (2007) tarafından 
Türkçeye uyarlanan dört maddelik ölçek kullanılmıştır (1=Asla; 5=Daima). Tablo 1’de verilerin AFA yapmak 
için yeterli olduğu (KMO: 0,712; χ2: 760,126; df: 3; p< ,001), ölçeğin tek boyutlu faktör yapısına sahip olduğu 
ve toplam varyansın % 82,35’inin açıklandığı anlaşılmaktadır. İşten ayrılma niyeti ölçeğinin DFA uyum 
indekslerinin (x²/df=0, 348; GFI= 0,996; CFI=0,999; IFI=0,998) kabul edilebilir değerler arasında yer aldığı (Hu  
ve Bentler 1999; MacCallum, Browne ve Sugawara 1996) ve Tablo 2’de de faktör yüklerinin tamamının 
0,50’den ve t değerlerinin ise 1,96’dan büyük ve anlamlı oldukları görülmektedir. Tablo 2’de gözlenen 
değişkenlere ait standardize edilmiş β katsayılarının her birinin 0,50’den ve AVE değerlerinin de kritik değer 
olan 0,50’den büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanısıra CR katsayılarının da kritik değer olan 0,70’den 
büyük ve aynı şekilde tüm CR katsayılarının AVE değerlerinden de büyük olması nedeniyle de ölçüm 
modelinin benzeşme geçerliliğini sağladığı tespit edilmiştir (Fornell ve Larcker 1981, Hair vd. 2010). 
Güvenilirlik analizinde ise Cronbach's Alpha katsayısının 0,822 olduğu ve CR katsayısının da 0,869 olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bunlara göre işten ayrılma ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları. 

Ölçekler  Faktörler KMO Barlett 
Testi 

Soru 
Sayısı 

Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans 

İşe Yabancılaşma 
Ölçeği 

İşe 
Yabancılaşma 

 
,928 

χ2:2051,242; 
df:120; p<,001 

 
10 

,534 
    - 
,844 

 
55,07 

İşten Ayrılma 
Niyeti Ölçeği 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

 
,712 

χ2:760, 
126; 
df:3; p<,001 

 
4 

,933 
    - 
,826 

 
82,35 

 
Kontrol Odağı 
Ölçeği 

İçsel Kontrol 
Odağı 

 
,712 

χ2:1293,794; 
df:28; p<,001 

4 ,887 
   - 
,703 

34,60  
 
64,61 

Dışsal Kontrol 
Odağı 

4 ,869 
    - 
,632 

30,01 

Kontrol odağı ölçeği ise örgütsel bakış açısıyla ilk defa Spector’ın (1988) çalışmasında kullandığı ve Özgen 
vd.’nin (2014) Türkçeye uyarladıkları sekiz maddelik iş kontrol odağı ölçeğidir (1= Kesinlikle katılmıyorum; 
5=Kesinlikle katılıyorum). Tablo 1’de verilerin AFA yapmak için yeterli olduğu (KMO: 0,712; χ2: 1293,794; df: 
28; p< ,001), ölçeğin içsel kontrol odağı ve dışsal kontrol odağı olmak üzere iki boyutlu faktör yapısına sahip 
olduğu ve toplam varyansın % 64,61’inin açıklandığı anlaşılmaktadır. Kontrol odağı ölçeğinin DFA uyum 
indekslerinin (x²/df= 2,723; GFI= 0,977 ; CFI=0,981; IFI=0,981) kabul edilebilir değerler arasında olduğu (Hu ve   
Bentler 1999; MacCallum, Browne ve  Sugawara 1996) ve Tablo 2’de faktör yüklerinin tamamının 0,50’den ve 
t değerlerinin ise 1,96’dan büyük ve anlamlı oldukları görülmektedir. Tablo 2’de gözlenen değişkenlere ait 
standardize edilmiş β katsayılarının herbirinin 0,50’den ve AVE değerlerinin de kritik değer olan 0,50’den 
büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra CR katsayılarının da kritik değer olan 0,70’den büyük ve 
aynı şekilde tüm CR katsayılarının AVE değerlerinden de büyük olması nedeniyle de ölçüm modelinin 
benzeşme geçerliliğini sağladığı tespit edilmiştir (Fornell ve Larcker 1981, Hair vd. 2010). Güvenilirlik 
analizinde ise içsel kontrol odağı faktörünün Cronbach's Alpha katsayısının 0,738 olduğu ve CR katsayısının 
da 0,764 olduğu, dışsal kontrol odağı faktörünün de Cronbach's Alpha katsayısının 0,763 olduğu ve CR 
katsayısının da 0,789 olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlara göre kontrol odağı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir 
ölçek olduğu söylenebilir. 

Anket tekniğiyle elde edilen verilerin normal dağılıma uyup uymadığını anlamak için çarpıklık ve basıklık 
değerlerine bakılmış ve tüm gözlenen değişkenlere ait söz konusu değerler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de 
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görüldüğü gibi tüm gözlenen değişkenler çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olması nedeniyle 
verilerin normal dağılım gösterdiği (Kline, 2005) kabul edilmiştir. 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları. 

Faktörler 

 

Gözlenen 

Değişkenler 

 

 

Std. β 

 

      t  

 

Çarpıklık Basıklık AVE CR 

İşe Yabancılaşma İY1 ,563       - ,523 -,331  
 
 
 
 
,580 

 
 
 
 
 
,834 

İY2 ,687 8,807*** ,150 -,976 

İY3 ,788 8,522*** ,116 -1,099 

İY4 ,775 8,467*** ,161 -1,056 

İY5 ,788 8,517*** ,253 -,785 

İY6 ,846 8,711*** ,107 -,853 

İY7 ,802 8,572*** ,028 -,867 

İY8 ,648 7,929*** ,376 -,465 

İY9 ,714 8,237*** ,270 -,835 

İY10 ,556 6,628*** -,223 -,803 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

İAN1 ,924      - ,556 ,675  
,698 

 
,869 

İAN2 ,920 17,830*** ,685 -,397 

İAN3 ,732 17,840*** ,607 -,702 

İçsel Kontrol Odağı 
 

İKO1 ,664      - ,150 ,985  
 
0,511 

 
 
0,764 İKO2 ,615 12,596*** ,336 -,851 

İKO3 ,997 14,098*** ,084 -,955 

İKO4 ,665 13,372*** ,379 -,811 

Dışsal Kontrol Odağı DKO1 ,824      - -,995 1,856  
 
,582 

 
 
,789 DKO2 ,653 8,672*** -,872 ,960 

DKO3 ,681 9,154*** -,741 ,257 

DKO4 ,900 11,757*** -,934 ,458 

***p< 0,001 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türk yat kaptanları oluşturmaktadır. Araştırma verileri, kolayda örneklem yöntemiyle 
Nisan-Kasım 2019 tarihleri arasında Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki marinalarda bulunan ticari 
yatlarda çalışan 390 yat kaptanından yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Kline (2005) örneklem sayısının, 
ankette yer alan soru sayısının 10 katı ve bunun da en düşük 200 olması gerektiğini vurgulamaktadır. Anket 
formunda 22 maddenin bulunması ve araştırmada örneklem sayısının da 390 olmasıyla, yeterli sayıda 
örnekleme ulaşıldığı söylenebilir.  
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4. Bulgular 

4.1. Betimsel İstatistikler 

Araştırmaya katılan yat kaptanlarının demografik özellikleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3’te yat 
kaptanlarının % 74,3’ü (290 kişi) erkek, % 34,9’u (136 kişi) 35-44 yaş aralığında, % 50’si (195 kişi) lise mezunu, 
% 30,3’ü (118 kişi) 4-7 yıl arasında iş deneyimine sahip ve % 58,5’i (228 kişi) evli olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

Değişkenler Gruplar n   % 

Cinsiyet 
Kadın 100 25,7 
Erkek 290 74,3 
Toplam 390 100,0 

Yaş 

18-24 35 9,0 
25-34 127 32,6 
35-44 136 34,9 
45-54 66 16,9 
55 ve üzeri 26 6,7 
Toplam 390 100,0 

Eğitim Durumu 

İlkokul 12 3,1 
Ortaokul 51 13,1 
Lise 195 50,0 
Üniversite 144 36,9 
Toplam 390 100,0 

 
İş Deneyimi 

3 yıl ve altı 113 29,0 
4-7 yıl 118 30,3 
8-11 yıl 89 22,8 
12-15 yıl 29 7,4 
16-19 yıl 27 6,9 
20 yıl ve üzeri 14 3,6 
Toplam 390 100,0 

 
Medeni Durumu 

Evli 228 58,5 
Bekar 162 41,5 
Toplam 390 100,0 

4.2. Hipotezlerin Testi 

Araştırma değişkenlerinin ortalama, standart sapma ve Pearson korelasyon katsayılarının yer aldığı Tablo 4’te 
dışsal kontrol odağı ile işe yabancılaşma (r: 0,350; p< 0,01) ve işten ayrılma niyeti arasında (r: 0,470; p< 0,01) 
orta düzeyde, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca içsel kontrol odağı ile işe 
yabancılaşma (r: -0,129; p< 0,05), ve işten ayrılma niyeti arasında (r: -0,209; p< 0,01), düşük düzeyde, anlamlı 
ve negatif yönlü bir ilişki olduğu Tablo 4’te görülmektedir.  Aralarında negatif yönlü ilişki bulunan içsel 
kontrol odağı (X: 4,09) ve dışsal kontrol odağı (X: 2,70) ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 
tespit etmek için bağımlı örneklem t testi yapılmıştır. Bağımlı örneklem t testi bulgularına göre (t: 21,309; df: 
389; p< 0,001) yat kaptanlarının içsel ve dışsal kontrol odakları ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlıdır. Diğer bir ifade ile araştırmaya katılan yat kaptanları içsel kontrol odaklı bireylerdir. Bu bulgulara 
göre Hipotez 2 kabul edilmiştir. 
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Tablo 4. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları. 

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 

1.İşe Yabancılaşma  2,895 ,855 1    

2.İşten Ayrılma Niyeti               2,283 1,075  ,470** 1   

3.İçsel Kontrol Odağı                4,092 ,667 - ,129* -,209** 1  

4.Dışsal Kontrol Odağı                2,707 ,981  ,350**  ,310** -,174** 1 

*p< 0,05; **p< 0,01 

Araştırmanın amacına yönelik olarak önerilen hipotezleri test etmek için yapılan Hiyerarşik Regresyon 
analizinin sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. Analiz kapsamında değişkenler arasında çoklu bağlantı 
problemi olmaması için bağımsız değişken olan işe yabancılaşma ve düzenleyici değişken olan içsel ve dışsal 
kontrol odağı değişkenleri standardize edilmiş ve yat kaptanlarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve firmada 
çalışma süreleri kontrol değişkenleri olarak analizlere alınmıştır. 

Tablo 5’te hiyerarşik regresyon analizinin birinci aşamasında, kontrol değişkenleri ile işe yabancılaşmanın, 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenmiş ve işe yabancılaşmanın işten ayrılma niyetini (std. β: ,471; p< 
0,001; F: 19,101) pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre Hipotez 1 kabul edilmiştir. İkinci 
aşamada, kontrol değişkenleri ve işe yabancılaşma ile birlikte içsel kontrol odağı modele dahil edilmiş ve 
analiz sonucunda içsel kontrol odağının işten ayrılma niyeti üzerinde (std. β: -,156; p< 0,01; F: 18,575; R²: 24) 
negatif yönde bir etkisinin olduğu ve işe yabancılaşma ile içsel kontrol odağının birlikte işten ayrılma 
niyetindeki değişimin % 24’ünü açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre Hipotez 3 kabul edilmiştir. Son 
aşama olan üçüncü aşamada ise kontrol değişkenleri, işe yabancılaşma, içsel kontrol odağı ile birlikte işe 
yabancılaşma ve içsel kontrol odağının çarpımı ile elde edilen etkileşim terimi/ düzenleyici değişken (İY*İKO) 
modele dahil edilmiş ve analiz sonucunda, etkileşim teriminin işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir 
etkisinin (std. β: ,002; p> 0,05; F: 16,211) olmadığı ve ΔR2 bir değişimin de (ΔR2: 0) olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Etkileşim teriminin bağımlı değişken üzerinde bir etkisinin olmaması, düzenleyici etkinin olmadığını 
göstermektedir (Aiken, West ve Reno 1991; Baron ve Kenny 1986).  Bu bulgulara göre Hipotez 5 reddedilmiştir.  

Tablo 5. İşe Yabancılaşma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İçsel Kontrol Odağının             
Düzenleyiciliğine İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi. 

Değişkenler I. Model II. Model III. Model 
Bağımlı Değişken: İşten  Ayrılma Niyeti Std. β t Std. β t Std. β t 

Cinsiyet -,063 -1,394 -,075 -1,660 -,075 -1,657 
Yaş ,064 ,988 ,067 1,047 ,067 1,044 
 Eğitim Durumu -,046 -,942 -,041 -,860 -,041 -,859 
 Firmada Çalışma Süresi -,078 -1,354 -,070 -1,234 -,070 -1,230 
Medeni Durumu -,003 -,047 -,011 -,200 -,011 -,194 
İşe Yabancılaşma ,471 10,387**** ,452 10,030*** ,452 9,477*** 
İçsel Kontrol Odağı   -,156 -3,478** -,156    -3,472** 
Etkileşim Terimi (İY*İKO)     ,002 ,040 
 R² ,230 

 
,254 ,254 

 Düzeltilmiş R² ,218 ,240 ,238 
 ΔR2 ,230 ,024 ,000 
 F Değeri 19,101*** 

 
18,575*** 

 
16,211*** 

  Çoklu Bağlantı İstatistikleri VIF < 2 VIF < 2 VIF < 2 
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

Tablo 6’da hiyerarşik regresyon analizinin ikinci aşamasında, kontrol değişkenleri ve işe yabancılaşma ile 
birlikte dışsal kontrol odağı modele dahil edilmiş ve analiz sonucunda dışsal kontrol odağının işten ayrılma 
niyeti üzerinde (std. β: ,159; p< 0,01; F: 18,395) pozitif yönde bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulguya 
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göre Hipotez 4 kabul edilmiştir. Son aşama olan üçüncü aşamada ise kontrol değişkenleri, işe yabancılaşma, 
dışsal kontrol odağı ile birlikte işe yabancılaşma ve dışsal kontrol odağının çarpımı ile elde edilen etkileşim 
terimi (İY*DKO) modele dahil edilmiş ve analiz sonucunda, etkileşim teriminin/ düzenleyici değişkenin işten 
ayrılma niyeti üzerinde pozitif bir etkisinin (std. β: ,126; p< 0,01; F: 17,340) olduğu ve ΔR2 0,015’lik bir değişimin 
istatiksel açıdan anlamlı (ΔR2: ,015; p< 0,01) olduğu ortaya çıkmıştır. Etkileşim teriminin bağımlı değişken 
üzerinde bir etkisinin olması, düzenleyici etkinin olduğunu göstermektedir (Aiken, West ve Reno 1991; Baron 
ve Kenny 1986). Bu bulguya göre Hipotez 6 kabul edilmiştir. 

Tablo 6. İşe Yabancılaşma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Dışsal Kontrol Odağının             
Düzenleyiciliğine İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi. 

Değişkenler I. Model II. Model III. Model 

Bağımlı Değişken: İşten  Ayrılma Niyeti Std. β t Std. β t Std. β t 

Cinsiyet -,063 -1,394 -,053 -1,178 -,049 -1,106 
Yaş ,064 ,988 ,048 ,741 ,035 ,551 

 Eğitim Durumu -,046 -,942 -,044 -,915 -,037 -,790 
 Firmada Çalışma Süresi -,078 -1,354 -,072 -1,282 -,065 -1,156 
Medeni Durumu -,003 -,047 ,001 ,012 ,007 ,129 
İşe Yabancılaşma ,471 10,387*** ,414 8,637*** ,432 9,007*** 
Dışsal Kontrol Odağı   ,159 3,336** ,133 2,768** 
Etkileşim Terimi (İY*DKO)     ,126 2,774** 
 R² ,230 ,252 ,267 
 Düzeltilmiş R² ,218 ,238 ,252 
 ΔR2 ,230*** ,022** ,015** 
 F Değeri 19,101*** 

 
 

18,395*** 
 

17,340*** 
  Çoklu Bağlantı İstatistikleri VIF < 2 VIF < 2 VIF < 2 

*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 

Düzenleyici değişken olan dışsal kontrol odağının farklı düzeylerine (düşük, orta ve yüksek) göre işe 
yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini ortaya çıkartmak için standardize 
edilmemiş beta katsayıları kullanılarak yapılan basit eğim testi, Jose’nin (2013) online istatiksel programından 
faydalanırak yapılmış ve elde edilen grafik Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. İşe Yabancılaşma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Dışsal Kontrol Odağının             

Düzenleyici Etkisi. 

Şekil 2 incelendiğinde, dışsal kontrol odağı doğrusunun eğimli olması ya da işten ayrılma niyeti ve işe 
yabancılaşma doğrularına parelel olmayışı, dışsal kontrol odağının işten ayrılma niyeti ve işe yabancılaşma 
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arasında düzenleyici bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Yat kaptanlarının dışsal kontrol odaklıklarının 
düşük, orta ve yüksek olma durumlarında işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin seyri 
değişmektedir. Yat kaptanlarının dışsal kontrol odaklık düzeyleri arttıkça, işe yabancılaşmaları işten ayrılma 
niyetlerini daha fazla etkilemektedir. Diğer bir ifade ile yat kaptanlarının dışsal kontrol odaklı olmaları, işe 
yabancılaşmalarının işten ayrılma niyetlerine olan etkisini artırmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma 

Örgüt kültürü, çalışma şartları, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel faktörlerin etkilediği işe 
yabancılaşma, yat kaptanlarının işe yönelik performansları açısından önem teşkil etmektedir. Çünkü yat 
kaptanları çeşitli sebeplerle işten uzaklaşır, ilgisizleşir ve tüm bunların sonucunda işe yabancılaşırsa, yat 
turizminin en güçlü yapısı olarak örgüt yapısına zarar verebilir ve müşteri memnuniyetinde sorun yaşanabilir. 
Yat turizminin en önemli değerlerinden biri olan ve ticari yat mürettebatı hiyearşisinde en üst mevkide yer 
alan yat kaptanlarının işe yabancılaşması, işten ayrılma niyetlerini etkileyebilmektedir. Ayrıca, işe 
yabancılaşma hissinin bireysel bir kontrole bağlı olduğu inancına sahip olarak içsel kontrol odağının 
yansımaları mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, işe yabancılaşmanın, bireysel kontrolün dışında 
geliştiğine dair inanca sahip olarak dışsal kontrol odağının etkisi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, 
mürettebatla ve turistlerle iletişimi sürekli ve yoğun olan yat kaptanlarının işe yabancılaşmaları işletmenin 
hedeflerine ulaşmasında engel teşkil edebilir, çalışma ortamını olumsuz etkileyebilir ve müşteri 
memnuniyetsizliğine sebep olabilir. Bu olgulardan yola çıkarak yat kaptanlarının işe yabancılaşma, işten 
ayrılma niyeti ve kontrol odakları arasındaki ilişkilerin incelendiği bu araştırmada, ticari yatlarda çalışan 390 
yat kaptanından yüz yüze anket tekniğiyle elde edilen veriler yardımıyla analiz edilmiştir. Çoğunluğunun 
erkek, 35-44 yaş aralığında, lise mezunu ve 4 ile 7 yıl arasında iş deneyimine sahip yat kaptanlarından elde 
edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi, 
güvenilirlik analizi, bağımlı örneklem t testi, hiyerarşik regresyon analizleri ve basit eğim testleri 
kullanılmıştır.   

Araştırma bulgularına göre, yat kaptanlarının içsel odak ortalamalarının dışsal odak ortalamalarından daha 
yüksek olduğu ve bunun istatistiksel açıdan da (t: 21,309; df: 389; p< 0,001) anlamlı olduğu, işe 
yabancılaşmanın (std. β: ,471; p< 0,001) işten ayrılma niyeti üzerinde, hem içsel kontrol odağının (std. β: -,156; 
p< 0,01) hem de dışsal kontrol odağının (std. β: ,159; p< 0,01) işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkilerinin 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca işe yabancılaşma ve kontrol odağının, işten ayrılma niyetindeki değişimin % 
24’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte sadece dışsal kontrol odağının (std. β: ,126; p< 0,01) işe 
yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisinin olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre önerilen altı araştırma hipotezinden beşi (Hipotez 1,2,3,4,6) kabul biri ise 
(Hipotez 5) reddedilmiştir. İşe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide dışsal kontrol odağının 
düzenleyici etkisinin olması, dışsal kontrol odağının yüksek olduğu durumlarda, işe yabancılaşmanın işten 
ayrılma niyetine olan etkisinin daha da fazla olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle yat kaptanlarının 
dışsal kontrol odaklık düzeyleri artıkça, işe yabancılaşmaları işten ayrılma niyetlerini daha fazla 
etkilemektedir. Ayrıca yat kaptanlarının dışsal kontrol odaklık düzeylerinin yüksek olduğu durumlardaki işe 
yabancılaşmanın, işten ayrılma niyetlerine olan etkisi, dışsal kontrol odaklık düzeylerinin düşük olduğu 
durumlarından daha fazladır aynı şekilde yat kaptanları dışsal kontrol odaklı olduklarında ve işe 
yabancılaşma hissettikleri durumda işten ayrılma niyetleri daha da fazla olmaktadır.  

Alan yazında araştırma konusu olan işe yabancılaşma, kontrol odağı ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkilerin çeşitli disiplinlerce ele alındığı, denizcilik ve turizm çalışmalarında ise ayrı ayrı değerlendirilerek 
araştırmalara konu edildiği görülmektedir (Anafarta ve Yılmaz, 2019; Karakaş, 2017; Lefcourt, 2014; Tokmak, 
2014; Tuna ve Yeşiltaş, 2014; Uysal ve Tayfun, 2019; Yıldırım ve Türker, 2018; Yorulmaz ve Alnıpak, 2019). 
Özellikle son yıllarda ön plana çıkan ve önemi kavranan yat turizmi çalışanları, yat kaptanları açısından söz 
konusu değişkenlerin değerlendirilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Araştırmanın bu yönüyle literatürde 
önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Ayrıca ticari yat işletmeciliği yapan denizcilik 
işletmelerinin yöneticileri, kontrol odaklılığının öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir kavram olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak, istihdam ettikleri yat kaptanlarının dışsal kontrol odaklıklarının içsel kontrol 
odaklığa doğru değişebileceğini bilmeliler ve bunlara yönelik yönetsel faaliyetler içerisinde olmalıdırlar. Zira 
işe yabancılaşma yaşayan yat kaptanlarının dışsal odaklılık düzeyleri artıkça işten ayrılma niyetleri de o 
oranda artmaktadır. 



M. Yorulmaz – F. Sevinç 12/2 (2020) 1524-1539 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1536 

Kaynakça 

Aiken, L. S., West, S. G. ve Reno, R. R. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Sage. 

Anafarta, A., ve Yılmaz, Ö. (2019). Kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe adanmışlığın 
aracılık rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2944-2959. 

Armstrong‐Stassen, M. (2006). Determinants of how managers cope with organisational downsizing. Applied 
Psychology, 55(1), 1-26. 

Arnold, H. J. (1985). Task performance, perceived competence, and attributed causes of performance 
asdeterminants of intrinsic motivation. Academy of Management Journal, 28, 875–888. 

Aslan, Z., Özkoç A. G. ve Çalışkan, N. (2015). Örgütsel ortamda haset. I. Avrasya Uluslararası Turizm 
Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 20-25. 

Banai, M., Reisel, W. D., ve Probst, T. M. (2004). A managerial and personal control model: Predictions of work 
alienation and organizational commitment in Hungary, Journal of International Management, 10(3), 375-
392. 

Baron, R.M. ve Kenny, D. A. (1986). TheModerator– Mediator Variable Distinction in Social Psychological 
Research: Conceptual,Strategic and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social 
Psychology, 51, 1173–1182. 

Breet, L., Myburgh, C., ve Poggenpoel, M. (2010). The relationship between the perception of own locus of 
control and aggression of adolescent boys. South African journal of education, 30(4), 511-526. 

Budd, J. W. (2011). Çalışma Düşüncesi, Çev. F. Man, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Cengil, M. (2004). Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Denetim Odaklarının Çeşitli 
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 65-88. 

Ceylan, A. ve Sulu, S. (2010). Work Alienation as a Mediator of the Relationship of Procedural Injustice to Job 
Stress, International Journal of Business and Management, 5 (8), 65-74. 

Chiaburu, D. S., Thundiyil, T., ve Wang, J. (2014). Alienation and its correlates: A meta-analysis. European 
Management Journal, 32(1), 24-36. 

Dean, D. G. (1961). Alienation: Its Meaning and Measurement, American Sociological Review, 26(5), 753-758. 

Demir, M., Ayas, S., ve Yildiz, B. (2018). Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel 
Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 
231. 

Demir, Ö. ve Acar, M. (1993). Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayınları. 

Develioğlu K, Tekin Ö. A. (2012). Otel çalışanlarının yabacılaşma düzeyinin demografik özellikler kapsamında 
incelenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4(3): 121-128. 

DiPietro, R. B., ve Pizam, A. (2008). Employee alienation in the quick service restaurant industry. Journal of 
Hospitality ve Tourism Research, 32(1), 22-39. 

Fiori, K. L., Brown, E. E., Cortina, K. S., Antonucci, T. C. (2006). Locus of Control as a Mediator of the 
Relationship between Religiosity and Life Satisfaction: Age, Race, and Gender Differences, Mental 
Health, Religion and Culture, 9(03), 239-263. 

Fornell, C., ve D. F Larcker. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and 
measurement error., Journal of Marketing Research, 39–50. 

Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum, Çev. Y. Salman ve Z. Tanrısever, İstanbul: Payel Yayınevi. 

Golden, T. D., Veiga, J. F., ve Dino, R. N. (2008). The impact of professional isolation on teleworker job 
performance and turnover intentions: Does time spent teleworking, interacting face-to-face, or having 
access to communication-enhancing technology matter?, Journal of Applied Psychology, 93(6), 1412. 



M. Yorulmaz – F. Sevinç 12/2 (2020) 1524-1539 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1537 

Hackman, J. R., ve Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied 
psychology, 60(2), 159. 

Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, ve R. E. Anderson. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New 
Jersey: Prentice Hall, 2010. 

Hirschfeld, R. R. ve Feild, H. S. (2000). Work Centrality and Work Alienation: Distinct Aspects of a General 
Commitment to Work, Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, 
Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 21 (7), 789-800. 

Huang, H. I. (2006). Understanding culinary arts workers: Locus of control, job satisfaction, work stress and 
turnover intention, Journal of Foodservice Business Research, 9(2-3), 151-168. 

Jose, P. E. (2013). ModGraph-I: A programme to compute cell means for the graphical display of moderational analyses: 
The internet version, Version 3.0. Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand. 
https://psychology.victoria.ac.nz/modgraph/ (Erişim tarihi: 12 Aralık 2019) 

Judge, T. A., ve Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits–self-esteem, generalized self-
efficacy, locus of control, and emotional stability–with job satisfaction and job performance: A meta 
analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80–92. 

Kanungo, R. N. (1979). The concepts of alienation and involvement revisited. Psychological Bulletin, 86(1), 119. 

Kanungo, R. N. (1982). Work alienation: An integrative approach. ABC-CLIO. 

Karakaş, A. (2017). Duygusal emek, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Otel işletmesi 
çalışanları üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 80-112. 

Kaya, U., ve Serçeoğlu, N. (2013). Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, 
Çalısma ve Toplum, 36(1), 311-346 

Kim, N. (2014). Employee turnover intention among newcomers in travel industry. International Journal of 
Tourism Research, 16(1), 56-64. 

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press. 

Kohn, M. L. (1976). Occupational Structure and Alienation, American Journal of Sociology, 82 (1), 111-130. 

Köksal, E. (2010). Kurumsal Yabancılaşma, Polis Bilimleri Dergisi, 12(2), 107-123. 

Lee-Ross, D. (2013). Human resources management, service delivery and the job satisfaction/alienation 
paradox: a hospitality industry perspective. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 
2(2), 211-226. 

Lefcourt, H. M. (2014). Locus of control: Current trends in theory ve research. Psychology Press. 

Litze, H. ve Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional 
criteria versus new alternatives, Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6 (1),  1-55. 

MacCallum, R. C., Michael W. B., ve Hazuki M. S. (1996). Power analysis and determination of sample size for 
covariance structure modeling, Psychological methods, 1(2), 130-149. 

Martin, R., Thomas, G., Charles, K., Epitropaki, O., ve McNamara, R. (2005). The role of leader‐member 
exchanges in mediating the relationship between locus of control and work reactions. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 78(1), 141-147. 

McDermott, B. J. (2002). The Utility of Perceived Stress, Locus of Control, and Type A Behavior Pattern as 
Predictors of Doctoral Degree Completion in a Non-traditional Ed. D. Program (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi). West Virginia University, ABD. 

Nazariadli, S. (2017). The Trade-Offs between Job Satisfaction, Performance, and Locus of Control on Job 
Performance: Case of Sohana Outfitters Company. Journal of Tourism ve Hospitality, 6(1), 266-272. 



M. Yorulmaz – F. Sevinç 12/2 (2020) 1524-1539 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1538 

Ng, T. W., Sorensen, K. L., ve Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a meta‐analysis. Journal of 
Organizational Behavior, The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational 
Psychology and Behavior, 27(8), 1057-1087. 

Öz, E. A. (2007). Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi, (1. Baskı), İstanbul: Beta Basım 
Yayım. 

Özbek, M. (2011). Örgüt İçerisindeki Güven ve İşe Yabancılaşma İlişkisinde Örgüte Uyum Sağlamanın Aracı 
Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), s. 231-248. 

Özgen, H.K.Ş., Kaygalak, S., Türksos S.S., Dilek, S.E., ve Tütüncü, Ö. (2014), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri 
Araştırma Kongresi, ‘‘Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi’’ Aydın, Kuşadası. 

Özyurt, C. (2016). Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı, Modern Toplumun Çözümlenmesi, Ankara: Hece 
Yayınları. 

Pang, L., Kucukusta, D., ve Chan, X. (2015). Employee turnover intention in travel agencies: Analysis of 
controllable and uncontrollable factors. International journal of tourism research, 17(6), 577-590. 

Rockmore, T. (2002). Marksizmden Sonra Marx, Karl Marx’ın Felsefesi, Çev. H. Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları 

Rossier, J., Dahourou, D., ve McCrae, R. R. (2005). Structural and mean-level analyses of the five-factor model 
and locus of control: Further evidence from Africa. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(2), 227-246. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological 
Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.  

Saatcıoğlu, F. ve Ukray, M. (2017). Karl Marx ve Das Kapital, Hayattı ve Das Kapital Üzerine bir İnceleme, Anakara: 
Yason Yayıncılık. 

Sabuncuoğlu, Z.  ve Gümüş, M. (2008). Örgütlerde iletişim. İstanbul: Arıkan Yayıncılık. 

Salazar, J., Hubbard, S., ve Salazar, L. (2002). Locus of control and its influence on hotel managers' job 
satisfaction. Journal of Human Resources in Hospitality ve Tourism, 1(2), 15-26. 

Sayers, S. (2003). Creativ Activity and Alienation in Hegel and Marx, Historical Materyalism, 11(1), 107-128. 

Seeman, M. (1967). On the Personal Consequences of Alienation in Work, American Sociological Review, 32(2), 
273-285. 

Sevinc, F., ve Bagci, E. (2017). Alexithymıia and Its Evaluation With Regard to The Organizational 
Commitment In Tourism Industry. Young Economists Journal/Revista Tinerilor Economisti, 14(29), 42-51 

Sevinç, F. ve Güzel, T. (2016). Yat turizmi T. F. Çakmak ve F. İstanbullu Dinçer (Ed.) Deniz turizmi içinde (ss. 
89-156). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Shafique, I., N Kalyar, M., ve Ahmad, B. (2018). The Nexus of Ethical Leadership, Job Performance, and 
Turnover Intention: The Mediating Role of Job Satisfaction. Interdisciplinary Description of Complex 
Systems: INDECS, 16(1), 71-87. 

Silvester, J., Anderson‐Gough, F. M., Anderson, N. R., ve Mohamed, A. R. (2002). Locus of control, attributions 
and impression management in the selection interview. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 75(1), 59-76. 

Spector, P. E. (1988). Development of the work locus ofcontrol scale. Journal of Occupational Psychology, 61(4), 
335–340. 

Tanrıverdi, H., ve Kahraman, O. C. (2016). 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşe 
Yabancılaşma İlişkisi: Marmaris ve İstanbul Destinasyonlarında Bir Araştırma. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 463-493. 

Tao, J., Jiang, W., Liu, C., Yang, X., Zhang, W., ve Zhang, H. (2017). New employee intention to leave and 
consequent work performance: Does leadership style matter?. Social Behavior and Personality: an 
international journal, 45(10), 1707-1721. 



M. Yorulmaz – F. Sevinç 12/2 (2020) 1524-1539 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1539 

Tokmak, İ. (2014). Duygusal emek ile işe yabancılaşma ilişkisinde psikolojik sermayenin düzenleyici etkisi. 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3), 134-156. 

Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı, Anomi ve Yabancılaşma, Ankara:Aitai Yayınları. 

Tuna, M. ve Yeşiltaş, M. (2014). Etik iklim, işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 105-
117. 

Tutar, H. (2010). İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (1), 175-204. 

Tükeltürk, A. Ş., Şahin, D. ve Yılmaz, İ. A. (2014). Turizm işletmelerinde presenteeism (işte var olamama). İçinde Ş. 
A. Tükeltürk, N. Ş. Perçin ve B. Güzel (Ed.), Turizm çalışan ilişkileri yönetimi (ss.281-302). Ankara: 
Detay Yayıncılık. 

Usta, I. ve Küçükaltan, D. (2014), Turizm İşletmelerinde Örgütsel Yabancılaşma, Ş. Aydın Tükeltürk, N. Şahin 
Perçin ve B. Güzel (Eds.) Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, (ss.361-374). Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

Wang, Q., Bowling, N. A., ve Eschleman, K. J. (2010). A Meta-Analytic Examination of Work and General 
Locus of Control. Journal of Applied Psychology, 95(4), 761–768. 

Weiner, B., Heckhausen, H., Meyer. W., ve Cook, R. (1972). Causal Ascriptions and Achievement Behavior: A 
Conceptual Analysis of Effort and Reanalysis of Locus of Control. Journal of Personality and Social 
Psychology, 21(2), 239–248. 

Xue, L., Manuel-Navarrete, D., ve Buzinde, C. N. (2014). Theorizing the concept of alienation in tourism 
studies. Annals of Tourism Research, 44, 186-199. 

Yıldırım, M., ve Türker, N. (2018). The effect of emotional labor on work alienation: A study at hotel businesses. 
Journal of Business Research Turk, 10 (3), 606-621. 

Yorulmaz, M. ve Alnıpak, S. (2019). Gemi Yönetimi ve Gemi Makineleri Alanı Öğrencilerinin Kontrol 
Odaklarının Belirlenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(42): 2716-2724. 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Sönmez, R. V. (2020). Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon Ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Sağlık 
Sektöründe Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1540-1553. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1540-1553 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.928  
 
Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişkilerin 
İncelenmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma 
(A Research in The Health Sector for the Investigation of the Relationship between 
Perception of Organized Support Motivation and Service Performance) 
 
Ramazan Vedat SÖNMEZ  a 

a Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Şırnak, Türkiye. rvsonmez@gmail.com 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Örgütsel Destek 
İnsan kaynakları 
Motivasyon 
Hizmet Performansı  
 
 
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 
2020 
Revizyon Tarihi 28 Mayıs 2020 
Kabul Tarihi 1 Haziran 2020 
 
 
Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmanı amacı; işgörenlerin algıladıkları örgütsel destek ile iş gören motivasyonu ve 
hizmet performansı arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte araştırmacılara yeni 
veriler sunmak ve ilgili literatüre katkı sunmaktır.  

Yöntem – Araştırmanın evrenini Şırnak ili ve ilçelerinde bulunan devlet hastanelerinde çalışan 
toplam 2238 iş gören oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, anketlere geri dönüş sağlayan 
344 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama işleminde anket tekniği 
kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analize tabi 
tutulmuştur. Verilerin analizi konusunda; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart 
sapma değerleri ile sunulmuştur. Algılanan örgütsel destek, hizmet performansı ve iş gören 
motivasyonu ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik düzeyleri cronbach alpha analizi ve faktör analizi 
ile yapılmıştır. KMO ve açıklanan varyans % değerleri hesaplanmıştır.   

Bulgular – Araştırmada algılanan örgütsel destek ile hizmet performansı ve iş gören motivasyonu 
arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu, iş gören motivasyonu ile hizmet performansı 
arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Tartışma – Araştırma sonucunda algılanan örgütsel desteğin iş gören motivasyonu ve hizmet 
performansı üzerine anlamlı bir etkisi olduğu, iş gören motivasyonu ve hizmet performansı 
arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu verisi elde edilmiştir. Örgütsel ortamda çalışan 
işgörenlerin örgütsel desteği hissetmeleri, örgüte yaptıkları katkının dikkate alınması ve refahları 
ile ilgilenilmesi işgörenlerin motivasyonlarında ve hizmet performansında artışa yol açabileceği 
ifade edilebilir. Elde edilen bu sonuç Bal’ın (2018) 400 otel çalışanına yönelik yaptığı çalışma ile 
paralellik göstermektedir. Bu çalışmada; örgüte uyum ve örgütsel destek düzeylerinin, algılanan 
hizmet performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırma da 
elde edilen veriler Seçil vd. (2014;132) tarafından sağlık çalışanlarına yönelik yaptıkları çalışma ile 
de örtüşmektedir. Bu çalışmada; işgörenlerin örgüt desteğini hissetmeleri, örgütsel bağlılıkta ve iş 
tatmininde artış, yenilikçilik çalışmalarında ivme, sorumluluk duygularında güçlenme, işten 
ayrılma ve devamsızlıklarda azalma olduğu sonucu elde edilmiştir 
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Purpose – The purpose of this study is; to reveal the relationships between the organizational 
support perceived by the employees and the motivation and service performance of the employees. 

Design/methodology/approach – The universe of the research is 2238 employees working in public 
hospitals in Şırnak province and its districts. The sample of the study consists of 344 health workers 
who return to the surveys. KMO and explained variance% values were calculated. In the research, 
survey technique was used for data collection. The data obtained as a result of the research were 
analyzed with SPSS 22.0 package program. On the analysis of the data; descriptive statistics are 
presented with frequency, percentage, average and standard deviation values. The reliability and 
validity levels of the perceived organizational support, service performance and motivation scale of 
the employee were done by cronbach alpha analysis and factor analysis. 

Findings – There is a positive and significant relationship between perceived organizational support 
and service performance and employee motivation in the research, It was concluded that there is a 
positive and significant relationship between motivation and service performance. 

Discussion – As a result of the research, it was obtained that the perceived organizational support 
had a significant effect on the motivation and service performance of the employees, and there was 
a positive and significant relationship between the motivation and service performance of the 
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employees. It can be stated that employees working in an organizational environment feel 
organizational support, taking into account their contribution to the organization and taking care of 
their well-being may lead to an increase in their motivation and service performance. This result is 
in line with the work of Bal (2018) for 400 hotel employees. In this study; It is concluded that 
organizational compliance and organizational support levels have a significant effect on perceived 
service performance. The data obtained in the research was selected by Seçil et al. (2014; 132) 
overlaps with their work for healthcare professionals. In this study; As a result of the fact that 
employees feel the support of the organization, increase in organizational commitment and job 
satisfaction, acceleration in innovation activities, strengthened sense of responsibility, quit and 
absenteeism. 

Giriş 

Yönetim ve organizasyon alanında örgüt-iş gören ilişkisi ve uyumu sürekli olarak ve farklı şekilde araştırılmış 
ve bu ilişki dinamik bir yapıya sahip olduğundan araştırılmaya da devam edilmektedir. Yapılan 
araştırmaların çoğunda örgütsel amaçlara ulaşmada, kaynakların etkin ve verimli kullanımında, 
sürdürülebilirliğin sağlanmasında, motivasyonun ve performansın artırılmasında karşılaşılan sorunlar ele 
alınmış, elde edilen veriler ışığında çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmaların bir bölümünde iş görenin 
örgüte karşı tutum ve davranışları incelenmiş, tutum ve davranışların örgütsel başarı ve performansı ne yönde 
etkilediği araştırılmıştır. Araştırmaların bir diğer yönün de ise örgütlerin iş görenlere karşı tutumları ve 
sağladıkları imkanlar araştırılmış, bu tutum ve imkanların başta iş gören motivasyonu ve performansı olmak 
üzere davranışlar üzerine ne kadar etkili olduğu, örgütsel amaçlara ulaşmada ne kadar etkin oldukları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak örgütsel çevreye uyum sağlayan, işyerine ait değerleri benimseyen 
işgörenlerin örgütte kalmaya devam etiği, motivasyon ve performansı artırmaya yönelik çaba sarf ettiği, ancak 
örgüte uyum sağlayamayan işgörenlerin ortamdan ayrılma eğilimine girebilecekleri tespit edilmiştir 
(Schneider, 1987: 442) 

Değişen, gelişen ve küreselleşen piyasalarda örgütler ayakta kalabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak, 
rekabette üstün olmak ve karlılığı elde etmek amacıyla tüm kaynaklarını bu amaçlara uygun olarak verimli 
ve etkin bir şekilde kullanmak durumundadırlar. Örgütlerin sahip olduğu önemli kaynaklardan biri olan 
insan kaynaklarının motivasyon ve performansını artırmak için yöneticiler değişik yönetim tarzlarını 
sergilemekte ve başta maddi ödüller olmak üzere birtakım enstrümanlar kullanmaktadırlar. Örgütler bir 
taraftan dış çevre ile diğer taraftan iç çevresi ile uyum sağlamak, iş görenlerinin uyum, performans ve 
motivasyonunu artırmaya yönelik çaba göstermek ve iş görenleri desteklemek için çalışmaktadırlar 
(Topaloğlu, 2010: 74). 

 Toplumsal yaşam içinde varlığını sürdüren bireylerin birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu, bireyin bu 
destek ihtiyaç ve beklentisini iş yaşamında da sürdürdüğü, iş gören çalıştığı örgütten başta iş güvencesi olmak 
üzere birçok yönden desteklenmeyi beklediği ifade edilebilir. Algılanan Örgütsel destek; iş görenin, örgüte 
yapmış olduğu katkının, örgüt yönetimince değerli görülmesi, yapılan bu katkıya karşılık örgütün de iş gören 
refahı ile ilgilenmesine yönelik çalışmanın yapıldığının işgörence algılanmasıdır (Rhoades ve Eisenberger, 
2002: 698-699). Motivasyon (güdüleme) kavramı ise; Latince “motive” den türemiş olup, bireyi harekete, 
eyleme geçiren ve bunlara yön veren ihtiyaç ve korkulardır. Bir başka ifadeyle bireyleri belirli şartlarda belirli 
davranışa yönlendiren etkendir. Bireyin belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere tüm yetenek ve becerisini 
kullanmaya çalışması, istekli ve hevesli olarak davranmasıdır (Fındıkçı, 2009: 371). Örgütsel performans, 
örgütün belirlediği amaçlara ne derece ulaşabildiği veya hangi sonucun elde edildiğinin nitel ve nicel olarak 
ölçümüdür (Şimşek ve Nursoy, 2002; 43). Hizmet performansı ise; tüketicinin bir ürünün üstün veya 
mükemmel olmasına yönelik yargıları ve eğilimini ifade etmektedir (Robledo, 2001; 23). 

İş görenin kendisini örgütün bir parçası olarak görmesi, örgüt tarafından önemsenmesi ve mutluluğunun 
dikkate alınması iş gören motivasyonu ve hizmet performansını artıracağı değerlendirilmektedir. Bu 
çalışmamızın amacı; iş görenlerin, örgüte sunduğu katkı ve yaptığı çalışmaların örgüt tarafından dikkate 
alınması ve işgörenlerin refahı ile ilgilenildiği algısını ifade eden algılanan örgütsel desteğin, iş gören 
motivasyonu ve hizmet performansını ne yönde etkilediğini belirlemek, varsa aralarındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak, iş gören motivasyonunun hizmet performansını ne yönde etkilediğini tespit etmek ve ilgili 
literatüre katkı sağlayabilmektir.  
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Kuramsal Çerçeve 

Algılanan Örgütsel Destek 

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre algı; “Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak” şeklinde 
ifade edilmektedir (www.tdk.gov.tr.). Buna göre kavram, bireyin çevreden aldığı uyarıları yorumlama ve 
anlamlandırması olarak açıklanabilir. 

Örgütsel destek, örgütsel değerlerin iş gören mutluluk ve refahını dikkate alması, mutluluğu artıracak 
nitelikte olması olarak ifade edilir (Eisenberger vd., 1986:501). Örgütsel destek kavramı, kabul görme, saygı 
duyulma, dikkate alınma gibi duygusal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanması açısından önem 
kazanmaktadır. Örgütler, işgörenlerin yapmış oldukları katkı ve faydanın farkında olduklarını, aynı çatı 
altında çalışmaktan mutlu olduklarını iş görenlere hissettirerek onları desteklediklerini belirtebilirler 
(Özdemir, 2010: 241). 

Genel olarak iş görenler arasında örgütlerin çalışanlara destek verip vermediği konusunda bir eğilim 
oluşmaktadır (Eisenberger vd., 1990). “Sosyal değişim teorisine” dayandırılan (Loi, Hang-Yue ve Foley 
2006:109) algılanan örgütsel destek, iş görenin örgüte yapmış olduğu katkılardan dolayı, isteklerinin ve 
ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösterilmesi sonucunda, iş görenin örgüte yönelik olumlu ve olumsuz 
inanç ve tutumların toplamı olarak ifade edilebilir (Nayır, 2011: 17). Algılanan örgütsel destek oluşturulan, 
sağlanan destekten çok iş görenler tarafından algılanan bir desteği ifade eder. Bu algı işgörenlerin iş ve örgüte 
yönelik tutum ve davranışlarını etkilemektedir (Erdoğan, 1996: 2). 

Algılanan örgütsel destek; iş gören ve örgüt arasında bulunan bağlantıyı araştıran bir kavram olup, iş 
görenlerin örgüt çatısı altında faaliyetlerini sürdürürken güvende olduklarını hissetmeleri ve örgütsel varlığı 
bir destek unsuru olarak görmelerini ifade eder. Örgütsel desteği sürekli olarak arkalarında gören iş görenler 
yaptıkları işe daha çok konsantre olabilmekte, işten ayrılma duygusu zayıflamaktadır. Algılanan örgütsel 
destek sürecinde, iş görenlerin ait olma, övgü, takdir ve onay ihtiyacı karşılandığından, örgüt ile iş gören 
arasında duygusal bir bağ, örgütle özdeşleşme ve güçlü bir iletişim sağlanabilmektedir. Bu durumda bireysel 
performansta ve verimlilikte artış, örgütsel amaçlara ulaşmada daha fazla çaba harcanabilecektir (Eisenberger 
vd., 1986: 501, Nayır, 2014).  

Örgüt tarafından iş görenlere değer verilmesi ve önemsendiğinin hissettirilmesi, ödüllendirme konusundaki 
görev ve sorumluluğun yerine getirileceği ile ilgili oluşturulacak güvence, örgütsel destek algısını 
güçlendirecektir. Örgütlerin vereceği ödüller, iş görenin bilgi ve becerisini geliştirmeye yönelik birtakım 
eğitimler, rehberlik hizmetleri gibi bireysel gelişmeye yönelik olabileceği gibi, maaş artışı, ikramiyeler ve 
promosyon gibi maddi ödüllerde olabilecektir (Wayne vd., 1997: 83). İş görenin örgüte yapmış olduğu 
katkılara karşılık, örgütünde iş görenin refah, mutluluk ve iyiliği için çaba gösterdiğini algılaması, işe 
devamsızlık oranlarında düşüş, iş tatmininde ve örgütsel bağlılık seviyesinde artış, işten ayrılma niyetinde 
azalma gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkabilecektir (Akın, 2008: 145-147)   

Bir örgütte iş görenlerin destek algısını güçlendiren özellikler; 

* İşgörenlerin düşünce, öneri, eleştiri ve tekliflerini dikkate alarak bunları uygulamaya çalışmak. İş görenler, 
düşüncelerinin dikkate alındığını, eleştirilerinin değerlendirildiğini ve bunlara bağlı olarak örgütte birtakım 
değişiklikler yapıldığını hissederlerse bu durum bir destek olarak görülebilecektir.   

*İş görenlere iş güvencesi sağlamak. İş görenlere örgütsel hedeflere ulaşmada başarılı olduklarında ve örgüte 
bu alanda katkı sağladıkları takdirde, işlerinde sürekli olarak çalışacaklarına dair güvence sağlamak bir destek 
olarak algılanacaktır.  

*Örgütte çalışan iş görenler arasında ilişkilerin ve iletişimin iyi ve güçlü olmasını sağlamak. Olumlu örgüt 
iklimi yaratma, bir taraftan motivasyonu artırırken diğer taraftan örgütsel bir destek olarak görülecektir.  

*Örgütsel ortamda yönetimin adil olması. İş görenler arasında kayırmacılığın yapılmaması, haksız tutum ve 
davranışlardan kaçınılması, çalışanların karşılıklarının zamanında ve tam olarak verilmesi bir destek olarak 
algılanacaktır.  

*İş görenleri önemseyerek ve dikkate alarak birtakım kararları ertelemek veya almamak. İş görenler örgüt 
içinde dikkate alınmayı, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı takdir edilmeyi ve önemsenmeyi beklerler. 

http://www.tdk.gov.tr/
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Bu davranışı sergileyen yöneticiler destek sağlayan yönetici olarak görülecektir. Buna bağlı olarak iş 
görenlerin istemediği birtakım uygulamaları ortadan kaldırmak veya kararları ertelemek örgütsel destek 
algısını güçlendirecektir (Özdevecioğlu, 2003: 117-118). 

Motivasyon  

İçinde bulunduğumuz zaman sürecinde gün geçtikçe insan kaynakları yönetimi karmaşık bir hal almakta, 
insan kaynaklarının planlanması, yönetimi, sevk ve idaresi örgütsel başarı için artan bir trendle önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle örgütler insan kaynaklarının verimli ve etkin olarak kullanılması için 
departmanlar kurmaktadırlar. 

Örgütsel amaçlara ulaşmada önemli kaynaklarından biri olan insan kaynaklarının başarısı örgütsel verimliliğe 
ve karlılığa katkısı oldukça yüksek seviyededir. İşgörenlerin sorumluluk alanlarında bulunan görevleri yerine 
getirmeleri, beklenilen seviyede performans göstermeleri, işlerini severek, isteyerek yapmaları ve istekli 
olmaları örgütsel amaçlar açısından önemlidir. Çünkü örgüt ortamında başarı ancak iş görenlerle birlikte ve 
takım halinde sağlanabilir. Ancak örgüt ortamında çalışan iş görenler psikolojik ve maddi birtakım 
sebeplerden dolayı her zaman beklenilen davranışı sergilemekte isteksiz davranabilmekte, örgüt amaçlarına 
istenilen düzeyde katkı sağlamadıkları görülmektedir. Konu ile ilgili araştırma yapanların cevabını aradıkları 
temel soru “Neden bazı iş görenler işlerini ilgiyle ve istekle yerine getirirken, aynı şartlarda çalışan ve benzer 
yeteneklere sahip olan diğer iş görenler verimsiz ve isteksiz bir davranış göstermektedirler? Sorusudur 
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998: 23). Yapılan bu araştırmaların amacı; işgörenlerin işlerini istekli ve verimli bir 
şekilde yerine getirmelerinin yöntemlerini bulmaktır. 

 Latince “motive” den gelen motivasyon kavramı; bireyi eyleme geçiren ve hareketlerine yön veren korku ve 
ihtiyaçlar olarak ifade edilmektedir. Bir diğer ifadeyle; bireyi belirli şartlarda davranışlara yönlendiren 
etkenlerdir (Fındıkçı, 2009: 371). Motivasyon; bireyi amaca doğru harekete geçirmede hangi yöntemin 
kullanılacağına dair soruya yanıt bulmaktır (Ruthankoon ve Ogunlana, 2003: 333). Motivasyon kavramının 
anlaşılmasına yardımcı olan başlıca teoriler; Vroom’un Beklenti Teorisi, Herzberg’in çift faktör Teorisi, 
Skinner’in Pekiştirme Teorisi, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Adams’ın Eşitlik Teorisidir (Lindner, 1998: 1). 

Motivasyon kavramının temelini karşılanmamış ihtiyaçlar oluşturmaktadır. Sosyal ve iş yaşamında bireylerin 
sürekli bir şekilde tatmin etmeye, gidermeye çalıştığı birtakım ihtiyaçları bulunmaktadır. Bireylerde ihtiyacın 
ortaya çıkmasıyla birlikte güdüleme süreci başlamaktadır.  Güdülenen birey amacına doğru yönelmekte, 
harekete geçmektedir. Fizyolojik veya psikolojik ihtiyaçlar, bireyi birtakım davranışlarda bulunmak amacıyla 
hedefe yöneltmektedir (Luthans, 1992: 147). 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

Şekil:1 Motivasyon Süreci (Steers ve Porter,1991) 

Örgüt çalışmalarının temelinde amaçlara ulaşma isteği vardır. Örgütler bu amaçlara ulaşmak için sahip 
oldukları her türlü maddi ve maddi olmayan kaynakları kullanmaya çalışmaktadır. Ancak örgüt 
yöneticilerinin unutmaması gereken husus örgüt amaçları olduğu gibi iş görenlerinde amaçlarının olduğu 
gerçeğidir. Dolayısıyla örgüt yöneticilerinin bu noktada görevi örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasında 
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bir uyum sağlamalarıdır. Çünkü iş görenler örgüt amaçları kadar kendi amaçlarına da katkı sağlayacak 
davranışı göstermektedirler (Aşan, 2001: 225). 

Motivasyon konusunda yapılan çalışmalar sonucunda; örgütlerde çalışan işgörenlerin motivasyonu ile ilgili 
faktörlerin neler olduğuna dair farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlere göre iş gören motivasyonunun 
temelinde içsel ve dışsal olmak üzere iki faktörün rol oynadığı sonucu elde edilmiştir. Dış faktörler çalışma 
ortamı, örgütsel destek, arkadaşlık ilişkileri ve örgütsel iletişim gibi unsurları kapsar iken, içsel faktörler ise iş 
görenin maddi ve sosyal faydalar elde etmesi ve kendi amaçlarını gerçekleştirmek için daha iyi çalışabileceğini 
ve motive olabileceğini ifade etmektedir (Jones vd., 2005: 930). 

Motivasyon konusunda önemli olan bir diğer husus işgörenlerin farklı özelliklere sahip olduğu, bu nedenle 
motivasyon kaynaklarının da farklı olabileceğidir. Bazı iş görenler maddi araçlarla motive olabilirken, bazı iş 
görenlerde çalışma ortamı veya terfi imkanları ile motive olabilmektedir. Örgüt yöneticileri birlikte çalıştıkları 
işgörenlerin hangi araçlarla motive olabileceğini bilmeli ve onları mutlu etmek için çaba göstermelidir. İş 
görenleri tanımanın ve mutlu etmenin ilk aşaması güçlü bir iletişim ağıdır. İş görenleri ile etkin bir iletişim 
kuran ve onların amaçlarını öğrenen yönetici motivasyon konusunda daha başarılı olabilecektir. İlgili alan 
yazın incelendiğinde genel olarak iş görenleri motive eden hususlar; ücret, alınan kararlara katılma, iş görene 
değer verme, çalışma koşulları, iş güvencesi, iletişim, terfi imkanları, sosyal haklar ve kariyer yapma imkanları 
olduğu ifade edilebilir (Gümüş, 1995: 211). 

Performans ve Hizmet Performansı 

Rekabet ortamında örgütlerin ön planda tuttuğu kavramlardan biri olan performans kavramı; belirlenen bir 
zaman sürecinde işletmenin faaliyetleri sonucunda üretilen sonuçları, çıktıları ifade etmektedir (Yıldız, 2010: 
180). Bir diğer tanımlamada performans; örgütsel ortamda gerçekleştirilen bir işle ilgili önceden belirlenen 
hedeflere veya standartlara hangi ölçüde ulaşıla bilindiğinin nitel veya nicel olarak ölçülmesini ifade eder 
(Tinaz, 1999: 389). Performans kavramı incelendiği ilk yıllarda sadece işletmelerin stratejik amaçlarına yönelik 
olarak araştırılmış, ancak sonraki dönemlerde daha geniş bir bakış açısı ile ele alınarak yalnız ortakları ve 
yöneticileri değil aynı zamanda müşterileri, devleti, tedarikçileri ve çalışanları da kapsayan bir kavram haline 
gelmiştir (Yağmurlu, 2018: 96). 

İş gören performansı örgütsel başarıyı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle iş gören performansının 
ölçülmesi, geliştirilecek yönlerin belirlenmesinde, ihtiyaç duyulan eğitim konularının tespit edilmesinde, 
gelecek dönemlere ait yönetim kadrolarının oluşturulmasında ve örgütsel başarının artması için yapılacak 
faaliyetlerde önemli rol oynamaktadır (Sungur, 2016: 7) 

Hizmet performansı ise; örgütün başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve isteklerine cevap 
verebilme, bunları karşılayabilme yeteneğidir (Bowrin, 2010:2). Hizmet performansı kavramı, genel olarak 
performans ölçümü kavramının içinde olup, daha çok finansal olmayan bölümü temsil etmektedir. Hizmet 
performansı ölçümü, finansal ölçümlere kıyasla değişen pazar koşullarına ve amaçlara uyum sağlayabilmesi, 
gelişmeye açık olması nedeniyle daha esnek bir şekilde ifade edilebilmektedir. Bu avantajına karşılık, örgüte 
sunduğu katkıların direkt olarak para ile açıklanamaması, karlılık ile ilişkisinin kurulamaması hizmet 
performansı ölçümünün dezavantajlı yönünü oluşturmaktadır (Yüreğir ve Nakıpoğlu, 2007: 549).  Örgütsel 
performansın değerlendirilmesinde finansal performans ile birlikte finansal olmayan performansında 
ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümün önemi, örgütün stratejik kararlarının performans ölçümünden 
etkilenebilmesidir (Şen ve Bolat, 2015: 155). 

Hizmet performansı ile ilgili standartların oluşturulması ve bu standartlara işgörenlerin uyumu oldukça 
önemlidir. Standartların belirlenmemesi hizmet performansında birtakım aksamaların oluşmasına neden 
olmakta, bu aksamalar görev tanımlamada zorluklar, işe yerleştirmede yanlışlıklar, denetim sistemlerinde 
yetersizlik, takım çalışmalarında motivasyon eksikliği gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Performans 
standartları; tüm işgörenlerin birbirine bağlı olarak hizmet sürecinin tamamını kapsadığından, zincirdeki tüm 
işgörenlerin işlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirmesi önem kazanmaktadır. Süreçteki herhangi bir 
iş görenin hatası tüm örgütü etkileyeceğinden, bu hata performansın azalmasına ve değerlendirmelerin 
olumsuzlukla sonuçlanmasına neden olabilecektir. Bu nedenle hizmet performansının istenilen düzeyde 
olabilmesi için işgörenlerin iş tanımı ve rolleri açık, net ve anlaşılır bir şekilde belirlenmelidir (Koç, 2017: 158). 
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Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon ve Hizmet Performansı 

Turunç ve Çelik (2010: 200) savunma sektöründe faaliyette bulunan küçük işletmelerde 172 iş görene yönelik 
olarak yaptıkları araştırma sonucunda; algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş performansı üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olmadığı, işgörenlerin örgütsel destek algılarının örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Searle vd. (2001) algılanan örgütsel destek ile bireylerin iş 
doyumu, özgüven düzeyi ve iş performansı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucunu elde 
etmişlerdir. İşgörenlerin örgüt desteğini hissetmeleri; iş tatmininde ve örgütsel bağlılıkta artış, işten ayrılma 
ve devamsızlık oranlarında düşüş, yaratıcılık ve buluşların artmasına yol açabilmektedir (Seçil vd., 2014;132). 
Bal (2018) 400 otel çalışanına yönelik yaptığı çalışmada; örgüte uyum ve örgütsel destek düzeylerinin, 
algılanan hizmet performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucunu elde etmiştir.  Özbek ve 
Kosa (2009) Kırgızistan’da 174 banka çalışanına yönelik anket tekniği kullanarak yaptıkları çalışmada; 
algılanan örgüt destek, duygusal bağlılık ve üst yönetim desteğinin hizmet kalitesi üzerinde etkili olduğu 
sonucunu elde etmişlerdir. Chuan ve Lo (2004) örgütsel destek ile bireyin kendini yalnız hissetmesi arasındaki 
ilişkiyi araştırarak, algılanan desteğin bireyde daha az yalnızlık hissinin oluşmasına yol açtığını tespit 
etmişlerdir.  Seçil vd. (2014;132) sağlık çalışanlarına yönelik yaptıkları çalışmada; işgörenlerin örgüt desteği 
hissetmeleri, örgütsel bağlılıkta ve iş tatmininde artış, yenilikçilik çalışmalarında ivme, sorumluluk 
duygularında güçlenme, işten ayrılma ve devamsızlıklarda azalma olduğu sonucunu elde etmişlerdir.  

Elde edilen bu sonuçlara göre algılanan örgütsel desteğin işgörenlerin bir takım tutum ve davranışları 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle algılanan örgütsel destek ile 
örgütsel başarı için önemli olan iş gören motivasyonu ve hizmet performansı arasında anlamlı bir ilişki  
olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
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Şekil 2: Algılanan Örgütsel Destek İş gören Motivasyonu ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişki. 

H1: Algılanan Örgütsel Destek ile İş Gören Motivasyonu Arasında Pozitif Yönde Anlamlı Bir İlişki Vardır. 

H2: Algılanan Örgütsel Destek ile Hizmet Performansı Arasında Pozitif Yönde Anlamlı Bir İlişki Vardır. 

H3: İş Gören Motivasyonu ile Hizmet Performansı Arasında Pozitif Yönde Anlamlı Bir İlişki Vardır. 
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Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı; örgütsel amaçlara ulaşmada önemli bir etkisi olduğu düşünülen iş gören motivasyonu 
ve hizmet performansının, iş görenlerin algılamış olduğu örgütsel destek tarafından etkilenip etkilenmediğini 
tespit etmek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte iş gören motivasyonu ile hizmet 
performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Araştırmada veri toplama işleminde anket tekniği kullanılmıştır. Söz konusu anket dört bölümden oluşmakta 
olup; birinci bölümde demografik özellikleri belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Anket ’in ikinci 
bölümünde hizmet performansını ölçmeye yönelik toplam 10 ifadeden oluşan bölüm bulunmaktadır. Smith 
(2013: 224) tarafından geliştirilen anket formu; “Bilgi Teknolojilerinin Hizmet Sektöründeki Tedarik Zinciri 
Üzerindeki Hizmet ve Alıcı Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi” başlıklı çalışmadan alınmıştır 
(Kardaş, 2019). Üçüncü bölümde, iş görenlerin örgütsel destek algısını ölçmeye yönelik toplam 8 ifadeden 
oluşan ve Eisenberger ve ark. (1997) tarafından geliştirilen anket formu bulunmaktadır. Örgütsel destek algısı 
ölçeği, “Algılanan örgütsel destek, psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler: Banka 
çalışanları üzerine bir araştırma” başlıklı çalışmadan alınmıştır (Özakar, 2019). Anket ’in dördüncü 
bölümünde ise iş görenlerin motivasyon düzeylerini ölçmeye yönelik toplam 8 ifadeden oluşan anket yer 
almaktadır. Söz konusu anket; “Kamu Kurumlarında Çalışan Performansının Değerlendirilmesi ve 
Motivasyonuna Etkisi Üzerine Vergi Dairelerinde Bir Araştırma” (Altıntaş, 2016) başlıklı çalışmadan 
alınmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Eylül-Kasım 2019 döneminde toplanmıştır. 

Araştırmanın evreni 

Araştırmanın evrenini Şırnak ili ve ilçelerinde devlet hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 
Devlet hastanelerinde çalışan iş gören sayısını tespit etmek amacıyla il sağlık müdürlüğü ile iletişime geçilmiş 
ve toplam 2238 iş görenin çalıştığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu iş görenlerden 400’üne anket dağıtılmış ancak 360 
iş görenden dönüş sağlanmıştır. 360 anketten 16 adedi eksik ve yanlış doldurulduğundan toplamda 344 anket 
analize tabi dahil edilmiştir. Cohen, Manion ve Morrison’a (2000) göre evren 5000 olduğunda örneklem 
sayısının 357 olması yeterlidir. Buna göre 344 katılımcıdan oluşan örneklem, 2238 iş görenin bulunduğu bir 
evreni temsil edebilecek yeterliliktedir. 

Metot  

Verilerin analizi konusunda; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile 
sunulmuştur. Algılanan örgütsel destek, hizmet performansı ve çalışan motivasyonu ölçeğinin güvenilirlik ve 
geçerlilik düzeyleri Cronbach alpha analizi ve faktör analizi ile yapılmıştır. KMO ve açıklanan varyans % 
değerleri hesaplanmıştır.  Çalışmada algılanan örgütsel destek, hizmet performansı ve çalışan motivasyonu 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p 
değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır.  

Güvenilirlik ve Geçerlilik  

Anket çalışmasında kullanılan hizmet performansı, algılanan örgütsel destek ve çalışan motivasyonu ile ilgili 
ölçeklerin güvenilirliğinin incelenmesi konusunda Alpha analizi uygulanmış ve Co. Alpha katsayısı hizmet 
performansı değerlendirme ölçeği için α=0,97, algılanan örgütsel destek ölçeği için α=0,96 ve motivasyon 
ölçeği için α=0,98 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen katsayılar yüksek olduğu için ölçeklerin oldukça 
güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. Güvenilirlik analizinin ardından yapı geçerliliğinin test edilmesi 
amacı ile hizmet performansı, algılanan örgütsel destek ve çalışan motivasyonu ölçeklerine ayrı ayrı olarak 
faktör analizi uygulaması yapılmıştır. 
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Tablo 1: Hizmet Performansı, Algılanan Örgütsel Destek ve Motivasyon 

Ölçek Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
varynas (%) 

KMO Güvenilirlik 

Hizmet Performansı Değerlendirme s1 0,75 

69% 0,94 0,97 

Hizmet Performansı Değerlendirme s2 0,78 
Hizmet Performansı Değerlendirme s3 0,83 
Hizmet Performansı Değerlendirme s4 0,65 
Hizmet Performansı Değerlendirme s5 0,80 
Hizmet Performansı Değerlendirme s6 0,80 
Hizmet Performansı Değerlendirme s7 0,53 
Hizmet Performansı Değerlendirme s8 0,70 
Hizmet Performansı Değerlendirme s9 0,59 
Hizmet Performansı Değerlendirme s10 0,52 
Algılanan Örgütsel Destek s1   

68% 0,93 0,96 

Algılanan Örgütsel Destek s2 0,57 
Algılanan Örgütsel Destek s3  

Algılanan Örgütsel Destek s4 0,66 
Algılanan Örgütsel Destek s5 0,66 
Algılanan Örgütsel Destek s6 0,61 
Algılanan Örgütsel Destek s7 0,77 
Algılanan Örgütsel Destek s8 0,84 

Çalışan Motivasyonu s1 
0,52 

70% 0,95 0,98 

0,73 

Çalışan Motivasyonu s2 
0,56 
0,58 

Çalışan Motivasyonu s3 
0,74 
0,53 

Çalışan Motivasyonu s4 
0,55 
0,67 

Çalışan Motivasyonu s5 
0,72 
0,69 

Çalışan Motivasyonu s6 
0,71 
0,72 

Çalışan Motivasyonu s7 
0,74 
0,76 

Çalışan Motivasyonu s8 
0,77 
0,79 

Hizmet Performansı boyutu 10 ifadeden oluşmakta ve KMO örneklem yeterlilik katsayısı 0,94, açıklanan 
varyans düzeylerinin ise %69 civarında olduğu tespit edilmiştir. KMO katsayısı yapılan n=344 adet anketin 
faktör yapısını orta koymak için yeterli sayıda olduğunun göstergesidir. Ayrıca faktör yapılarının 
anlamlılığının test edildiği Bartlett testi sonucuna göre (p=0,01, p<0,05).  

Algılanan Örgütsel Destek boyutu 8 ifadeden oluşmakta ve KMO örneklem yeterlilik katsayısı 0,96, açıklanan 
varyans düzeylerinin ise %68 civarında olduğu tespit edilmiştir. KMO katsayısı yapılan n=344 adet anketin 
faktör yapısını orta koymak için yeterli sayıda olduğunun göstergesidir. Araştırmada faktör yapılarının 
anlamlılığının test edildiği Bartlett testi sonucuna göre (p=0,01, p<0,05).  

Motivasyon boyutu 8 ifadeden oluşmakta ve KMO örneklem yeterlilik katsayısı 0,98 açıklanan varyans 
düzeylerinin ise %70 civarında olduğu tespit edilmiştir. KMO katsayısı yapılan n=344 adet anketin faktör 
yapısını orta koymak için yeterli sayıda olduğunun göstergesidir. Araştırmada faktör yapılarının 
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anlamlılığının test edildiği Bartlett testi sonucuna göre (p=0,01, p<0,05). Bu verilere göre ölçeklerin güvenilirlik 
ve geçerlilik düzeylerinin sağlandığı görülmüştür.  

Katılımcıların Özellikleri 

Tablo:2 Katılımcıların Özellikleri 

Cinsiyet n % 
Erkek 267 77,6 
Kadın 77 22,4 

Yaş n % 

18-25 138 40,1 

26-33 158 45,9 
33-41 48 14,0 

Eğitim n % 

Lise ve altında 59 17,2 

Yüksekokul 37 10,8 

Üniversite 211 61,3 

Katılımcıların %22’si kadın ve %78’i erkek bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %40’ı 18-25 yaş, %46’sı 26-
33 yaş, %14’nün 33-41 yaş arasında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %17’si lise ve altında, %11’i 
yüksekokul ve %61’i lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo:3 Hizmet Performansı, Algılanan Örgütsel Destek ve Motivasyon Betimsel Olarak İncelenmesi 

Boyutlar n X s.s. min. Maks 

Hizmet Performans 344 4,34 0,58 2,50 5,00 

Algılanan Örgütsel Destek 344 4,06 0,57 2,40 5,00 
Motivasyon 344 4,05 0,62 2,60 5,00 

Katılımcıların ortalama Hizmet Performansı düzeylerinin 4,34±0,58 olduğu, en yüksek değerlendirme 
düzeyinin 5,00 ve en düşük değerlendirme puanın 2,50 olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların ortalama algılanan örgütsel destek düzeylerinin 4,06±0,57 olduğu, en yüksek algılanan Örgütsel 
destek düzeyinin 5,00 ve en düşük algılanan örgütsel destek puanın 2,40 olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların ortalama çalışan motivasyonu düzeylerinin 4,05±0,62 olduğu, en yüksek çalışan motivasyonu 
düzeyinin 5,00 ve en düşük çalışan motivasyonun ise 2,60 olduğu tespit edilmiştir 

Tablo:4 Hizmet Performansı, Algılanan Örgütsel Destek ve Motivasyon İlişkisi 

Boyutlar  Hizmet Performansı  Algılanan Örgütsel Destek Motivasyon 

Hizmet Performansı  r 1   
p    

Algılanan Örgütsel Destek r 0,742** 1  
p 0,01   

Motivasyon r 0,771** 0,812** 1 
p 0,01 0,01  

*Korelasyon analizi uygulanmıştır.  
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Katılımcıların algılanan örgütsel destek ile motivasyon boyutları arasında pozitif yönde, oldukça güçlü 
düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek boyutu puanlarının artış göstermesinin 
çalışanların motivasyonunu yükselttiği görülmüştür. (r=0,812, p=0,01). Buna göre; “H1: Algılanan Örgütsel 
Destek ile İş Gören Motivasyonu Düzeyleri Arasında Pozitif Yönde Anlamlı Bir İlişki Vardır.”  Hipotezi kabul 
görmüştür. Bir başka ifade ile iş görenlerin örgütsel desteğe ait algıları arttıkça motivasyonları da artabileceği 
ifade edilebilir. 

Katılımcıların örgütsel destek algıları ile hizmet performansı arasında pozitif yönde, oldukça güçlü düzeyde 
ve anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek algısının artmasının hizmet performansını olumlu 
düzeyde etkileyeceği görülmektedir (r=0,742, p=0,01). Ele alınan hipotezlerden; “H2: Algılanan Örgütsel 
Destek ile Hizmet Performansı arasında Pozitif Yönde ve Anlamlı Bir İlişki Vardır.” Hipotezi kabul 
görmüştür. İş görenlerin örgütsel destek ile ilgili algılarında ki artış hizmet performansında da bir artışa yol 
açabileceği sonucuna ulaşılabilir.  

Katılımcıların hizmet performansı ile motivasyon arasında pozitif yönde, oldukça güçlü düzeyde ve anlamlı 
bir ilişki olduğu, iş gören motivasyon düzeyinin artmasının hizmet performansını olumlu düzeyde 
etkileyeceği görülmektedir (r=0,771, p=0,01). Ele alınan hipotezlerden; “H3: İş Gören Motivasyonu ile Hizmet 
Performansı Arasında Pozitif Yönde ve Anlamlı Bir ilişki Vardır.”  Hipotezi kabul görmüştür. Bu sonuca göre 
iş gören motivasyonundaki artış hizmet performansını olumlu yönde yansıyabileceği ifade edilebilmektedir.   

Sonuç ve Tartışma 

Günümüz çalışma dünyasında örgütler ve işgörenlerin karşılıklı olarak birbirlerinden beklentileri ve talepleri 
bulunmaktadır. Örgütler genellikle iş görenlerinden bağlılık, işe adanmışlık ve hedeflere ulaşma için yoğun 
çaba göstermelerini beklemektedirler. İş görenler ise başta iş güvencesi olmak üzere, mali ve psikolojik açıdan 
örgütlerin desteklerini görmek, örgüt için yaptıkları katkının fark edilmesini, harcadıkları emeğin değer 
görmesini beklemektedirler. Bu beklentiler iş görenlerde bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve sonuçta 
örgütsel bir desteğin olup, olmadığı konusunda bir algı oluşmaktadır.  Bu algının olumlu olması, bir başka 
ifade ile örgütsel desteğin iş görenler tarafından hissedilmesi, iş doyumu, iş tatmini ve işten ayrılmalar gibi 
örgütsel çıktılar üzerinde olumlu etkileri bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı iş görenler tarafından 
algılanan örgütsel desteğin iş gören motivasyonu ve hizmet performansı üzerine etkisini belirlemek, varsa 
aralarındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak, iş gören motivasyonu ve hizmet performansı arasındaki ilişkiyi 
belirlemek ve ilgili literatüre katkı sağlamaktır. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerden biri; katılımcıların hizmet performansı ile algılanan örgütsel 
destek arasında pozitif yönde, oldukça güçlü düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek 
algısının artması hizmet performansını olumlu düzeyde etkileyeceği görülmektedir (r=0,742, p=0,01). Örgüt 
yönetimince iş güvencesi, sosyal haklar, terfiler, ücret, işgörenlerin emek ve katkılarının farkındalığı gibi 
konularda iş görenlerin desteklenmesi, bu desteğin iş görenlerce hissedilmesi ve algılanması işgörenlerin 
verdiği hizmet ’in performansını artırabilecektir. Örgütsel desteği arkasında hisseden iş görenler çalışma 
ortamında verdikleri hizmetin kalite standardını yükseltmeye çalışacak, çalışanlara karşı nezaketli olabilecek, 
müşteri sorunlarını çözmeye çalışacak, bireysel müşterilerle ilgilenme düzeyini artırabilecek, müşterilere karşı 
esnek davranabilecek ve müşteriyi kaybetmemek için çaba göstererek hizmet performansını artırmaya 
çalışacaktır. Bu sonuç Bal’ın (2018) 400 otel çalışanına yönelik yaptığı çalışma ile paralellik göstermektedir. Bu 
çalışmada; örgüte uyum ve örgütsel destek düzeylerinin, algılanan hizmet performansı üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Hizmet performansını ve müşteri memnuniyet düzeylerini 
artırmak isteyen örgütlerin iş görenlerini destekleyerek bu konudaki algılarını güçlendirmeleri gerektiği ifade 
dilebilir.  Bir başka ifade ile örgütler iş görenlerin sunduğu hizmetin performansını artırmak için örgütsel 
desteğe yönelik algılarını olumlu olarak güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu konuda örgüte istenilen katkıyı 
sağlayanların prim ve ikramiyelerle ödüllendirme, iş güvencesi sağlama, terfi ettirme, işe yönelik becerilerin 
kazandırılması amacıyla eğitime tabi tutma ve diğer birtakım sosyal hakları sağlama gibi politikalar 
uygulanabilir.  Örgüt yönetimi olarak iş görenlerini desteklemeyen ve bu konudaki iş gören algısını 
güçlendirmeyen örgütlerin hizmet performanslarında istenilen başarı düzeyini yakalamada sorunlar 
yaşayabileceği ifade edilebilir. Örgütte çalışan iş görenler örgütsel desteği yanlarında hissetmedikleri 
takdirde, bu durum bir endişe ve strese yol açabileceği, işgücü kayıplarının yaşanabileceği, iş kazalarını ve 
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üretim firelerinin artabileceği, iş tatmini ve iş doyumunda azalmalar yaşanabileceği ve işten ayrılmalar sonucu 
personel devir oranının artabileceği sonucuna varılabilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer veri; algılanan örgütsel destek ile motivasyon boyutları arasında 
pozitif yönde, oldukça güçlü düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan örgütsel destek boyutu 
puanlarının artış göstermesinin çalışanların motivasyonunu yükselttiği görülmüştür. (r=0,812, p=0,01). Örgüt 
çatısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren işgörenlerin, örgüt tarafından değer görmesi, refahının 
önemsenmesi, yaptığı birtakım hataların tolere edilmesi, görüşlerinin önemsenmesi ve yardıma ihtiyacı 
olduğunda örgütü yanında görmesi örgütsel destek algısını güçlendirecektir. Kendini değerli gören ve örgüt 
tarafından desteklenen iş görenin birtakım ihtiyaçları karşılandığında, fikirleri yönetim tarafından kabul 
gördüğünde, bireysel performansı ödüllendirildiğinde, örgüt içindeki gelişme ve yeniliklerden haberdar 
olduğunda kendisini zihinsel olarak rahat hissedebileceği ve işine sahipleneceği, sonuç olarak motivasyonun 
artabileceği sonucuna varılabilir. Çünkü motivasyon kavramının temelinde ihtiyaçların giderilmesi yer 
almaktadır. Bu sonuç Seçil vd. (2014;132) sağlık çalışanlarına yönelik yaptıkları çalışma ile de örtüşmektedir. 
Bu çalışmada; işgörenlerin örgüt desteğini hissetmeleri, örgütsel bağlılıkta ve iş tatmininde artış, yenilikçilik 
çalışmalarında ivme, sorumluluk duygularında güçlenme, işten ayrılma ve devamsızlıklarda azalma olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Bu verilere göre; iş gören motivasyonunu artırmanın önemli yollarından birinin de 
örgütsel destek algısını güçlendirmek olduğu sonucuna varılabilir. Bir başka ifadeyle örgütsel başarıyı 
yakından etkileyen motivasyon artışı için; iş görenin örgüt açısından önemsenmesi, örgütsel başarının ancak 
takım halinde elde edileceği,  değerinin göz önünde bulundurulması, refahının artırılması, iş ve özel 
hayatında problemle  karşılaştığında yardım edilmesi( çocukların eğitimi ile ilgili desteklenmesi), bir düzeye 
kadar yaptığı hataların tolere edilmesi (özellikle üretim  ve yenilik süreçlerinde yapılan hatalar), görüşlerine 
önem verilmesi ( kendisi ve işi ile ilgili alınan kararlara katılımı) gerektiği ifade edilebilir.  

Araştırma sonucunda hizmet performansı ile motivasyon arasında pozitif yönde, oldukça güçlü düzeyde ve 
anlamlı bir ilişki olduğu, çalışan motivasyon düzeyinin artmasının hizmet performansını olumlu düzeyde 
etkileyeceği verisi elde edilmiştir (r=0,771, p=0,01). Örgütsel yönetimin işgörenlerin içsel ve dışsal 
motivasyonlarını sağlamaları, örgütsel amaç için harekete geçirmeleri ve istendiği şekilde davranış 
göstermeleri örgütlerin başarısı için oldukça önemlidir. Motivasyonu sağlamanın temel şartı ihtiyaçlar ve bu 
ihtiyaçların giderilmesidir. İşgörenlerin hissettikleri ihtiyaçların giderilmesi oranında işlerine motive 
olabilecekleri, örgütsel başarıya katkı sunabilecekleri ifade edilebilir. İhtiyaçları giderilen ve çalışma 
ortamında motive edilen iş görenin, hizmet performansını artırabileceği, kalite standartlarını yakalayabileceği, 
çalışanlara nezaketli davranacağı, sorunlara çözüm üretebileceği, müşteri ile bireysel olarak ilgilenebileceği 
ve sonuç olarak hizmet performansını artırabileceği sonucuna varılabilir. Bu nedenle işgörenlerin hem maddi 
hem de psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi için yöneticiler çaba harcamak ve bu konuda başarılı olmak 
zorundadırlar. Bu çabalar genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 *Olumlu bir örgüt iklimi ve örgüt kültürü yaratma; örgütsel çatı altında çalışan iş görenler örgütsel değerleri 
ve iş yapma yöntemlerini benimsedikleri ve aralarında etkin bir iletişim ve dayanışma olduğu oranında 
motive olabileceklerdir.  

 *İyi çalışma koşulları sağlama, işgörenlerin iyi çalışma koşullarında çalışmaları, ihtiyaç duydukları malzeme 
ve makinaların temini, işyerinin ışıklandırılması ve bakımı gibi hususların elverişli olması iş gören 
motivasyonunu artırabilecektir. 

 * Ücret politikası; iş görenlerin yaptıkları işin karşılığını aldıklarına inandıkları oranda işlerine daha çok sahip 
çıkabilecekleri ve motive olabilecekleri ifade edilebilir. 

* İşe yerleştirme; iş görenler sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmeleri 
motivasyon düzeylerini artırabilecektir. 

*Terfi imkanları; örgütün terfi politikalarında eşit ve adil davranması ve bu konuda güven vermesi iş gören 
motivasyonuna katkı sağlayacaktır. 

*Sosyal haklar; örgüt yönetiminin iş görenlerine ücret ödemeleri ile birlikte birtakım sosyal imkanlar sunması 
örgütsel bağlılığa ve motivasyon düzeyine katkı sağlayabilecektir. Bu sosyal haklar; prim ödemeleri, aile 
üyelerine eğitim desteği, gezi programları, servis hizmetleri, kira yardımı vb.   
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*İş güvencesi; iş görenlere işlerini başarılı bir şekilde icra ettikleri sürece işlerini kaybetmeyeceklerine dair 
güvence verilmesi onları motivasyon düzeylerini artırabilecektir.  

*Eğitim imkanları; iş görene yaptığı iş ile ilgili yeni bir takım bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik eğitim 
imkanları sunulması motivasyona olumlu yansıyabilecektir. 

Araştırma sağlık sektöründe sadece bir ilde ve devlet hastanelerinde yapılmıştır. Araştırma farklı illerde veya 
ülke genelinde bulunan özel ve resmi sağlık kurumlarını da kapsayan bir çalışma ile genişletilebilir. Ayrıca 
sadece sağlık sektöründe değil, üretim, tekstil, hizmet, inşaat, mobilya, eğitim gibi farklı sektörler de yapılarak 
ilgili literatüre katkı sağlanabileceği, konu ile ilgili perspektifi genişletebileceği ve bir eksikliği giderebileceği 
düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Akın, M. (2008). Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş /Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,25(2):141-170. 

Altıntaş, H. (2016).  Kamu Kurumlarında Çalışan Performansının Değerlendirilmesi ve Motivasyonuna Etkisi 
Üzerine Vergi Dairelerinde Bir Araştırma, Nişantaşı Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Lisans Tezi. 

Aşan, Ö. (2001). Motivasyon, Yönetim ve Organizasyon, (Ed. Salih Güney), Nobel Yayınları, Ankara, s.225-
255. 

Bal, Ş. (2018). Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüte Uyum Düzeyinin Algılanan Hizmet 
Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 

Bowrin, R., A. and King II, J. (2010). Time Pressure, Task Complexity, and Audit Effectiveness. Managerial 
Auditing Journal, 25(2), 160-181 

Chuan, J. Yeh ve S. K. Lo. (2004). Living Alone, Social Support and Feeling Lonely Among the Elderly”, Social 
Behavior and Personality, 32/2, 129-138. 

Cohen, l., Manion, l. and Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. 5th Edition, Routledge Falmer, 
London. 

Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary 
treatment, and job satisfaction. Journal of applied psychology, 82(5), 812. 

Eısenberger, R., Fasolo, P. and Valerie D.L. (1990). Perceived Organizational Support and Employee Diligence, 
Commitment and Innovation”, Journal of Applied Psychology, 75:51- 59. 

Eısenberger, Robert H., Robin, H., Sowa, S. and D. (1986). Perceived Organizational Support, Journal of 
Applied Psychology, 7:500-507. 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., and Sowa, V. (1986). Perceived Organizational Support. Journal 
of Applied Psychology, 71(3), 500-507. 

Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul. 

Fındıkçı, İ. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul. 

Gümüş, M. (1995). Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. 

Jones, B., Nigel, L., C.  Geoffrey (2005). Does Herzberg’s Motivation Theory Have Staying Power?, The Journal 
of Management Development, Vol. 24, No: 10, pp.929-943. 

Kardaş, M. (2019). Bilgi Teknolojilerinin Hizmet Sektöründeki Tedarik Zinciri Üzerindeki Hizmet ve Alıcı 
Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi: Erzurum İli Uygulaması, Yayınlanmamış Y.L. Tezi, 
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Koç, E. (2017). Hizmet Pazarlaması ve Yönetimine Giriş. (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Lındner, J.R. (1998). Understveing Employee Motivation, Journal of Extension, 36, s. 1-6. 
http://www.jeo.org/jeo/1998June/rb3.html. Erişim Tarhihi: 18.09.2019. 



R. V. Sönmez 12/2 (2020) 1540-1553 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1552 

Loi, R., Hang-Yue, N. ve Foley, S. (2006). Linking Employees’ Justice Perceptions to Organizational 
Commitment and Intention to Leave: The Mediating Role of Perceived Organizational Support, 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101–120. 

Luthans, F. (1992). Organizational Behavior. 6th Edition. New York: McGraw-Hill. 

Nayır, F. (2011). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Sağlanan Örgütsel Desteğe İlişkin Görüşleri, 
Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Doktora Tezi, Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Nayır, F.(2014), Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2013, Sayı 28: 95-105. 

Özakar, Ö.Ö. (2019). Algılanan Örgütsel Destek, Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 
İlişkiler: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Özbek, M.F. ve Kosa, G. (2009) Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel 
Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Banka İş Görenleri Üzerinde Bir 
Uygulama. 

Özdemir, A. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Destek, Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine 
Göre İncelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. XIV, s.1: 238-250. 

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Araştırma, İzmir İktisat Dergisi, Cilt 18, Sayı;2. 

Rhoades, L. and Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A review of the Literature. Journal 
of Applied Psychology, 87(4), 698-714. doi: 10.1037//00219010.87.4.698. 

Robledeo, M.A. (2001). Mesauring and Managing Service Quality; İntegrating Customer Expectations, 
Managing Service Quality 11(1) 22-31. 

Ruthankoon, R. and Ogunlana, S.O. (2003). Testing Herzberg’s Two-Factor Theory in The Thai Construction, 
Engineering, Construction ve Architectural Management, 10(5), 333-341. 

Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. 3. Baskı, Bursa: Alfa Yayınları. 

Schneider, B. (1987). The People Make The Place, Personnel Psychology, 40, ss.437-453. 

Searle, B., Bright, J. E. H. and Bochner, S. (2001). Helping People to Sort it out: The role of Social Support in the 
Job Strain Model, Work & Stress, 15/4, 328-346. 

Seçil, T., İşci, E. ve Arslan, B. (2014). Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin 
İncelenmesi: İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 

Smith, J. D. (2013). Towards A Theory Of Servıces Supply Chaın Management. (Doctor Of Busıness 
Admınıstratıon). ABD: Cleveland State Unıversıty. 

Steers R. M. and Lyman W. Porter. (1991). Motivation and Work Behavior. 5th Edition. New York: McGraw 
Hill Inc. 

Sungur, A.T. (2016). Örgütlerde Performans Değerlendirme: Jandarma Genel Komutanlığı Performans 
Değerlendirme Sistemi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Y.L.Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 

Şen, E. ve Bolat, M. (2015). İşletmelerde Demokratik Yönetim Anlayışının İnovasyon ve Firma Performansı 
Üzerine Etkisi: İstanbul Avrupa Yakası Lojistik İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 14 (27), 149-172. 

Şimşek, M. ve Nursoy, M. (2002). Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçümü, Hayat Yayınları, İstanbul. 



R. V. Sönmez 12/2 (2020) 1540-1553 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1553 

Tinaz, P. (1999). Performans Değerlendirme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İlişkin Bir 
İnceleme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi 
Dergisi 5, no. 1 (1999): 389-406. 

Topaloğlu, I. G. (2010). İşgörenlerin Adalet ve Etik Algıları Açısından Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık 
İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Turunç, Ö ve   Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme 
ve İş Performansına Etkisi, Yönetim ve Ekonomi yıl: 2010 cilt:17 sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Manisa. 

Wayne, S. J., Shore, L. M. and Liden, R. C. (1997). Perceieved organizational support and leader-member 
exchange: a social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40(1), 82-111. 

www.tdk.gov.tr. 23.11.2019. 

Yağmurlu, N. (2018). İmalat Sanayiinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulamaları ve İşletme Performansı 
Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta. 

Yıldız, S. (2010) İşletme Performansının Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 (1): 179-193. 

Yüreğir, O. H. ve Nakıpoğlu, G. (2007). Performans Ölçümü ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış, Ç.Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16/2, 545-562. 

http://www.tdk.gov.tr/


Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Öksüz Narinç, N., Küçükönder, H. (2020). Hanehalkı Tasarruf Tercihlerinin Ardışık Logit Modelle Belirlenmesi: Türkiye Örneği, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1554-1572. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1554-1572 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.929  

 
Hanehalkı Tasarruf Tercihlerinin Ardışık Logit Modelle Belirlenmesi: Türkiye Örneği 
(Determination of Household Saving Preferences with Sequential Logit Model: The Case 
of Turkey) 
 
Nihan ÖKSÜZ NARİNÇ a Hande KÜÇÜKÖNDER b 

a Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Antalya, Türkiye. nihanoksuz@akdeniz.edu.tr 
b Bartın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bartın, Türkiye. hkucukonder@bartin.edu.tr 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Hanehalkı tasarrufu 

Tasarruf Tercihleri 

Ardışık Logit Model   

 

Gönderilme Tarihi 20 
Şubat 2020 

Revizyon Tarihi 27 Mayıs 
2020 

Kabul Tarihi 1 Haziran 
2020 

 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Genel iktisadi düşüncede tasarruf konusu, kalkınma ve büyüme için kilit bir rol oynamaktadır. 
Ülkelerin yüksek seviyeli bir gelir dengesine ulaşması önemli ölçüde yatırımların artmasına bağlıdır. 
Kurumsal sektörler içerisinde hanehalkı sektörü en yüksek tasarruf payına sahiptir. Dolayısıyla 
hanehalklarının tasarruf davranışını incelemek bir gereklilik haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı,  
hanehalklarının tasarruflarının ve tasarruflarına ilişkin tercihlerinin belirleyicilerini araştırmaktır.   

Yöntem – Araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun yayınlamış olduğu 2017 Hanehalkı Bütçe 
Anketi kullanılarak, Ardışık Logit Model ile hanehalklarının tasarruf ve tasarruf tercihleri incelenmiştir. 
Modelin bağımlı değişkenleri belirlenirken veri setindeki hanehalkları önce tasarruf eden ve etmeyen 
hanehalkları olarak iki gruba ayrılmıştır.  Tasarruf eden hanehalkları ise kendi arasında gayrimenkule, altın 
ve dövize, diğer menkul kıymetlere yatırım yapanlar olarak üç kategoriye ayrılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda,  konut sahibi ve otomobil sahibi olan bireyler olmayanlara göre daha 
fazla tasarruf yapma eğilimindedir. Hanehalklarının gayrimenkule yatırım yapmasında konut sahibi 
olmak, özel sigorta sahibi olmak, aylık harcama miktarı, hanehalkı büyüklüğü, yaş ve çalışma süresi 
değişkenlerinin istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüştür (her bir değişken için P<0.05). Bunun 
yanında altın veya dövize yatırım yapmayı etkileyen değişkenlerden özel sigorta sahibi olmak, aylık 
harcama, hanehalkı büyüklüğü, yaş istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (her bir değişken için P<0.05). 
Marjinal etkiler bakımından bireylerin yaşları arttıkça tasarruflarında artış olması ve gayrimenkul ile döviz 
ve altın için tasarruf etme olasılığının artması tasarruf eğilimi bakımından önemlidir. 

Tartışma – Türkiye’deki bireylerin geleneksel ve risksiz gördüğü tasarruf kanalları ve gayrimenkul dışında, 
finansal araçlarda çeşitlendirmeyle tasarruf yapabilmesi için farkındalık yaratılması ve eğitimin dolayısıyla 
finansal okuryazarlığın arttırılması gereklidir. 
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Purpose – In general economic thought, the issue of savings plays a key role for development and growth. 
Countries reaching a high level of income balance depends on the increase of investments. Among the 
corporate sectors, the household sector has the highest savings. Therefore, it becomes a necessity to examine 
the saving behaviour of households.The purpose of this study is to investigate the determinants of 
household savings and their preferences regarding savings. 

Design/methodology/approach – In this research, Turkey Statistical Institute (TSI) is published by using 
the 2017 Household Budget Survey, savings and savings choices of households with sequential logit models 
were examined. While determining the dependent variables of the model, the households in the data set 
were divided into two groups as those who first saved and did not. Saving households, on the other hand, 
are divided into three categories, among those investing in real estate, gold and foreign currency, and other 
securities 

Findings – As a result of the research, individuals who own houses and cars tend to save more than those 
who do not. It was found that the variables of owning a house, owning private insurance, monthly 
expenditure, household size, age and working time were statistically significant in households' investment 
in real estate (P <0.05 for each variable). In addition, having private insurance, monthly expenditure, 
household size, age were statistically significant (P <0.05 for each variable). In terms of marginal effects, the 
increase in the savings of individuals as their ages increases and the possibility of saving for real estate, 
foreign currency and gold is important in terms of saving tendency. 

Discussion – In order for households to make the necessary savings, it is important to raise awareness for 
financial instruments besides the savings preferences that traditional and risk-free. Education and therefore 
financial literacy need to be increased. 
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1. GİRİŞ 

Genel tanımıyla tasarruflar, milli gelirin harcanabilir gelir kısmından bir yıl içinde tüketime harcanmayan 
bölümünü temsil etmektedir. Kapalı bir ekonomide, tasarruflar toplam yatırımlara veya sermaye oluşumuna 
eşittir. Eğer bir ülke içerisinde tasarruflar yetersiz ise yatırım yapabilmek için dış kaynak ihtiyacı 
oluşmaktadır. Bu nedenle yurtiçi tasarruflar bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili bilgi veren önemli bir 
değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık bir ekonomide, ihracat ve ithalat arasındaki farka bağlı olarak 
cari işlemler dengesinde fazlalık veya açık olabildiğinden, yurtiçindeki toplam yatırımlar yurtiçi tasarrufları 
aşabilir veya azaltabilir. Bir ülke ihracatını arttırarak daha fazla tasarruf edebilir ya da ithal ettiklerine göre 
daha az ihracat yaparak tasarrufları dışlayabilir. Kurumsal sektör hesapları bakımından, yurtiçi tasarruflar 
hanehalkı tasarrufu, mali olan ve olmayan şirket tasarrufları ve devlet tasarrufları olarak dört ana bileşene 
ayrılmaktadır.    

Açık bir ekonomide toplam tasarruf, bu dört bileşenin yanı sıra net yabancı yatırımlara eşdeğer olan dış 
tasarrufları da içerecektir. Hanehalkı tasarrufu hanehalkı sektörünün harcanabilir gelirinden tasarrufunu 
temsil etmektedir ve bu dört bileşen içerisinde yurtiçi yatırımlar için ana fon kaynağıdır.  Ülkeler arasına 
kurumsal, demografik ve sosyoekonomik farklılar nedeniyle hanehalkı tasarruf oranı oldukça 
farklılaşmaktadır. Örneğin emeklilik ve yaşlılıkla ilgili ülkelerin farklılaşan sosyal politikaları, eğitim 
politikaları, nüfusun demografik yaş dinamiği, gelir dağılımı gibi değişkenler bu farklılığın temelini 
oluşturmaktadır. Benzer şekilde finansal piyasaların yapısı, finansal okuryazarlık, kredi mevcudiyeti ve fiyatı 
ile borca yönelik tutumlar da hanehalklarının dolayısıyla ülkelerin harcama ya da tasarruf etme konusunda 
yaptıkları seçimleri etkileyebilir.  

Gelişmiş finansal piyasalara sahip ekonomilerde hanehalkı sektörünün tasarrufları bankalar, finansal 
kurumlar ve devlet gibi finansal aracılar tarafından ihraç edilen çeşitli finansal araçlara yapılan yatırımlara 
yansıtılmaktadır. Hanehalkı tasarrufunu etkileyen değişkenler içerisinde özellikle hanehalkı harcanabilir 
geliri istihdamdan ve şirketlere bağlı olmayan işletmelerin faaliyetlerinden elde edilen gelir ile faiz gelirleri, 
temettüler ve sosyal haklardan; cari vergiler, faiz ve sosyal katkıların çıkartılması elde edilen ve üzerinde en 
çok vurgu yapılan temel değişken olmaktadır. Nitekim modern iktisat literatüründe tüketim ve tasarruf 
üzerine yapılan teorik tartışmanın bir anlamda başlangıç noktası da gelirdir. Hanehalkı tasarruf davranışını 
açıklamaya çalışan dört ana hipotez bulunmaktadır.  Keynesyen hipotezlerde tasarruf, mutlak gelir düzeyiyle 
ilişkiliyken, Neoklasik gelenek sürekli gelir ile geçici gelir arasında ayrım yapmaktadır.  Yaşam döngüsü 
hipotezi, tasarrufu, tüketim harcamalarını yaşam süresi boyunca eşit olarak yaymanın bir aracı olarak kabul 
ederken, dinamik tasarruf fonksiyonu, mevcut tasarrufu geçmiş tasarruf davranışıyla ilişkilendirmektedir. 

 Tasarruf eğilimlerini açıklamak için teoride en çok tartışılan alanlarından biri de ekonomik büyüme ve 
tasarruf ilişkisidir. Ülkeler arası karşılaştırmalı verilere bakıldığında tasarruf ve büyüme arasında pozitif bir 
korelasyon bulunmaktadır. Bu konudaki varsayım ekonomik büyümenin beraberinde kişi başına düşen geliri 
arttıracağı ve bu ilave gelirin tamamının harcanmayıp tasarruf edileceğidir. Ancak dünya genelinde 
1980’lerden bu yana tasarruf oranları gelişmekte olan bölgelerde tasarruf eşitsizliği ile birlikte bir düşüş trendi 
içerisindedir. Tasarruf açığı büyüme performansını yakından izleyerek yüksek tasarrufun olduğu bölgelerde 
daha hızlı gelir artışı meydana gelmiştir. Ancak yüksek tasarrufun hızlı ve sürekli büyümeyi sağlaması için 
makroekonomik performans ve dış finansmanın sürdürülebilir bir etkileşimde olmasının desteklenmesi 
gerekmektedir.  

 Özellikle 2008 krizinden bu yana hem dünya hem de Türkiye ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye rağmen 
hane halkı tasarruf oranlarının tüm büyük ekonomilerde istikrarlı bir şekilde düşmeye başladığı 
görülmektedir. Bu durum insanlar biraz daha zengin hissetmeye başladığında, daha az tasarruf ettiği 
anlamına gelen servet etkisi ile ilişkilendirilmektedir. Yurtiçi tasarrufların yetersizliği yatırımın dolayısıyla 
üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi için dış finansman ihtiyacını devreye sokmaktadır. Ekonomik 
büyümedeki artış beraberinde tasarruf açığı ile ekonomileri dış şokların etkilerine maruz bırakmaktadır.  Tüm 
bu makroekonomik değişkenlere olan etkisinden dolayı tasarruf açığına neden olan mekanizmaların iyi 
incelenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada yurtiçi tasarrufların en önemli belirleyicilerinden 
olan hane halklarının tasarruflarının ve tasarruf araçlarının belirleyicileri çeşitli demografik özellikler 
bakımından mikro verilerle analiz edilerek araştırılacaktır.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Tasarruf konusu 1930’ların ortalarına kadar çok basit bir düzeyde ele alınsa da iktisat literatüründe pek çok 
açıdan tartışılmış önemli bir konudur. Klasik İktisat Okulu sermaye ve birikim teorisi içerisinde büyümenin 
kaynaklarından birisi olarak tasarrufları görmektedir. Klasik iktisatta tasarruf, faiz oranının artan yatırım ise 
azalan bir fonksiyonudur. Tasarruf ve yatırım fonksiyonları birlikte sermaye oluşumuna eşdeğer denge 
tasarruf ve faiz oranı düzeyini belirlemektedir (Smyth vd, 1993:47; Doker,2016:276, Wan, 2011a:9).  

Neo Klasik iktisat ve Keynesyen iktisatta ise aynı şekilde büyümenin bir kaynağı olarak görülen tasarrufların 
yatırımların düzeyini belirlediği kabul edilmektedir. Ancak Keynesyen iktisadı diğerlerinden ayıran temel 
unsur tasarruf paradoksudur. Bu yaklaşım dışında tasarruf kavramı tüketim teorileri ile açıklanmaya 
çalışılmaktadır (Çolak ve Öztürkler, 2012: 1-2; Doker,2016:276). Keynesyen modelde tasarruf, harcanabilir 
gelire bağlıdır. IS-LM modelindeki denge hâsıla düzeyi ve harcamaların belirlenmesinde tasarruf fonksiyonun 
önemli bir rolü bulunmaktadır (Smyth vd, 1993:47). Tüketim ve tasarruf ilişkisini ele alan ilk çalışma Irving 
Fisher (1930) tarafından ortaya konulan bugün ve gelecek arasında tüketimini belirleyerek zamanlar arası 
optimizasyon ile tasarruf kararı veren tüketicilere yönelik çalışmadır (Çolak ve Öztürkler, 2012: 1-2; 
Doker,2016:276).  

Tasarruf konusunda ilk dikkat çekici çalışma ise P. Ramsey’in (1928) yayınladığı “A Mathematical Theory of 
Saving” isimli makaledir. Bu makalede bir ülkenin gelirinin ne kadarını tasarruf etmesi gerektiği sorusunun 
cevabını aramıştır. Dönemler arası optimizasyon ile sermayenin marjinal verimliliği ve tüketimin büyüme 
oranı arasındaki ilişkide bugün tüketimi azaltarak tasarruf etmenin, gelecekte daha çok tüketim imkânı 
sağlayacağını matematiksel olarak göstermiştir. Bu çalışmanın bir başka önemi ise sürekli gelir hipotezi, 
yaşam döngüsü hipotezi gibi literatürde yer alan tasarruf, gelir, tüketim gibi temel konulara kaynaklık 
etmesidir. Öyle ki makro iktisat ve işsizlik konularının referansı olan Keynes’in (1933) Mutlak Gelir 
Hipotezi’nde cari gelirin bir kısmının tüketildiği ve kalan kısmının tasarruf edildiği ileri sürülmektedir. 
Özellikle deflasyonist dönemlerde likidite tercihi belirleyici rol üstlenmektedir. Klasik İktisat okulunda tam 
istihdam dengesinin sağlandığı noktada faiz mekanizması tarafından tasarrufların yatırımlara eşitlendiği ileri 
sürülmektedir. Ancak Keynes’in bu noktadaki itirazı efektif talep yetersizliği ile eksik istihdam dengesidir. 
Dolayısıyla faiz mekanizması tasarruf yatırım eşitliğini sağlamamaktadır. Tasarrufların ve gömülemenin 
artmasının bir depresyon zamanında mevcut tabloyu daha da kötüleştireceğine inanan Keynes’in aksine 
Hayek  (1931)  "The 'Paradox' of Savings" isimli makalesinde tasarruf paradoksuna karşı çıkmaktadır.  Hayek 
(1932),  Bentham (1843)’dan1 devraldığı “zorunlu tutumluluk” ilkesini savunarak serbest piyasa ekonomisinde 
optimum tasarrufun elde edilmesinin zor olduğu bu nedenle zorunlu tasarrufun gerekli olduğunu 
söylemektedir.  

Pigou (1943;1947) Keynes’in hanehalklarının tüketimlerinin artması için hanehalkı kullanılabilir gelir artışının 
gerekli olduğu düşüncesinin geçerli olmadığını öngörmektedir. Özellikle bir ekonomide deflasyon 
yaşanıyorsa gerçek servet dengesindeki artış cari kullanılabilir geliri ve hanehalkı tüketimini arttırmakta ve 
dolayısıyla tasarrufları azaltmaktadır. Bu durum Patinkin’in katkısı ile literatüre “Pigou Etkisi” diğer adıyla 
Reel Balans Etkisi olarak girmiştir (Patinkin,1948:556). “ Income, Saving and the Theory of Consumer 
Behavior” isimli kitabının üçüncü bölümünde Duesenberry (1967) tercihlerin aslında birbirine bağımlı 
olduğunu varsaymanın güçlü psikolojik ve sosyolojik nedenleri olduğunu ileri sürmüştür. Toplam tasarruf 
oranının mutlak gelir seviyesinden bağımsız olduğunu söylemektedir. Herhangi bir göreceli gelir dağılımı 
için, bir hanehalkının tasarruf ettiği gelir yüzdesini, gelir dağılımındaki yüzdelik konumunun benzersiz, 
değişmez ve artan bir işlevi olacak biçimde formüle etmiştir. Hipotezinde mevcut tüketimin önceki 
tüketimden de etkilendiğini öngörmektedir (s.17-22). Ayrıca gelir arttıkça tüketimdeki artışın gelir azaldıkça 
tüketimdeki azalıştan daha fazla olduğu, takoz/mandal (ratchet) etkisini literatüre kazandırmıştır (s.113-114). 

 Tasarrufa gelir temelli bir başka yaklaşım Friedman (1957)’in sürekli gelir hipotezidir.  Tüketimin cari gelirle 
olan ilişkisinin ancak uzun vadeli ya da ömür boyu gelir beklentisiyle belirlenebileceğini söylemektedir. Geçici 
gelir değişiklikleri tüketim üzerinde çok büyük bir etki yaratmazken tasarruf üzerinde etkilidir. Bu gelir 
değişikliğinin tüketim ve tasarruf üzerine etkisi konusunda hemfikir olan bir başka hipotez ise Modigliani ve 

 
1 Bentham’ın çalışmaları 1948 yılına kadar yayınlanamamıştır. Bu tarihte yürütücülüğünü John Bowring’in yaptığı eserler derleme olarak 
yayınlanmıştır. 
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Brumberg tarafından öne sürülen hanehalkının gelir yaşam döngüsü ve tüketim ihtiyaçları ile ilgili hususlara 
dayalı bir tüketici harcamaları teorisi olan yaşam döngüsü hipotezidir2. Yaşam boyu gelir ve tüketimin farklı 
zamanlamasına odaklanırlar. Yaşam biçiminin istikrarlı olduğu varsayılırsa, hane halkının yaşam boyu 
tüketimlerini düzleştirmek için optimum tüketim ve tasarruf planı yaptığını bulurlar. Ayrıca, önemli 
varsayımlardan biri, hanehalkı veya ulusun yaş yapısının tasarruf üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır. 
Bu bulgular daha sonra Ando ve Modigliani (1963)’te yaptıkları zaman serisine dayalı ampirik bir test ile 
genişletilmiştir. 

Harrod (1939, 1948, 1960), dinamik teori bir ve iki adını verdiği makalelerinde Keynesyen bir yaklaşımla 
ekonominin dengeli büyümesi için doğal bir neden olmadığını öne sürerek ekonominin büyüme 
oranını sermayenin tasarruf düzeyi ve üretkenliği açısından açıklamıştır. Benzer bir yaklaşım Domar (1946) 
tarafından bağımsız olarak ele alındığı için Harrod-Domar modeli olarak literatüre girmiştir. Herhangi bir 
doğal büyüme oranı için sistemi denge büyümesinde tutan sadece bir tasarruf oranı vardır. Modelde uzun 
dönem dengesinde gelirin tasarrufları yatırımlara eşitleyecek bir düzeye çıkıp çıkmadığı ile ilgilenilir. Bu 
denge yatırımların sürekli artması ve gelirin artışı ile alakalıdır.  Model üzerinde yapılan tartışmalarda 
tasarrufun kilit bir rolü olduğu göze çarpmaktadır.  

Gelirin fonksiyonel dağılımı ve tasarruf arasındaki ilişki Solow (1956)’un neoklasik büyüme modelinde 
endojen değişkenler olarak ele alınmaktadır. Tasarruf oranındaki artışların kişi başına geliri geçici olarak 
arttırdığı uzun dönemde büyümenin tasarruftan bağımsız olduğunu ileri sürmektedir. Bir kalkınma iktisatçısı 
olan Lewis (1954) gelişmiş ülkelerin kapitalist ve geçimlik olarak ikiye ayrıldıkları dual bir ekonomiye vurgu 
yapmaktadır. Burada geçimlik ücret sahipleri tüm ücretlerini tüketime harcamakta ve tasarruflar karlardan 
tasarruf eğilimine bağlıdır.  Benzer şekilde Post Keynesyen, Kaldor (1957)’un modelinde, dışarıdan verilen bir 
toplam tasarruf oranının, bağımsız olarak verilen bireysel tasarruf eğilimleriyle uyumsuz olduğu ileri 
sürülmektedir. Çünkü toplam tasarruf oranı bireylerin ulusal gelirden aldıkları payın ağırlıklı ortalamasıdır. 
Yani sisteme gerekli olan tasarruf miktarı gelir dağılımı tarafından belirlenmektedir. Bu durum Kaldor’un 
dinamik analizinde toplam tasarrufun kapitalist ve işçi sınıf arasında bölünmesi olarak görülmektedir. 
Pasinetti (1962) “Rate of Profit and Income Distribution in Relation to Rate of Economic Growth” adlı 
makalesinde Kaldor’dan devraldığı modelde mantıksal bazı düzeltmeler yapmıştır. Modele göre toplam 
tasarruf oranının bölünmesine paralel olarak sınıfların elde ettiği karların da kapitalistlerin kârı ve işçilerin 
kârı olarak ikiye bölünmelidir. Dolayısıyla Kaldor’un modelinden farklı olarak işçi sınıfının tasarruf eğilimi 
sıfır değildir ancak oldukça düşüktür.    

 Leland (1968)  ihtiyati talebin gelecekteki gelirin belirleyici olmaktan ziyade rassal olmasından kaynaklanan 
ilave bir tasarruf olması konusunun üzerinde durarak, ihtiyati tasarruf hipotezini sunar. Tasarruf için ihtiyati 
talebin riskten kaçınma kavramıyla eşitleme eğiliminde olmaktansa belirsizliğin üzerinde durmaktadır. 
Gelirin ilk dönemde bilindiği ikinci dönemde ise olasılık dağılımının bilindiği iki dönemli bir model kurarak 
gelecekteki gelirlere ilişkin belirsizlik karşısında bir tüketim düzeltmesi yapmak için ek tasarruf güdüsü 
bulunduğunu tespit etmiştir. Bu hipoteze göre, gelecekteki gelirin oynaklığı tasarruf üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir  

(Wan, 2011b) Krizlerle ilişki olarak yaptığı çalışmasında köpük tasarruf (bubble saving) adını verdiği bir 
model ile tasarruf kuramını açıklamaya çalışmaktadır. ABD ve Yunanistan gibi ülkelerde düşük tasarruf 
oranına karşılık Çin ve Japonya gibi ülkelerde yüksek tasarruf oranlarına dikkat çekmektedir. Spekülatif 
tasarruf güdüsüne sahip hanehalklarının konut politikasının ve finansal piyasanın bozulma derecesine bağlı 
olarak aşırı ya da yetersiz harcama teşviki ve tasarrufa sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bozulmanın 
derecesi konut fiyatlarındaki değişkenlik, hanehalkının beşeri sermayesi ve ödenmemiş borç limiti ile 
ölçülmektedir.  Dolayısıyla hanehalklarının hem konut politikasında hem de finansal piyasalardaki 
bozulmaya bağlı olarak tasarruf eğilimlerinin değişmesini spekülatif tasarruf hipotezi olarak 
adlandırmaktadır. Çin'de 1995-2010 yılları arasında panel verilerinden elde edilen bilgiye göre konut fiyatı ve 
konut kredilerindeki artışın, diğer olası faktörleri kontrol ettikten sonra bile tasarruf üzerinde önemli ölçüde 

 
2 Brumberg’in An Approximation to the Aggregate Saving Function isimli makalesi 1956’da yayınlanmasına rağmen Modigliani ile 
oluşturdukları hipotez ölümü nedeniyle yayınlanamamıştır.  
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olumlu etkileri olduğunu bulmuştur  

Son dönemde tasarruf konusunda dikkat çekici gelişmeler Post Keynesyen okul tarafından da sunulmaktadır. 
Keynesyen iktisatçıları birbirinden ayıran görüş uzun vadenin herhangi bir şekilde arz tarafından kısıtlanıp 
kısıtlanmadığı ile ilgilidir. Post Keynesyen görüş için efektif talep ilkesi hem kısa hem de uzun dönem için 
geçerlidir. Buna göre yatırımlar her zaman tasarruf sağlar ancak tersi mümkün değildir. Yani talep tarafına 
uyum sağlaması gereken taraf arzdır. Bu durum yatırım kararlarının girişimciler ve firmalar tarafından 
alındığı ve tasarruf seviyesinden bağımsız olduğu anlamındadır. Kredibil oldukları zaman firmalar için 
gerekli fonu sağlayan kurumlar olan bankalar önemli bir kurumdur (Lavoie,2009: 13-18) . Bu bağlamda bir 
politika yapma aracı olarak Godley'in (2012) Stok-Akım Uyum Modeli ekonomideki sektörlerin kredi miktarı, 
borç oranı ve finansal varlıklarındaki fon akımını göstermektedir. Bu modelde bir sektör gelirinden daha 
fazlasını harcayabilir, ancak bu net finansal varlıklarından bir azalma anlamına gelmektedir. Benzer şekilde 
bir sektörün açık harcamaları, en az bir diğer sektörün net finansal varlıklar biriktirerek gelirinden daha az 
harcama yapması gerektiği anlamına gelir. Yani stok akım tablosunda bir denge söz konusudur. Örneğin, iki 
sektörlü bir modelde, kamu açık harcamaları kamu dışı sektörün fazlası (tasarrufu) ile aynıdır. Dolayısıyla 
hanehalklarının tasarruf edebilmesi için kamu sektöründe bir açığın oluşması gerekir. Kamu dışındaki 
sektörlerin portföy tercihlerini belirleyen şey ise, rezervlerin ne kadarının tahvile dönüştürüleceği veya 
vergilerin rezerv veya mevduatların ne kadarını kapsayacağı ile ilgilidir.  (Wray, 2009:6-9).  

Nikiforos (2016) ise Godley (2012)’in Seven Unsustainable Processes3 ismini verdiği sürece atıfta bulunarak 
modelin, cari işlemler açığındaki dışsal bir artış ve bir mali konsolidasyon karşısında tam istihdamın nasıl 
sürdürülebileceği ile ilgili olduğunu ancak dağıtım sorununu modelin dışında bıraktığını vurgulamaktadır. 
Bu açığı kapatmak için Kaldor ve Pasinetti’nin modelini temel alarak gelirin sadece işlevsel boyutunu değil 
yüzdelik dilimlerinin de dikkate değer olduğunu ileri sürmüştür. Hanehalkı sektörünü en alt yüzde 90 ve en 
üst yüzde 10'a ayırarak,  hükümetin yeniden dağıtım rolü ile üst ve alt gelir grup hanehalkları arasındaki 
ücretin tasarrufa yansımalarını göstermiştir.  Ayrıca kendi modelinde baz aldığı modelden farklı olarak gelir 
dağılımı dışsal ve tasarruf oranı içsel olarak ayarlanmıştır. Hane halkı sektörünün tasarruf oranının mali ve 
cari işlemler açığının bir fonksiyonu haline geldiğini öne sürmektedir. Cari açık ve mali fazladaki artış 
karşısında, tam istihdamın sürdürülmesi özel sektörün tasarruf oranındaki azalmaya bağlı hale gelmektedir.  

2.1. Portföy Tercihi Teorisi 

İktisat teorisi hanehalkı portföy seçimlerinde tüketim ve tasarruf kararlarını incelemektedir. Finans teorisi ise 
sermaye varlık fiyatlandırma modeli (CAPM) ve tüketim bazlı finansal varlıkları fiyatlama modeli (CCAPM) 
gibi modellerle temel olarak kurumsal yatırımcıları ele alan portföy analizini vurgulamaktadır (Guiso vd, 
2002:2-3). Finans teorisi içerisinde portföy tercihlerinin ve optimizasyon ile ilgili literatür temel olarak 
1950’lere kadar Geleneksel Portföy Tercih Teorisidir.  

Geleneksel Portföy teorisi içerisinde Hicks (1935), para talebi içerisinde, beklenen yatırım dönemini etkileyen 
ve beklenen net yatırım getirisini etkileyen olarak risk faktörünü iki kategoriye ayırmıştır.  Buna göre riskin 
mevcut olduğu durumlarda, risksiz bir durumun özel beklentisinin yerini, her biri az ya da çok olası kabul 
edilen bir olasılıklar grubu almaktadır. Burada riskin bir ortalama etrafında dağılım gösterdiğini ve 
dağılımdan sapmanın belirsizlik artışı olduğunu öngörmüştür.  Marschak (1938) ve Tobin (1958) para talebi 
ile diğer varlıkların talebi arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  Markowitz (1952, 1959)’in çalışmaları ile Modern 
Portföy Teorisi ortaya çıkmıştır ve teorinin önemli bir bölümünü ortalama varyans analizi oluşturmaktadır. 
4Değerli varlıkların getirileri arasında pozitif bir korelasyonun olmaması durumunda aynı portföy içerisinde 

 
3 Bu makalesinde Godley mevcut büyümenin kaynağını, maliye politikasını, dış ticareti ve özel gelir harcamalarını ve borçlanmayı 
incelemiştir. Bu kapsamda ABD’nin büyümesinin kaynağının  sürdürülemez yedi süreçle ilişkili olduğunu göstermektedir: (1) özel 
tasarruflarda daha derin negatif düşüş, (2) özel sektöre net borç verme akışındaki artış, (3) reel para stokunun büyüme oranında artış (4) 
varlık fiyatlarındaki artış kârın (veya GSYİH) büyümesinin çok üzerinde bir oranda, (5) bütçe fazlasında artış (6) cari işlemler açığındaki 
artış, (7) ABD'nin GSYİH'ye kıyasla net dış borçluluğunda artış (2012: 218).     
4 Bu bölüm hakkında detaylı bilgi için Markowitz (1999)’in  The Early History of Portfolio Theory: 1600-1960 isimli makalesine bakılabilir. 
“Modern Portföy Teorisinin babası” olarak isimlendirilse de kendisinden daha önce Roy (1952)’un finans alanında yaptığı ilk ve son 
çalışmasının da önemli bir katkısının olduğunu belirtmektedir. Bu makalesinde geleneksel portföy teorisyenleri olarak portföy teorisine 
katkıda bulunan araştırmacıları J.R. Hicks, J. Marschak, J.B. Williams ve D.H. Leavens olarak sıralamış ve modern portföy teorisine katkısı 
olan bilim adamları ile ilgili tarihsel detaylı bilgi sunmuştur.  
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yer almalarının riski azaltacağı öngörülmektedir (Markowitz, 1952: 77-91).   

Hanehalkı portföylerinin teorik analizi açısından bakacak olursak en azından 1950'lerden bu yana çoğunlukla 
risksiz ve riskli finansal varlıklar arasındaki seçimi vurgulamaktadır (Markowitz 1952; Tobin 1958).  
Geleneksel analiz riskten kaçınma durumunun hanehalklarının finansal risk alma eğilimini nasıl artırdığı 
konusundaki öngörülere ışık tutmuştur. Portföy teorisi 1990'ların başlarında ihtiyat ve ölçülülük 
kavramlarının tartışılmasını sağlayıp, sınırsız gelirin riskli varlıkların portföy payını nasıl etkilediğini 
incelemiştir (Guiso vd 2002:2-3). 

2.2. Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri İle İlgili Çalışmalar 

Hanehalklarının tasarruflarını belirleyen etkenler ve tasarruf tercihini etkileyen değişkenler hakkında 
yapılmış pek çok çalışma ve ekonometrik analiz mevcuttur. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışma sayısı 
sınırlı kalmaktadır. Burada genel olarak literatürde yer alan bazı çalışmalara değinilecektir. Çolak ve 
Öztürkler (2012) TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması Mikro Veri Seti’ni kullandıkları çalışmalarında 
hanehalkının ortalama tasarruf eğiliminin oldukça düşük olduğunu ve gelir seviyesine göre tasarruf 
dilimlerinin farklılaştığı bulunmuştur. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu belirli bir gelir ve tasarruf 
düzeyine erişen hanehalklarında yüksek eğitimliler ile çalışan kadınların ihtiyaç kalıplarının farklılaşması ve 
harcama eğilimlerinin artmasıdır. Temel Nalın (2013) Türkiye için hanehalkı tasarrufları ve portföy tercihini 
logit ve multinomial logit model ile incelemiştir. Hanehalkı gelir seviyesini, eğitim düzeyi, meslek, hanehalkı 
büyüklüğü, otomobil sahibi olmayı tasarrufun ve portföyün belirleyiciliği açısından önemli bulmuştur.   
Ayrıca enflasyonun tasarruf ve portföy seçiminde diğer makroekonomik değişkenler sabitken arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Hanehalkı tasarruf tercihlerine ilişkin 2003 Türkiye İstatistik verilerini kullanarak multinominal logit 
kullanılarak temel demografik değişkenler ve hanehalkına ait verilerle hane halkı tasarruf tercihleri 
incelemiştir. Hane halkı tasarrufunun hane halkı reisinin yaşı, eğitim durumu, gelir düzeyi ile yakın ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca tasarruf tercihi bakımından tasarruf yapma kanalları dört gruba indirgenerek 
bunlar içinde bir analiz yapılmıştır. Bölgeler bakımından Akdeniz Bölgesi’nin diğer bölgelerle 
karşılaştırıldığında daha cazip görüldüğü, Marmara Bölgesi’nin ise Banka Hesabı-Hisse Senedi ve Fona 
Yatırım Yapanların yoğun olduğunu bulmuştur (Bozkuş ve Üçdoğruk, 2008). 

Barış ve Çiftçi (2018) Sadece Türkiye’nin bir ili için daha mikro düzeyde yaptıkları çalışmada gelir dağılımı ve 
bireysel tasarruf arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Meslek grupları bakımından memurların ve kendi hesabına 
çalışanların çiftçiler ve işçilerden daha fazla tasarruf ettikleri bulunmuştur. Çocuk sahibi olma, eğitim düzeyi 
ve mesleğin tasarruf davranışının belirleyicileri olduğu saptanmıştır. Tasarruf tercihleri ve tasarruf miktarı ile 
tasarruf ve yatırım arasındaki ilişkiyi kanonik regresyonla inceleyen Hamarat ve Özen (2015)   bireylerin döviz 
ve altın tercihlerinin diğer tercihlere göre daha az etki altında olduğu bulmuştur. Yani altın ve döviz 
yatırımlarını geleneksel yatırım aracı olarak, borsa yatırımları ve TL mevduat yatırımlarını ise spekülatif bir 
yatırım olarak düşündüğünü ileri sürmektedir. 

Tunalı ve Tatoğlu (2010) çalışmalarında, doğrudan hanehalkı reisine yaptıkları anketle İstanbul’da 1300 
hanehalkının yatırım tercihlerini etkileyen faktörleri multinomial logit analizle incelemiştir. Yatırım tercihleri 
yedi farklı kategori olarak belirlenen bağımlı değişkene ilave olarak demografik özelliklerden meslek, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, medeni durum, hanehalkı büyüklüğü,  şans oyunları alışkanlığı sosyal güvenlik gibi 
değişkenlerle gelir ve harcama ile verilere de yer verilmiştir.  Çalışmanın bulgusu olarak kadın olmak vadeli 
mevduat ve altına yatırımı pozitif etkilerken borsaya yatırımı negatif etkilemektedir ve kadınlar erkeklere 
göre daha risksiz enstrümanları tercih etmektedirler. Benzer şekilde evli ya da düşük seviyede eğitimli 
hanehalklarının daha risksiz yatırım araçları tercih ettikleri görülmüştür.  

Beer vd (2006) çalışmalarında Oesterreichische Nationalbank tarafından Avusturya'daki hanehalkının maddi 
serveti üzerine yapılan bir araştırmaya dayanarak hanehalklarının yatırım kararları logit model ve kümeleme 
analizi ile incelenmiştir. Kümelenme analizi, sosyoekonomik özelliklerine değil, doğrudan hanehalkının 
yatırım stratejilerine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Her iki modelin bir sonucu olarak net hanehalkı gelirinin 
yatırım kararları üzerindeki belirgin etkisi bulunmuştur. Ayrıca, hanehalkı geliri ile bağlantı olarak eğitim ve 
hane reisinin mesleki durumu gibi faktörler belirleyici bir rol oynamaktadır. 

ABD için 1983-1998 yılları arasında Survey of Consumer Finance anketi kullanılarak hanehalklarının portföy 
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tercihini inceleyen çalışmalarında çok değişkenli probit model kullanmıştır. Yaş ve zenginliğin hanehalkı 
portföyü üzerinde önemli etkilerini vurgulamıştır. Diğer önemli bir bulgu Üniversite eğitimi almış 
hanehalklarının hisse senedi bazlı varlıklara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğudur. Evlilerin 
bekarlara oranla hisse senedi temelli varlıklara, güvenli yatırım varlıklarına ve kendi evlerine sahip olma 
olasılıkları daha yüksek bulunmuştur (Bertaut ve Starr-McCluer ,2000). 

İtalyan hane halkının portföyünü 1989-1995 yılları arasında İtalya Merkez Bankası Hanehalkı Gelir anketinden 
elde ettikleri yatay kesit ve panel verilerle inceledikleri çalışmalarında Guiso ve Japelli (2000) uzun vadeli 
tahvil ve yatırım fonlarına doğru yani riskli finansal portföylere doğru eğilimleri olduğu bulmuşlardır. Ayrıca 
riskli varlıkların mülkiyeti servetlerde güçlü bir şekilde artmasında eğitim ve yaşın önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Ayrıca yaptıkları başka bir çalışmada Guiso ve Japelli (2008) Finansal okuryazarlık ve 
portföy çeşitlendirmesi arasındaki ilişki araştırmıştır. Özel bir bankanın müşterilerini örneklem olarak 
kullandıkları bu çalışmada banka mevduatı belli bir düzeyin üzerinde olan müşteriler zenginler olarak 
düşünülmüştür. Finansal okuryazarlık eksikliğinin portföy çeşitliliğinin eksikliğini açıklayan temel değişken 
olduğu sonucuna varmışlardır. Riskten kaçınan yatırımcıların demografik özellikleri olarak yaşlı hanehalkları, 
düşük gelir ve eğitim düzeyinin finansal olarak daha az karmaşık bir portföy çeşitlendirmesi tercih ettikleri 
bulunmuştur 

Börsch-Supan ve Eyman (2000) Almanya için yaptıkları çalışmada portföy tercihinde gelir, yaş, eğitim ve 
finansal bilgi seviyelerinin etkili olduğu bulunmuştur. Rajamohan (2010)’ın Hindistan için yaptığı analizde 
riskli varlıkların tercih edilmesinde gelir, yaş, eğitim seviyesi, hanehalkı büyüklüğü, konut sahibi olma, 
finansal okuryazarlık değişkenlerini kullanarak probit model kullanılmıştır. Finansal okuryazarlık ve yaşın 
portföy tercihin de önemli olduğu bulunmuştur. 

 (Chen vd, 2019) tarafından yapılan çalışmada, Çin’de 2015 yılı için hanehalkı anketlerine dayalı olarak 
birden fazla ev sahibi olmanın IV-Tobit Regresyon model ile riskli ve risksiz portföy seçimine etkileri 
incelenmiştir. Birden fazla evi olan hanehalklarının riskli varlıkları elde tutma oranlarının azaldığı ve ayrıca 
bunun dışlama etkisi ile orta düzeyde finansal piyasaların geliştiği bölgelerdeki haneler için daha belirgin 
olduğunu belirtilmektedir. Park ve Suh, 2019’da belirsizlik altında hanehalklarının portföy tercihini 
inceledikleri çalışmada Probit modelini kullanarak riskli varlık bulundurma olasılığını ile Tobit modeliyle 
riskli hisse seçimini analiz etmiştir. Korean Labor and Income Panel Study (KLIPS)’in veri olarak kullanıldığı 
çalışmada portfföy seçimlerinin toplam belirsizlik ve hanehalkı gelir düzeyindeki oynaklıktan etkilendiği ve 
gelir düzeyinin belirleyici olduğu bulunmuştur.     

Hochguertel vd. (1997) daha yüksek marjinal vergi oranlarına tabi olan haneler daha fazla maddi zenginlik 
barındırdığını öne sürmektedir.  Finansal servetin % 1 artması halinde, hisse senetlerine ve tahvillere yatırılan 
miktarın da % 1'den daha fazla arttığı yani göreceli riskten kaçınmanın servet artışıyla azaldığı bulunmuştur. 
Frijns vd. (2008) davranışsal finans kavramlarını bireylerin yatırım kararlarına bağlayan bir model ile portföy 
seçimini etkileyen faktörleri Konjoint ve multinominal logit analiz ile incelemiştir. Markowitz’in ortalama 
varyans optimizasyonu ile ilgili tüm parametrelerin, risk-getiri dengesi, risksiz oran ve bireylerin riskten 
kaçınma katsayısının portföy seçimi ile oldukça ilişkili olduğu, davranışsal faktörlerin piyasa duyarlılığı ve 
bireylerin uzmanlaşmasının ayrıca demografik olarak da yaş ve cinsiyetin önemli etkisinin olduğu 
bulunmuştur.  

Addoum vd. (2019) Yaşam döngüsü modelinde fayda fonksiyonuna geliri dahil ederek tüketim gelir ve 
portföy seçimini incelemiştir. Gelir ile tüketim arasındaki ikame nispeten düşük olduğunda mevcut finansal 
varlıklarla gelir dalgalanmalarından korunmaya isteği azalacağı ve dolayısıyla tüketim-gelir duyarlılıkları 
portföy tahsisi kararlarında gelir riskinden korunma güdüsünü etkilediği sonucuna varılmıştır. Benzer bir 
çalışmayı yapan Bonaparte vd. (2014) Hollanda Ulusal Bankası Hanehalkı Araştırması'nın 1993-2011 yıllarına 
ait verileri kullanarak borsa ve diğer ilgili portföy kararlarına katılma kararının gelir riskinden korunma 
gerekçelerinden etkilenip etkilenmediğini araştırmıştır. Gelir-getiri korelasyonu daha olumsuz olduğunda, 
bireylerin piyasaya daha fazla katılma eğilimi gösterdiklerini ve Katılım koşuluna bağlı olarak, servetlerinin 
daha büyük bir kısmını riskli varlıklara tahsis ettikleri bulunmuştur. 

Knüpfer vd (2019) Finlandiya için yaptıkları çalışmada Hanehalkı portföylerini oluşturan menkul kıymetlerin 
seçiminde kuşaklararası korelasyon incelenmiştir. Hanehalkı üyelerinin birbirleriyle paylaştığı yatırım 
fikirlerinin, portföy seçiminde kuşaklararası korelasyonlara önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Nesiller arası tahvil seçiminde ve yaşanılan şoklarda benzerlik olduğu görülmüştür. Van Ooijen ve Van Rooij 
(2016) varlıklar, yükümlülükler, emeklilik gelirleri, sağlık durumları ve demografik bilgileri içeren 2005- 2010 
verileriyle emeklilik sonrası tasarruf ve portföy tercihini incelemişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre 65-69 
yaş grubunun yarısından fazlasının ev sahibi olduğu ve konutun toplam varlıklar içerisinde % 44’lük bir 
ortalama portföy payı oranına sahip olduğu belirtilmektedir. Bunların çoğunluğunun da konut kredisi borcu 
bulunmaktadır. Çek ve tasarruf hesapları, emekli çiftler portföyündeki en önemli ikinci kalemden 
oluşmaktadır ve bu kalem daha ileri yaşlarda en önemli bileşen haline gelmektedir.  65-69 yaş grubundaki 
çiftlerin yaklaşık% 30'u hisse senetleri, bonolar ve / veya yatırım fonları gibi riskli varlıklara yatırım 
yapmaktadır. Yaş ilerledikçe diferansiyel mortalite ile açıklanabilir bir oranla riskli varlıkların payı 
artmaktadır. Çalışmanın önemli olarak kaydedilebilecek bir diğer bulgusu ise genç yaşlıların konut 
sermayesini sadece faizli ipotekle elde ettiğine dair kanıtlar bulunmasıdır. Bu sonucu göre Yaşam döngüsü 
modeli reddedilmektedir.   Chetty vd (2017) finansal portföylerde risk almada ev sahibi olmanın olumsuz bir 
etkisinin olup olmadığını 1990-2004 yılları arasında Gelir ve Program Katılım Anketi (SIPP) panellerinden 
64.191 hane mikro verisi ile incelenmiştir. İki aşamalı en küçük kareler yöntemine göre konut değerinde 10.000 
dolarlık bir artışın likit servetin hisse senedi payının 0,9 puan azalmasına neden olduğu bulunmuştur. Sonuç 
olarak konut ve finansal pazarlar arasındaki önemli etkileşimin makroekonomi açısından önemli sonuçları 
olduğu tespit edilmiştir. 

3. MATERYAL VE YÖNTEM  
 

Türkiye’nin son dönemdeki kurumsal sektörlere ilişkin makro verileri incelendiğinde, dünyadaki trende 
paralel olacak şekilde ekonomik göstergelerde iyileşme söz konusudur. Özellikle 2011 yılı düşünüldüğünde 
Şekil 1’de görüldüğü gibi reel GSYH büyüme oranı % 11 gibi bir orana ulaşmıştır. Ancak 2018 yılında bu oran 
% 3’ün altına inmiştir. 
 

Şekil 1. Reel GSYH Yıllık Büyüme Oranları 

Kaynak: IMF, 2020 

 Aynı dönem içerisinde TÜİK’in kurumsal sektör hesapları incelendiğinde hanehalklarının tasarruflarının 
oranı tüm tasarruflar içerisinde %28’lerden % 40’lara ulaşmıştır Genel Devlet tasarrufları krizden hemen sonra 
negatif değer alırken 2011 yılında yükselişe geçerek 2013 yılında % 18’lik bir orana ulaşmıştır. Ancak kurumsal 
sektör hesaplarına göre hanehalklarının 2017 yılında % 41 olan tasarrufu 2018 yılında önemli bir düşüş 
ile%34’e gerilemiştir. Mali olmayan şirketler için durum aynı dönemde tam tersi %37’den %46’ya yükselmiştir 
(TÜİK,2020).  

Şekil 2’de sektörlerin tasarruf oranları görülmektedir. Bu oran sektörlere ait tasarruf miktarının kullanılabilir 
gelir miktarının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır. Buna göre Türkiye’de toplam tasarruf oranı 2009 yılından 
bu yana genel olarak bir artış eğiliminde görülmektedir. Buna paralel olarak hanehalkı ve genel devlete ait 
tasarruf oranları da aynı şekilde artış eğilimindedir: Özellikle 2015 yılında Genel devlet tasarruf oranı % 23,8 
gibi bir orana ulaşmıştır. Hanehalkı tasarruflarında ise 2017 yılında % 15,3 iken 2018 yılında %14’e gerilemiştir.  
Hanehalkı tasarruf açığının bir önceki yıla göre arttığı 2018 yılında büyüme rakamlarında da bir azalış olduğu 
görülmektedir. Bu bilgilerden göz önüne alınarak bu çalışmanın veri seti olarak Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan alınan 2017 Hanehalkı Bütçe Anketi (HHBA) kullanılmıştır. Kurumun tanımlamasına göre 
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HHBA 1 Ocak – 31 Aralık 2017 döneminde her ay değişen 1296, yıl boyunca toplam 15552 hanehalkında 
uygulanan anket üç modülden oluşmaktadır. Bunlardan çalışmada kullanılan ilk iki modül Hanehalkı 
bileşimi, konut özellikleri gibi bilgilerin ilk görüşmede, fertlerin istihdam ve gelir durumu ile ilgili bilgilerin 
ise son görüşmede elde edildiği anketlerdir. Cevaplanma sayısı bakımından ankete konu olan hanehalkı sayısı 
12166’dır.   Bu çalışmada kullanılan gözlem sayısı ise 10563 hanedir. Analizleri kolaylaştırmak için veri setinde 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Model için kullanılan değişkenler ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 
Hane halkı tipi için orijinal verilerde düzenleme yapılarak tasarrufu etkileyebileceği düşünülen değişkenler 
belirlenmiştir. Analiz için STATA 14 ve SPSS 22 programları kullanılmıştır.  

 

Şekil 2. Hanehalkı kesimi, Genel Devlet Kesimi ve Toplam Tasarruf Oranları 

(TÜİK,2020) 

Ankette yer alan5 hanede yapılan tasarrufları değerlendirme şekli bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. 
Tasarruf yapma şekli aşağıdaki değişken listesinde gösterildiği biçimde kategorilere ayrılmıştır. Hanehalkı 
tipi çok kategorili bir değişken olduğu için hanede çocuk olma durumuna göre değerlendirme yapılmıştır. 
Haneler çocuklu ve çocuklu olmayan haneler olarak ikiye ayrılmıştır. Konut sahipliği değişkeninde dört 
seçenek mevcuttur, konut sahibi olanlar ve olmayanlar olarak toplulaştırılmıştır. Hanede otomobil olup 
olmadığı ve hanede özel sigortalı olup olmadığı değişkenleri orijinal veriler baz alınmıştır. Yıllık kullanılabilir 
gelir, aylık harcama ve hanehalkı büyüklüğü verilerinde yine herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  

Buraya kadar sıralanan verilere ilave olarak anketin ikinci modülü hanede yaşayan fertlerin bilgilerinin yer 
aldığı veri setinde hanehalkı sorumlusunun6 çeşitli demografik özellikleri dikkate alınmıştır. Bunlar hanehalkı 
sorumlusunun cinsiyeti, yaşı, SGK durumu, eğitimi, toplam çalışma süresi, medeni durumu gibi özellikleridir. 
Tasarrufun değerlendirilme biçimi bakımından işe yapılan yatırımlar ve diğer olarak belirtilen seçeneklerdeki 
hanehalkları analizin dışında tutulmuştur. Ayrıca ankette yer alan tasarrufları değerlendirmenin ikinci şekli, 
üçüncü şekli ve dördüncü şekli dikkate alınmayıp sadece ilk tasarruf tercihleri dikkate alınmıştır. 
Hanehalklarının tasarruf ve tasarruf aracı seçimine ilişkin çalışmada kullanılan kategorik değişkenlere ait 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre tasarruf etmeyen 8951, gayrimenkul tasarrufu 
yapan 378, altın ve döviz tasarrufu yapan 380 ve diğer menkul kıymetlere tasarruf eden 854 hanehalkı 
bulunmaktadır. Anket yapılan hanehalklarının yaklaşık % 15’inin tasarruf etmediği anlamına gelmektedir. 
Hanehalklarının % 50’si en az bir çocuk sahibi olan çocuklu hanehalkı iken yine % 50 si ise çocuksuz 
hanehalklarıdır. Konut sahibi olmayan 6329 hanehalkı ve konut sahibi olan 4234 hanehalkı bulunmaktadır. 
Çalışmada hanehalkı reisi bakımından bireysel özellikler ele alındığı için Türkiye’nin hanehalkı yapısına 
uygun olarak çalışmadaki bireylerin % 84,94’ü erkek ve % 15,06’sı kadındır. Liseye kadar eğitimini 
tamamlamış bireylerin oranı % 67,48 iken lise ve üzerinde eğitim tamamlayan bireylerin oranı % 32,52’dir. 
Çalışmada ele alınan bireylerin çoğunluğu evlidir. Tasarruf yapanlar içerisinde cinsiyet bakımından 
kadınların % 5,3’ü gayrimenkul yatırımı yaparken, % 12,11’i altın ve dövize ve % 15,81’i diğer menkul 
kıymetlere yatırım yapmaktadır. Diğer menkul kıymetlere yatırım yapanların eğitim durumuna göre 

 
5  Ankette yer alan hanehalkı modülünde 124. Soruya verilen cevaplardır.  
6  TÜİK tanımına göre Hanehalkı sorumlusu: “Hanehalkının kazanç ve masraflarından sorumlu olan, kısaca hanehalkını bilfiil yöneten kişidir. Burada ölçü 
yalnız gelir getirmek değil, hanehalkı adına hukuki, sosyal ve iktisadi tasarrufta bulunabilmektir. Hanede hiç değilse bir noktada diğer fertlerden daha üstün 
ve aktif bir rol oynayan fert” şeklinde tanımlanmıştır.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Ekonomi 21,5% 21,4% 22,6% 22,9% 23,4% 24,6% 25,0% 24,7% 25,7% 27,4%

Hanehalkı 10,3% 9,4% 9,3% 9,4% 11,5% 13,5% 13,6% 14,2% 15,3% 14,0%

Genel Devlet -10,6% 11,8% 19,4% 21,3% 23,2% 21,7% 23,8% 15,4% 12,0% 10,0%
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yüzdesine bakıldığında liseye kadar eğitim almış bireyler %44,50 iken lise ve üzeri % 55,50 oranındadır. 
Menkul kıymette bekârlara göre % 78, 10 oranı ile evliler tasarruf etmektedirler. Çocuklu ailelerin gayrimenkul 
yatırım oranı diğer tasarruf araçlarına göre daha fazla orandadır.  

Tablo 1. Çalışmada kullanılan Nitel Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tasarruf Türü 
Tasarruf 
etmiyor 

Yüzde 
(%) 

Gayri 
menkul  

Yüzde 
(%) 

Altın ve 
döviz 

Yüzde 
(%) 

Diğer 
menkul 

Yüzde 
(%) Toplam 

Yüzde 
(%) 

Hane 
halkı tipi 

Çocuklu 4444 49,65% 246 65,1% 198 52,11% 388 45,43% 5276 49,95% 
Çocuksuz 4507 50,35% 132 34,9% 182 47,89% 466 54,57% 5287 50,05% 

Konut 
sahipliği 

Var 5257 58,73% 292 77,2% 239 62,89% 541 63,35% 6329 59,92% 
Yok 3694 41,27% 86 22,8% 141 37,11% 313 36,65% 4234 40,08% 

Özel 
Sigorta 
Sahipliği 

Var 753 8,41% 75 19,8% 68 17,89% 235 27,52% 1131 10,71% 

Yok 8198 91,59% 303 80,2% 312 82,11% 619 72,48% 9432 89,29% 

Cinsiyet 
Erkek 7561 84,47% 358 94,7% 334 87,89% 719 84,19% 8972 84,94% 
Kadın 1390 15,53% 20 5,3% 46 12,11% 135 15,81% 1591 15,06% 

SGK 
SGK'lı 8510 95,07% 371 98,1% 372 97,89% 841 98,48% 10094 95,56% 
SGK'sız 441 4,93% 7 1,9% 8 2,11% 13 1,52% 469 4,44% 

Eğitim 

İlkokul ve 
üzeri 6363 71,09% 188 49,7% 197 51,84% 380 44,50% 7128 67,48% 
Lise ve 
üzeri 2588 28,91% 190 50,3% 183 48,16% 474 55,50% 3435 32,52% 

Medeni 
Durum 

Bekâr 1618 18,08% 30 7,9% 73 19,21% 187 21,90% 1908 18,06% 
Evli 7333 81,92% 348 92,1% 307 80,79% 667 78,10% 8655 81,94% 

Toplam 8951 100% 378 100% 380 100% 854 100% 10563 100% 

Tablo 2’de nicel verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. Tasarruf etmeyen hanehalklarının 
ortalama 0,40 otomobili bulunmaktadır. Yıllık kullanılabilir gelir bakımından ortalama 40.085 TL ve aylık 
harcama ortalaması ise 3272 TL’dir. Hanehalkı büyüklüğü bakımından en az 1 en çok 20 nüfuslu 
hanehalklarıdır. Çalışma süresi ise tasarruf etmeyen hanehalklarında 100,62 ay ile diğer gruplara göre en 
düşüktür. Yıllık kullanılabilir gelir bakımından diğer üç kategori ile karşılaştırıldığında gayrimenkul yatırımı 
yapan hanehalklarının yıllık kullanılabilir geliri ortalama 71.729 TL’ ile en fazla olan gruptur. Yaş ortalaması 
bakımından yine gayrimenkul yatırımı yapanların ortalaması 47,40 yaş ile diğer kategorilere göre en düşük 
kategoridir. Çalışma süresi bakımından ortalama en yüksek kategori yine gayrimenkul yatırımı yapanlardır. 
Aylık harcama miktarı ortalaması bakımından altın ve dövize yatırım yapanlar diğer kategorilere göre en 
yüksek olan kategoridir. Diğer menkul kıymetlere yatırım yapanlar hiçbir yatırımı olmayan gruptan sonra yaş 
ortalaması en yüksek olan ikinci gruptur. Tasarruf etmeyen hanehalklarının diğerleri ile karşılaştırıldığında 
ortalama olarak gelirlerine paralel bir aylık harcamaları olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Nicel Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  
İstatistikler 

Otomobil 
Sahipliği 

Yıllık 
Kullanılabilir 
Gelir 

Aylık 
Harcama 

Hanehalkı 
Büyüklüğü Yaş 

Çalışma 
süresi 

Hanehalkı 
tasarruf etmiyor 
N=8951 

Ortalama 0,40 40.085 3.272 3,54 50,78 100,62 
Standart Sapma 0,52 27.240 2.528 1,85 14,91 137,29 
Minimum 0,00 9 160 1,00 17,00 0,00 
Maksimum 3,00 726.826 50.790 20,00 99,00 852,00 

Gayrimenkul 
Tasarrufu 
(N=378) 

Ortalama 0,30 71.729 4.649 3,84 47,40 149,00 
Standart Sapma 0,58 69.632 3.273 1,63 12,36 139,47 
Minimum 0,00 13.420 877 1,00 25,00 0,00 
Maksimum 3,00 1.230.700 21.923 15,00 87,00 732,00 
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Altın ve Döviz 
Tasarrufu N=378 

Ortalama 0,63 65.825 4.836 3,20 48,31 123,05 
Standart Sapma 0,57 57.402 3.942 1,45 13,98 132,99 
Minimum 0,00 5.888 699 1,00 21,00 0,00 
Maksimum 3,00 695.522 37.343 10,00 84,00 732,00 

Diğer Menkul 
Kıymetler 
(N=854) 

Ortalama 0,61 68.287 4.577 2,89 50,41 103,66 
Standart Sapma 0,59 47.868 3.740 1,35 15,93 131,76 
Minimum 0,00 4.651 389 1,00 20,00 0,00 
Maksimum 3,00 392.538 32.898 9,00 92,00 852,00 

Toplam 
(N=10563) 

Ortalama 0,44 44.424 3.483 3,49 50,54 103,41 
Standart Sapma 0,54 34.789 2.781 1,81 14,89 137,11 
Minimum 0,00 9 160 1,00 17,00 0,00 
Maksimum 3,00 1.230.700 50.790 20,00 99,00 852,00 

3.1. Ardışık Logit Model  

Seçim kararları ardışıksa, multinomial modellerin tahmini iki kategorili modellerin ardışık tahinine 
indirgenerek hesaplamaların azaltılmasını sağlamaktadır. Ardışık logit ve probit modeller bu tip modellerdir, 
seçimlerin eş zamanlı yerine ardışık olması bakımından multinomial logit modelden ayrılmakadır (Amemiya, 
1985:310; Nagakura, ve Kobayashi,2009:345; Akkuş ve Özkoç,2016). Model logit ve probit modellerinin doğal 
bir uzantısı halinde çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır (Liao,1994:25; Buis, 2011:247). Örneğin; Mare Model 
(Mare,1981; Shavit ve Blossfeld,1993), Ardışık Tepki Modeli (Maddala,1983), Ardışık Logit Model 
(Tutz,2011),Yuvalanmış İkili Yapılar Modeli ( Fox,1997) ve Devamlılık Oran Logit Modeli (Agresti, 2002) 
şeklindedir.  

Ardışık Logit Modeli genel olarak iki kategorili bağımlı değişkenin olduğu çoklu tercih modellerinden bir 
tanesidir. Bu modelde fark yanıt değişkenini, yani bağımlı değişkeni, oluşturan seçenekler çok yönlüdür ancak 
tamamen birbirinden bağımsız değildir. Daha sonraki bir aşamadaki cevap daha önceki bir aşamadaki cevapla 
iç içe geçmiştir ve geçişin olasılığı diğerlerinden bağımsız olarak hesaplanabilmektedir. Örneğin birinin 
işgücüne dahil olma ya da olmama durumunda, işgücüne dahil olmanın belirli bir eğitim türünün 
tamamlanmasından önce olma durumu ve sonra olma durumu işgücüne dahil olmayı iki aşamalı olarak 
gösterebilir (Liao T, 1994:25). Benzer şekilde, yanıt kategorileri bir evdeki araba sayısına atıfta bulunursa, 
arabaların arka arkaya satın alındığı varsayılabilir. Sonuç olarak, modelleme kademeli bir modelde daha 
yüksek kategorilere ardışık geçişi yansıtabilir (Tutz, 2011:252; Akkuş ve Özkoç,2016). Ardışık logit modelde 
ilgilenilen olasılık tek bir eşitlikle ifade edilebilir:  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖 .𝑃𝑃𝑖𝑖|𝑖𝑖 

Formüldeki 𝑃𝑃𝑖𝑖 değeri 𝑌𝑌𝑖𝑖 sonucunun olasılığı ve 𝑃𝑃𝑖𝑖|𝑖𝑖 değeri ise 𝑌𝑌𝑖𝑖 sonucunun koşullu olasılığıdır (Liao T, 1994:25). 
Modeli biraz açacak olursak, birden fazla bağımsız değişkenin olduğu bir modelde sürecin kategori {1}ile 
başladığını varsayalım. Kategori {1} ve diğer kategoriler {2, ..., k} arasındaki karar, birinci aşamada ikili yanıt 
modeliyle belirlenir: 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑥𝑥) = 𝐹𝐹(𝛾𝛾01 + 𝑥𝑥𝑇𝑇𝛾𝛾1). 

Burada eğer Y=1 ise süreç sona ermektedir. Eğer 𝑌𝑌 ≥ 2  ise ikinci karar kategori {2} ile {3,….,k} arasında  

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 2|𝑌𝑌 ≥ 2, 𝑥𝑥) = 𝐹𝐹(𝛾𝛾02 + 𝑥𝑥𝑇𝑇𝛾𝛾2) 

formülü ile belirlenir. Genel olarak söyleyecek olursak  r. karar {r} kategorisi ile {r+1….k} kategorileri arasında 
modellenir : 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 𝑟𝑟|𝑌𝑌 ≥ 𝑟𝑟, 𝑥𝑥) = 𝐹𝐹(𝛾𝛾0𝑟𝑟 + 𝑥𝑥𝑇𝑇𝛾𝛾𝑟𝑟). 

Adım adım regresyon modelinden farklı olarak , sadece ulaşılan kategori ve daha yüksek kategoriler 
arasındaki kararın F yanıt fonksiyonuna sahip aynı ikili model tarafından belirlendiği varsayılmaktadır. Her 
bir adımın toplanması ardışık logit model eşitliğini vermektedir (Tutz, 2011:253). 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 𝑟𝑟|𝑌𝑌 ≥ 𝑟𝑟, 𝑥𝑥) = 𝐹𝐹(𝛾𝛾0𝑟𝑟 + 𝑥𝑥𝑇𝑇𝛾𝛾𝑟𝑟) , 𝑟𝑟 = 1, … . . , 𝑞𝑞 
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Bu genel formda, r kategorisinden daha yüksek kategorilere geçiş, kategoriye özgü etkiler olan 𝛾𝛾𝑟𝑟 ile belirlenir. 
Bu nedenle ortak değişkenlerin(bağımsız değişkenlerin)etkileri, onu birçok parametreli bir model yapan 
kategoriye bağlı olabilir. Basitleştirici bir varsayım, etkilerin her adımda aynı olduğu, yani 𝛾𝛾1 = 𝛾𝛾2 = ⋯ . =
𝛾𝛾𝑞𝑞 = 𝛾𝛾  ve sadece 𝛾𝛾0𝑟𝑟 , … . . 𝛾𝛾0𝑞𝑞 kesişimlerinin dikkate alınan adıma bağlı olduğudur. (Tutz, 2011:253). Maddala 
(1983:50)’ı takip ederek ardışık lojistik modeli koşullu olasılıklar biçiminde göstermek istersek; aşamalardan 
1, 2, 3, 4’te yer alan x değişken kümeleri k1, k2, k3 ve k4 simgeleri ile gösterilsin.  

𝑃𝑃1 = 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑘𝑘1

𝐾𝐾1

𝑘𝑘

�                                                                                                                  (1) 

𝑃𝑃2 = �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘1𝑥𝑥𝑘𝑘1

𝐾𝐾1

𝑘𝑘1

��𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘2𝑥𝑥𝑘𝑘2

𝐾𝐾2

𝑘𝑘2

�                                                                       (2) 

𝑃𝑃3 = �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘1𝑥𝑥𝑘𝑘1

𝐾𝐾1

𝑘𝑘1

�� �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘2𝑥𝑥𝑘𝑘2

𝐾𝐾2

𝑘𝑘2

��𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘3𝑥𝑥𝑘𝑘3

𝐾𝐾3

𝑘𝑘2

�                               (3) 

𝑃𝑃4 = �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘1𝑥𝑥𝑘𝑘1

𝐾𝐾1

𝑘𝑘1

�� �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘2𝑥𝑥𝑘𝑘2

𝐾𝐾2

𝑘𝑘2

�� �1 − 𝐹𝐹 ��𝛽𝛽𝑘𝑘3𝑥𝑥𝑘𝑘3

𝐾𝐾3

𝑘𝑘3

��                     (4) 

Örneğin bu çalışma için kullanılacak olan tahmin modeline göre birinci eşitlikteki  𝛽𝛽𝑘𝑘1 parametresi ile tasarruf 
yapanlar ve yapmayanlar olarak örneklemi iki ayırarak tahmin edilebilir. İkinci aşamanın parametresi 𝛽𝛽𝑘𝑘2 
tasarruf yapanlar alt örneğinden tasarruflarını gayrimenkul ve menkule yatıranlar olarak iki gruba ayırarak 
tahmin yapabilir. Üçüncü aşamanın parametresi 𝛽𝛽𝑘𝑘3 menkul değerlere yatırım yapanlar içerisinde altına ve 
dövize yatırım yapanlar ile diğer menkul değerlere yatırım yapanları iki gruba ayırarak tahmin edilebilir.  İki 
kategorili modellerde olduğu gibi J kadar kategorisi olan bağımlı değişkende her zaman J-1 kadar parametre 
tahmini yapılmaktadır. Ardışık modelin her aşamasında, bir ikili kategorili logit veya probit metodu ile 
tahmin edilebilir. 

Ardışık logit modelde diğer logit modellerde olduğu gibi marjinal etkiler önemlidir. İki düzeyli sonuç 
modellerinin ardışık sıralanmasından meydana geldiği için diğer değişkenlerin etkileri dikkate alınmadan 
etkisi araştırılan bağımsız değişkenin değerindeki bir birimlik değişimin olayın olasılığı üzerindeki etkisini 
hesaplamak için kısmi türev alınır. 

𝜕𝜕𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

=
exp (𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽𝑖𝑖)

[1 + exp�𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽𝑖𝑖�]2
𝛽𝛽𝑘𝑘 = 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)[1 − 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1) 

Çalışmada hanehalklarının tasarruf tercihlerinin ardışık modellemesi için bağımlı değişken (Y) 
hanehalklarının tasarruflarını değerlendirme kanalları bakımından ardışık süreç Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 
Şekil.3. Bireylerin Tasarruf Etme Dal Yapısı 

 

 

Tasarruf

Tasarruf Yapmıyor (Y=1)

Tasarruf Yapıyor
(Y=2,3,4)

Gayrimenkul
(Y=2)

Menkul
(Y=3,4)

Altın  ve Döviz
(Y=3)

Diğer Menkul Kıymetler 
(Y=4)
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Tasarruf yapmayanlar Y=1 ve tasarruf yapanlar ise Y=2,3,4 olarak ikiye ayrılmıştır. Tasarruf yapanlar ise kendi 
içerisinde gayrimenkule (Y=2) ve Menkule (Y=3,4) yatırım yapanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Son olarak menkul 
değerler tasarruf edenler de kendi içerisinde altın ve döviz yatırımı yapanlar(Y=3) ile hisse senedi vd. menkul 
kıymet (Y=4) tasarrufu yapanlardır. 

4. BULGULAR 

Tablo 3 sonuçlarına bakıldığında olabilirlik oranına göre kurulan modelde LR istatistiği 1529,51 bulunmuştur. 
Modelin % 5 hata payıyla önemli olduğu görülmektedir (chi2 p=0,00<p=0,05) Birinci aşamadaki Tasarruf 
yapmayan bireyler için hanehalkı tipi ve hanehalkı reisinin toplam çalışma süresi dışında tüm değişkenler 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Konut sahibi olan bireyler konut sahibi olmayanlara göre daha az 
tasarruf yapmama eğilimindedir. Otomobil sahibi olanlar ise olmayanlara göre daha fazla tasarruf yapmama 
eğilimindedir. 

Tablo 3. Ardışık Logit Model Sonuçları 

  

Model 
Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama 
Bireyin Tasarruf 
Etmemesinin olasılığı 

Bireyin Gayrimenkul 
Tasarrufu Olasılığı 

Bireyin Altın ve Döviz 
tasarrufu Yapma 

Bağımsız Değişkenler  β�   
SE (β�)   

p  β�   
SE (β�)   

p  β�   
SE (β�)   

p 

Sabit  
1,069 

0,033 
0,333 

0,773 
0,665 

0,536 
(-0,502) (1,156) (1,075) 

Hanehalkı Tipi  
-0,013 

0,855 
0,257 

0,087 
0,066 

0,681 
(-0,072) (0,150) (0,161) 

Konut sahipliği  
-0,400 

0,000* 
0,773 

0,000* 
0,000 

0,998 
(-0,068) (0,155) (0,151) 

Otomobil sahipliği  
0,331 

0,000* 
-0,185 

0,122 
-0,041 

0,744 
(0,059) (0,120) (0,126) 

Özel Sigorta Sahipliği  
-0,501 

0,000* 
-0,318 

0,045** 
-0,694 

0,000* 
(0,082) (0,159) (0,166) 

Yıllık Kullanılabilir Gelir  
0,000 

0,000* 
0,000 

0,461 
0,000 

0,082 
(0,000) (0,000) (0,000) 

Aylık Harcama  
0,000 

0,000* 
0,000 

0,016** 
0,000 

0,015** 
(0,000) (0,000) (0,000) 

Hanehalkı Büyüklüğü  
-0,209 

0,000* 
-0,274 

0,000* 
-0,120 

0,032** 
(0,024) (0,048) (0,056) 

Yaş  
-0,009 

0,001* 
0,017 

0,003* 
0,014 

0,007* 
(0,002) (0,006) (0,005) 

Cinsiyet  
-0,313 

0,009* 
0,357 

0,259 
0,175 

0,478 
(0,120) (0,316) (0,247) 

SGK  
-0,729 

0,000* 
0,126 

0,783 
-0,136 

0,772 
(0,208) (0,458) (0,469) 

Eğitim  
0,363 

0,000* 
-0,013 

0,927 
0,383 

0,010 
(0,069) (0,141) (0,149) 

Medeni Durum  
-0,321 

0,005** 
-0,125 

0,660 
0,262 

0,262 
(0,115) (0,284) (0,234) 

Çalışma Süresi  
0,000 

0,604 
-0,001 

0,003** 
-0,001 

0,054 
(0,000) (0,000) (0,000) 

Gözlem 10563           
LR Ki-Kare 1387,16 Prob>Chi2:0,000 Log-Likelihood:-5458,9 

Not: *p< 0,05; **p<0,05 . �̂�𝛽 : Katsayılar ,  𝑆𝑆𝑆𝑆 (�̂�𝛽) : Standart Hatalar 
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Hanehalkı yıllık kullanılabilir gelirinin tasarruf etme üzerinde oldukça küçük bir etkisi bulunmaktadır. 
Hanehalkı büyüklüğü arttıkça ise tasarruf yapma durumu artmaktadır. Yaş arttıkça bireylerin tasarruf etme 
olasılığı artmaktadır. Kadın olmak tasarruf etmeyi erkeklere göre (0,313) azaltmıştır. Yani erkekler kadınlara 
göre daha fazla tasarruf etmektedirler. Benzer şekilde bekârların tasarruf etmeme olasılığı evlilere göre daha 
düşüktür. Çalışma süresinin ise tasarruf etmeme üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkisi yoktur. 
Bireylerin ikinci aşamadaki gayrimenkule yatırım yapmasında konut sahibi olmak, özel sigorta sahibi olmak, 
aylık harcama miktarı, hanehalkı büyüklüğü, yaş ve çalışma süresi değişkenlerinin istatistiksel olarak önemli 
olduğu görülmektedir. Konut sahibi olmanın gayrimenkul için tasarruf yapma olasılığını arttığı söylenebilir. 
Özel sigortaya sahip olmak (-0,3183), hanehalkı büyüklüğünde artış (-0,2735) ile çalışma süresinde artış (-
0,001) gayrimenkule yatırım yapma olasılığını azaltmaktadır.  

Üçüncü aşama olan bireylerin altın veya dövize yatırım yapmalarını etkileyen değişkenlerden özel sigorta 
sahibi olması, aylık harcama, hanehalkı büyüklüğü, yaş ve çalışma süresi % 5 düzeyinde eğitim ise % 10 
düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Üniversite mezunu olmak altın ve dövize yatırım yapma 
olasılığını (0,3828) arttırmaktadır. Yıllık kullanılabilir gelir bakımından gelirdeki bir birimlik artış altın veya 
dövize yatırım yapma bakımından istatistiksel olarak önemlidir (p<0,10). Tablo 4’de gösterilen odds oranları 
etki büyüklüğünün bir ölçüsü olarak ifade edilebilir. Eğer bu oran 1’e yakın ise bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerinde çok fazla etkisinin olmadığı  (istatistiksel olarak önemli) söylenebilir. Buna göre hanehalkı 
tipinin, otomobil sahibi olmamanın yıllık kullanılabilir gelirin ve aylık harcamaların, eğitim durumunun ve 
çalışma süresinin tasarruf etmemek üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.  

Tablo 4. Ardışık Logit Model Odds Oranları ve Marjinal Etkiler 

  

Marjinal etkiler 
Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama 
Bireyin Tasarruf 
Etmemesinin olasılığı 

Bireyin Gayrimenkul 
Tasarrufu Olasılığı 

Bireyin Altın ve Döviz 
tasarrufu Yapma 

Bağımsız Değişkenler Odds Marjinal etki Odds Marjinal etki Odds Marjinal etki 
Hanehalkı Tipi 0,987 -0,002 2,167 0,042 1,069 0,014 
Konut sahipliği  0,670* -0,045 0,831* 0,125 1,000 0,000 
Otomobil sahipliği 1,393* 0,037 0,727 -0,030 0,960 -0,009 
Özel Sigorta Sahipliği 0,606* -0,056 1,000** -0,052 0,500* -0,151 
Yıllık Kullanılabilir Gelir 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
Aylık Harcama 1,000* 0,000 0,761** 0,000 1,000** 0,000 
Hanehalkı Büyüklüğü 0,812* -0,023 1,017* -0,044 0,887** -0,026 
Yaş 0,991* -0,001 1,429* 0,003 1,015* 0,003 
Cinsiyet 0,731* -0,035 1,135 0,058 1,192 0,038 
SGK 0,482* -0,081 0,987 0,020 0,873 -0,030 
Eğitim 1,438* 0,041 0,883 -0,002 1,466 0,083 
Medeni Durum 0,726** -0,036 0,999 -0,020 1,300 0,057 
Çalışma Süresi 1,000 0,000 1,396* 0,000 0,999 0,000 
Gözlem 10563           

Tablo’dan elde edilebilecek başka bir bulgu göre konut sahibi olanlar olmayanlara göre 1,49 kat (1/0,670), özel 
sigortası olanlar olmayanlara göre 1,66 kat (1/0,606) , bekâr olanlar olmayanlara göre 1,38 kat (1/0,726) ,erkek 
olanlar kadınlara göre 1,36 kat (1/0,731) daha fazla tasarruf etmeme olasılığına sahiptir. Hanehalkı 
büyüklüğündeki bir birimlik artış 1,23 kat (1/0,812), yaştaki bir birimlik artış 1,00 kat (1/0,991) daha fazla 
tasarruf etmemek üzerine etkilidir. Tasarrufları gayrimenkul olarak değerlendirenler içerisinde özel sağlık 
sigortasına sahip olmak, hanehalkı büyüklüğü yaş ve çalışma süresi odds oranları 1’e yakın olduğu için 
gayrimenkule yatırım yapma olasılıklarının etkisi çok büyük değildir. Burada konut sahibi olanların 
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olmayanlara göre 1,20 kat (1/0,831) daha fazla gayrimenkul için tasarruf etmektedirler. Ayrıca aylık 
harcamaların bir birimlik artışı 1,31 kat (1/761) daha fazladır.  

Son aşama olan tasarruflarını altın ve döviz olarak tercih eden bireyler için, aylık harcamaların, yaşın ve eğitim 
durumunun etkisi çok büyük değildir. Özel sağlık sigortasına sahip olanlar olmayanlara göre 2 kat (1/0,500) 
daha fazla altın ve döviz tasarrufu yapma olasılığına sahiptir. Hanehalkı büyüklüğünün bir birim artması ise 
1,13 kat (1/0,887) daha fazla altın ve döviz için tasarruf yapma olasılığına sahiptir. Yıllık kullanılabilir gelirdeki 
bir birimlik artışın altın ve dövize yatırım yapma olasılığı istatistiksel olarak önemli bulunmasına rağmen, 
odds oranı 1’e yakın olduğu için yarattığı etkinin önemli olduğunu söylemek mümkün değildir. Tabloda 
görülen bir diğer etki diğer bağımsız değişkenlerin etkileri sabitken ilgilenilen bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki marjinal etkisini göstermektedir. Buna göre, konut sahibi olmak diğer bağımsız 
değişkenlerin etkisi sabit tutulduğunda tasarruf etmeme olasılığını 0,045 birim azaltırken, gayrimenkul için 
tasarruf etme olasılığını 0,125 birim arttırmaktadır. Özel sigorta sahibi olmak ise marjinal etkiler bakımından 
birinci aşamada tasarruf etmeme olasılığını 0,056 ikinci aşamada 0,052 ve üçüncü aşamada ise 0,151 birim 
azaltmaktadır. Hanehalkı büyüklüğü yine üç aşamada marjinal etkiler bakımından azaltıcı bir etkiye sahiptir. 
Yaştaki bir birimlik artık marjinal olarak tasarruf etmemeyi 0,001 azaltırken, gayrimenkul ile döviz ve altın 
için tasarruf etme olasılığını aynı oranda 0,003 arttırmaktadır.  

5. SONUÇ 

Tasarruflar kısa vadede ekonomik istikrar ve uzun vadede ekonomik büyüme ile yakından ilişkili bir 
kavramdır. Bir ekonomideki sektörler içerisinde tasarruf oranı en yüksek kesim hanehalklarıdır. Hanehalkı 
tasarruf oranı hem işletmelerin hem de devletin yatırımlarını finanse etme özelliği ile belirleyici olmaktadır.  
Hanehalkı tasarrufları ülkelerin kurumsal, demografik ve sosyoekonomik farklıları nedeniyle oldukça 
değişiklik göstermektedir.  Bunlara ilave olarak bir ülkenin finansal piyasalarının yapısı ve gelişmişliği de 
hanehalkı tasarrufları konusunda önemlidir. Teorik anlamda Ramsey'in 1928'deki öncü çalışmasından bu 
yana tasarruf konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu teoriler dünyadaki tasarruf açığı konusuna 
henüz bir çözüm sunamamıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’deki hanehalklarının tasarruf davranışının belirlenmesi için Ardışık Logit Model ile bir 
analiz yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler TÜİK’in 2017 yılına ait Hanehalkı Bütçe Anketi’dir. Ardışık 
logit modelin doğasına uygun olarak, bireylerin tasarruf etme dal yapısı oluşturularak bağımlı değişkenler 
belirlenmiştir. Tasarruf tercihleri için yapılan analize göre hanehalkı geliri arttıkça bireylerin tasarruf 
etmelerini etkileyecek önemli bir değişiklik yaşanmamaktadır. Bu sonuç mutlak gelir hipotezinin öngördüğü 
tasarrufun harcanabilir kişisel gelirin bir fonksiyonu olduğunu ve gelir arttıkça tasarrufun artacağı hipotezini 
tartışmaya açmaktadır. Yapılan çalışmalar bu hipotezin gelişmekte olan ülkelerden çok gelişmiş ülkelerin 
tasarruf davranışını açıkladığını göstermektedir. Nitekim kriz yılları dışında Türkiye’de yüksek büyümeye 
karşın düşük tasarruf oranının görülmesi çalışmanın bulgusunu desteklemektedir. Analize göre Türkiye’deki 
hanehalkları gelirlerinden bağımsız olarak % 85 oranında tasarruf etmeme eğilimindedir. Gelir artışına 
rağmen tasarruf eğiliminin bu kadar az olması birçok faktör ile açıklanabilir. Bu faktörler arasında önem 
sırasına göre birincisi Türkiye nüfusunun çoğunluğunun işsizliğin ve ekonomik bağımlılığın yoğun yaşandığı 
genç nüfustan oluşmasıdır. İkincisi Türkiye’nin özellikle 2000’li yıllardan sonra değişmeye başlayan tüketim 
kalıpları, tasarruf oranlarının düşük olmasına neden olmaktadır. Üçüncüsü ise bankacılık sisteminde değişim 
ile beraber faiz oranlarının düşüklüğünden kaynaklanan nedenler olarak açıklanabilir. Tasarruf eden haneler 
bakımından ise hanehalkı büyüklüğü arttıkça ve yaş ilerledikçe tasarruf yapma olasılığı artmaktadır. Bu sonuç 
da yapılan ampirik çalışmalarla uyumludur.  Gayrimenkule yatırım açısından konut sahibi olmanın 
gayrimenkule yatırım yapma olasılığını arttırması ilgi çekici bir sonuçtur. Türkiye’nin resmi konut satış 
istatistiklerine bakıldığında, bu çalışmaya konu olan 2017 yılına kadar konut satışları sürekli olarak artarak 
yaklaşık olarak bir buçuk milyona ulaşmıştır. Ayrıca devlet tarafından oluşturulan konut teşvikleri de 
gayrimenkul yatırımlarını arttırmıştır. Dikkat çekici başka bir husus ise her üç kişiden birisinin ipotekli ev 
sahibi olduğu gerçeğidir. Bu durum konut sahibi olanların konut için tasarruf etme olasılığının arttığı 
bulgusunu desteklemektedir. Altın ve dövize tasarruf etmenin belirleyicileri bakımından, bireyin özel sigorta 
sahibi olması, hanehalkı aylık harcama, hanehalkı büyüklüğü, bireyin yaşı ve çalışma süresi % 5 düzeyinde 
eğitim ise % 10 düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu sonuca göre, ikinci ve üçüncü aşama 
arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa gayrimenkul yatırımı için çalışma süresi önemliyken, altın ve döviz 
yatırımı için eğitim durumu önemli olmaktadır.  Menkul değerlerin değerlendirilmesi için bireylerin bilgi 
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durumlarının dolayısıyla bilgi ile eşleştirilebilecek eğitim durumlarının önemli olduğu sonucuna varılabilir. 
Her üç aşamada dikkate değer bir diğer bulgu tasarrufun SGK ve özel sigorta ile olan etkileşimidir. SGK’lı 
veya özel sigortaya sahip bir birey olmak hanehalkı tasarruf etme olasılığını pozitif yönde etkilerken, özel 
sigortalı olmak gayrimenkul, altın ve döviz için tasarruf etme olasılığını negatif yönde etkilemektedir. 
Buradan son dönemde gündeme gelen bireysel emeklilik sistemi gibi zorunlu bir tasarruf sistemin belli başlı 
bir tasarruf aracı olarak kullanılabildiğini düşündürmektedir. Bu gereklilikler dışında eğitim ile daha riskli 
olabilecek varlıklar arasında bir korelasyon görülmektedir. Türkiye’deki bireylerin geleneksel ve risksiz 
gördüğü özellikle gayrimenkul gibi tasarruf kanalları dışında, finansal araçlarda çeşitlendirmeyle tasarruf 
yapabilmesi için farkındalık yaratılması ve finansal okuryazarlığın dolayısıyla eğitim arttırılması önemlidir.  

Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Hanehalklarının tasarruf davranışının belirleyicilerini irdelemek makroekonomi politikalarının 
yapılandırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Literatürde makroekonomik değişkenlerin hanehalkı 
tasarrufları değerlendirmek için kullanıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilen 
bulguların mikro verilerle desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada kullanılan Hanehalkı 
Bütçe Anketi’nin TÜİK’e ait ikincil bir veri olması önemli dolayısıyla arzu edilen değişkenlerden hepsi analize 
dahil edilememiştir. TÜİK’in son yıllarda veri üretimi konusunda kurumsal iyileştirmelerinin yanı sıra çeşitli 
vakıflar ve özel sektör girişimlerinin tasarrufla ilgili çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ancak tasarruf 
davranışını kapsamlı bir şekilde ele alan herhangi bir veri setinin bulunmaması, var olan veri setlerinin doğası 
gereği pek çok konuyu bir bütün olarak ele alması, özelinde tasarruf kanallarının tam olarak ayrışmamış 
olması, miktarlarının bilinmemesi, zamansal olarak çok fazla geriye gidilememesi, erişim engelleri gibi 
durumlar mikro veri çalışmalarını kısıtlamaktadır. Bu bağlamda hanehalkı kesiminin tasarruf eğilimi ve 
tasarruf düzeyi hakkında verilerinin yeterli, anlaşılır, izlenebilir ve erişilebilir olması gerekmektedir.  
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Yöntem – Çalışmada dönem aralığı mümkün olduğu kadar geniş tutulmak istenmiş olsa da verilere 
ulaşabilme kıstasından dolayı 04.07.2006 - 31.12.2019 dönemi arasındaki değişkenlere ait günlük 
veriler kullanılmıştır. Çalışmada, simetrik nedensellik ilişkisinin incelendiği Toda-Yomamato (1995) 
nedensellik testi ile asimetrik nedensellik ilişkisinin incelendiği Hatemi J (2012) nedensellik testleri 
kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. 

Bulgular – Toda-Yamamato (1995) nedensellik testine göre, dolar kurundan Borsa İstanbul100 ve 
Ulaştırma endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Asimetrik 
nedensellik analizi sonuçlarına göre, farklı anlamlılık düzeylerinde (%1, ve %10- çoğunluğu %1 
olmak üzere) dolar kurunda yaşanan tüm pozitif ve negatif şoklardan BIST100 endeksindeki aynı 
şekilde pozitif ve negatif şoklara doğru çift yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. Fakat 
Hatemi-J asimetrik nedensellik analizine göre, faiz oranında yaşanan pozitif şoklardan BIST100 
endeksinde meydana gelen pozitif şoklara doğru çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir.  

Tartışma – Türkiye’de dolar kuru değişkeninin gerek BIST100 endeksi gerekse de BIST Ulaştırma 
endeksi üzerinde önemli etkileri tespit edilmiş olup, işletmeler ve yatırımcılara hisse senedi fiyat ve 
getiri tahminlerinde önemli bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Analizde ortaya çıkan bulgular 
ışığında, dolar kuru değişkeninin BIST Ulaştırma endeksini tahmin etmede bir gösterge olarak kabul 
edilebileceği, fakat faiz oranı ile ilgili değişimlerin BIST Ulaştırma endeksini açıklama gücünün 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Purpose – This study aims to reveal the relationship between exchange rate (US Dollar), interest rate 
(government bond interest rate) and Borsa İstanbul Transportation (XULAS) index and Borsa 
İstanbul 100 (BIST 100) indices. In addition, it is desired to test the degree of consistency between 
the results of the study and previous studies. Most importantly, there is no study done with the 
transportation index, and contributing to the literature is one of the other purposes of this study. 

Design/methodology/approach – In the study, although the period interval was wanted to be as 
wide as possible, daily data belonging to the variables between the dates 04.07.2006 - 31.12.2019 were 
used due to the criterion of accessing the data. In the study, the relationships between the variables 
were analyzed using the Toda-Yomamato (1995) causality test, where the symmetric causality 
relationship was examined, and the Hatemi J (2012) causality tests, where the asymmetric causality 
relationship was examined. 

Findings – According to the Toda-Yamamato (1995) causality test, it is determined that there is one-
way causality relations from dollar exchange rate to Borsa İstanbul100 and Transportation index. 
According to the results of the asymmetric causality analysis, it was found that there was a 
bidirectional causality from all positive and negative shocks in the dollar exchange rate (1% and 
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10%, mostly 1%) to the positive and negative shocks in the BIST100 index. However, according to 
the Hatemi-J asymmetric causality analysis, bidirectional causality was determined from the 
positive shocks experienced in the interest rate to the positive shocks occurring in the BIST100 index. 

Discussion – Requirements of the US dollar exchange rate variable in Turkey BIST100 index both 
BIST Transportation is also a significant impact on the index have been identified, businesses and 
investors are considered to be an important indicator of stock price and earnings estimates. The 
findings revealed in the analysis revealed that the dollar rate and the BIST Transport index can be 
accepted as an indicator, but changes in interest rates cannot be used as an indicator to predict the 
BIST Transport index. 

1. GİRİŞ 

İşletmeler veya yatırımcılar, finansal varlık fiyatlaması yaparken işletmenin gelecekteki nakit akımları ile 
beklenen getiri oranı arasındaki ilişkiye göre hesaplama yapmaktadırlar. Buna göre, hisse senedi ihraç edenler 
veya yatırımcılar hisse senedi fiyatını tahmin ederken bu iki unsura dikkat etmektedirler. Bu çerçevede, 
işletmelerin gelecekteki nakit akımlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi hisse senedi fiyatını doğru 
tahmin etmeye yardımcı olacaktır. Örneğin ülkedeki faiz oranlarının artması sonucu işletmelerin uzun vadeli 
borçtan kaynaklanan faiz maliyetleri artarak, gelecekteki nakit akımları azalacaktır. Böylelikle hisse senedi 
fiyatı da düşecektir. Benzer şekilde faiz oranlarının düşmesi işletmelerin beklenen getirisini de arttıracak olup 
hisse senedi fiyatını olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda makroekonomik değişkenler ile hisse senedi fiyatı 
üzerinde etkileyici ilişkilerin olduğu söylenebilir. Geçmişte yapılan birçok çalışmada da makroekonomik 
faktörler ile hisse senedi fiyatı arasında güçlü ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’deki 
BIST100 ve BIST Ulaştırma endeksleri ile döviz kuru ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi analiz 
edilmektedir. 

Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra, ülkelerin hemen hepsi kısa sürede dalgalı kur rejimine geçmiş 
ve döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar finansal piyasalarda etkisini göstermeye başlamıştır. 
Bunun yanı sıra sermaye hareketlerinde ve dünya ticaretinde yaşanan büyük artışlar da döviz kuru 
değişkenini, hisse senedi fiyatlarının ve işletme kârlılığının önemli belirleyicilerinden biri haline getirmiştir 
(Yılmaz vd., 2006: 5). Döviz kurlarında meydana gelen  ani dalgalanmalar (iniş ve çıkışlar), sermaye piyasasını 
negatif etkiler ve işletmelere ve yatırımcılara büyük zararlara sebep olabilir (Korkmaz ve Ceylan, 2015: 295). 
Döviz kurunda meydana gelecek bir düşüş ulusal paranın değer kazanması anlamına geleceğinden, işletmeler 
üretim için ihtiyaç duydukları hammadde vb. daha ucuza alma imkânına sahip olacaklardır. Bu durum 
işletmenin giderlerini azaltıcı, kazancını artırıcı bir sonuç doğurur. Düşük döviz kuru ortamlarında, döviz 
rezervleri ve para arzı artarken faiz oranları düşer. Bu da işletmelerin finansman giderlerini düşürür. 
Finansman maliyetlerindeki ve ithal malların fiyatlarındaki düşüşler işletmelerin gelecekteki nakit akımlarını 
artırır (Candan, 2015: 6). Dolayısıyla döviz kurunda meydana gelen bir düşüş, hisse senedi fiyatlarını 
yükselebildiği gibi, Tersine bir durumda ise hisse senedi fiyatları artabilmektedir. Türkiye’de ulaştırma 
endeksi içerisinde bulunan firmaların çoğu ithalat ve ihracat vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
İthalat veya ihracat vasıtasıyla yapılan ticaret dolayısıyla işletmeler döviz kuru riskine maruz kalmaktadırlar. 
Örneğin ulaştırma endeksi içerisindeki işletmelerden biri olan Türk Havayolları (THY) işletmesinin yurtdışı 
uçuşları ve dolayısıyla yabancı yolcuları yadsınamayacak kadar fazladır. Dolar ve Euro para birimlerindeki 
döviz kuru değişimleri(artış/azalış) sebebiyle, THY’nın kârlılık durumunda artış/azalış meydana gelmektedir. 
Burada döviz kurundaki dalgalanmalar ve havayolu işletmelerinin uluslararası yolcu sayısı, kârlılığı etkileyen 
belirleyici faktörlerdir. Kârlılıktaki değişimler ise havayolu işletmesinin hisse senedi değerini 
etkileyebilmektedir. 

Hisse senedi getirilerini etkileyen önemli işletme dışı faktörlerden biri de faiz oranlarıdır. Faiz oranlarındaki 
değişmeler, beklenen getiri ihtimallerini etkileyebilmektedir. Faiz oranlarının düşmesi durumunda, işletmeler 
daha ucuz kredi bulma imkânına sahip olacaklarından hisse senedi fiyatlarında belirli bir yükseliş meydana 
gelir (Ercan ve Ban, 2008: 179). Buradan hareketle, faiz oranındaki düşüşün hisse senedi fiyatları üzerinde 
olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Faiz oranlarında meydana gelecek bir yükseliş, beklenen getiri oranında 
yükselişe, hisse senedi fiyatlarında ise düşüşe neden olmaktadır. Aynı şekilde faiz oranlarındaki bir yükseliş, 
nakit bulundurmanın fırsat maliyetini de artırır. Bu durumda yatırımcılar, sermayeyi elde tutmaktansa faiz 
getirisi sağlayan diğer menkul kıymetlere yönelirler. Bu da, hisse senedi getirilerinde düşüş olarak 
yansıyabilir (Gan vd., 2006: 90-91). Faiz oranları, hisse senedi piyasası ile tahvil piyasası arasındaki rekabeti 
etkileyen en önemli unsurdur (Kalmanbetova, 2010: 43). Faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcılar hisse senedi 
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yatırım araçlarını satarak, alternatif menkul kıymet yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Özellikle 
yatırımcılar tahvil piyasalarına yönelme eğilimdedirler (Sayılgan ve Süslü, 2011: 77). Ayrıca uzun vadeli borçla 
finansman sağlayan işletmeler faiz oranlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedirler. Örneğin ulaştırma 
sektöründeki havayolu işletmeleri, borçla finansman yoğunluklu işletmeler olduğundan dolayı faiz 
oranlarının artmasıyla birlikte, havayolu işletmesinin katlanmakta olduğu faiz maliyeti de artmaktadır. Artan 
faiz giderleri kârlılığı ve dolayısıyla hisse senedi fiyatlarını düşürebilmektedir. 

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen mikro veya makro boyutta birçok faktör bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada 
özellikle Ulaştırma sektörünü doğrudan etkilediği varsayılan dolar kuru ile faiz oranı değişkenleriyle 
ulaştırma sektörüne ait hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Ulusal alan yazında hisse 
senedi fiyatlarını ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin (Karacaer ve Kapusuzoğlu 
(2010); Ayaydın ve Dağlı (2012); Güngör ve Kaygın (2015); Poyraz ve Tepel (2015); Altınbaş vd. (2015); Coşkun ve Ümit 
(2016); Sadaghzadeh ve Elmas (2018); Çam (2018); Demir (2019)) incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat 
dolar kuru ve faiz oranı ile BIST Ulaştırma endeksi arasında nedensellik ilişkisinin incelendiği çalışmaya 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın alan yazına büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 
çalışmanın alan yazına diğer bir katkısı ise Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi ile Hatemi-J (2012) 
asimetrik nedensellik testinin birlikte kullanılarak analiz edilmesidir. Ayrıca çalışmayı benzer çalışmalardan 
ayıran diğer bir husus ise günlük veriler kullanılarak geniş bir dönemin (2006-2019) ele alınmasıdır. Böylelikle 
daha sağlıklı sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru (Amerikan Doları), faiz oranı (devlet tahvili faiz oranı) ile Borsa İstanbul 
Ulaştırma (XULAS) endeksi ve Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksleri arasındaki ilişkinin ortaya 
konulmasıdır. Ayrıca çalışmanın sonuçları ile geçmişteki yapılan çalışmalar arasında ne derece tutarlık olduğu 
test edilmek istenmektedir. En önemlisi de ulaştırma endeksi ile yapılan çalışma bulunmamakta olup, 
literature katkı sağlamak bu çalışmanın diğer yapılma amaçlarından biridir. Döviz kuru ve faiz oranında 
meydana gelen şokların BIST100 ve XULAS endeksleri üzerindeki asimetrik etkilere neden olup olmadığını 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada döviz kuru ve faiz oranı riskine duyarlılığı yüksek olduğu 
varsayılan BIST100 ve BIST Ulaştırma Endeksi tercih edilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür incelenmiş, 
kullanılan yöntemler ve veri seti açıklanmıştır, daha sonra analiz yapılarak analiz bulguları verilmiş ve analiz 
sonuçları yorumlanmıştır. 

2. ALANYAZIN İNCELEMESI 

Türkiye’de makroekonomik faktörler olarak döviz kuru ve faiz oranı değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarıyla 
ilişkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışmaların çoğu BIST100 endeksi üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Sektör endeksleri bağlamında birkaç çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise hem BIST100 
hem de BIST Ulaştırma endeksi bağlamında analiz çalışması yapılmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranı ile ilişkili 
makroekonomik değişkenlerin ulaştırma endeksiyle ilişkisini araştıran çalışma bulunmamakta olup, bu 
çalışma sonuçlarının literature katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmaların özet 
tablosu aşağıda sunulmaktadır: 

Tablo 1. Alanyazın Tablosu 

Çalışma Dönem/Ülke Yöntem Bulgular 

Durukan (1999) BIST100 (1986-
1998) 

Yüzdesel 
değişim modeli 

ve doğal log. 
Modeli 

Faiz oranı ve ekonomik aktivite değişkenlerinin hisse senedi 
endeksini açıklama gücünün olduğu tespit edilmiştir. 

Albeni ve Demir 
(2005) 

İMKB Mali 
sektör (1991-

2000) 

Çoklu 
regresyon 

analizi 

Döviz kuru, altın fiyatı ve faiz oranları değişkenlerinin 
hisse senedi fiyatlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Yılmaz vd. (2006) 
 

İMKB Endeksi 
(1990-2003) 

EKK, VEC 
Modeli 

Faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerinin İMKB endeksi ile 
ilişkisi tespit edilmiştir. 
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Gençtürk (2009) İMKB (1992-
1996) 

Çoklu doğrusal 
regresyon 

analizi 

Para arzı, faiz oranları, altın fiyatı ve döviz kuru 
değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarıyla ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. 

Süslü (2010) 11 Gelişmekte 
olan ülke (1999-

2006) 

Panel veri 
analizi 

Döviz kuru, enflasyon oranı, SP500 değişkenlerinin anlamlı, 
petrol fiyatları ve faiz oranının ise anlamsız olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sayılgan ve Süslü 
(2010) 

Gelişmekte 
olan ülkeler 
(1999-2006) 

Dengeli panel 
veri analizi 

Döviz kuru, enflasyon oranı, SP500 değişkenlerinin anlamlı, 
petrol fiyatları ve faiz oranının ise anlamsız olduğu tespit 
edilmiştir. 

Büyükşalvarcı ve 
Abdioğlu (2010) 

BIST (2001-
2010) 

VAR – Toda-
Yomamato 

Enflasyon, para arzı, döviz kuru ve altın fiyatı  
değişkenlerinin hisse senedi fiyatı ile ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. 

Karacaer ve 
Kapusuzoğlu 
(2010) 

BIST (2003-
2010) 

VAR – 
Nedensellik, 

Eşbütünleşme 

Döviz kuru değişkeninin hisse senedi fiyat endeksini 
açıklama gücünün olduğu bulunmuştur. 

Ayaydın ve Dağlı 
(2012) 

22 Ülke Panel Veri 
Analizi 

Döviz kuru değişkeninin hisse senedi endekslerini pozitif 
etkilemekte olduğu tespit edilmiştir. 

Güngör ve 
Kaygın (2015) 

BIST İmalat 
(2005-2011) 

Dinamik Panel 
Veri Analizi 

Döviz kuru, sanayi üretim indeksi, para arzı, petrol fiyatı 
değişkenleri hisse senedi fiyatlarını pozitif (+) olarak 
etkilemektedir. 

Poyraz ve Tepel 
(2015) 

BIST (1995-
2011) 

Çoklu doğrusal 
regresyon 

analizi 

Faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerinin BIST endeksini 
negatif (-) etkilediği tespit edilmiştir. 

Altınbaş vd. 
(2015) 

BIST Endeksi 
(2003-2012) 

VAR Döviz kuru değişkeninin BIST100 endeksini negatif (-) 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Coşkun ve Ümit 
(2016) 

BIST100 (2005-
2015) 

VAR 
Nedensellik 

Döviz kuru değişkeninin hisse senedi fiyat endeksini 
açıklama gücünün olduğu tespit edilmiştir. 

Kendirli ve 
Çankaya (2016) 

BIST Banka 
(2009-2015) 

VAR Döviz kurlarının hisse senedi getirileri ile ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. 

Sancar vd. (2017) BIST (2000-
2016) 

DOLS ve 
FMOLS analizi 

Döviz kuru değişkeninin BIST100 endeksini(hisse senedi 
fiyatını) negatif (-) etkilediği tespit edilmiştir. 

Sadaghzadeh ve 
Elmas (2018) 

BIST Ticari 
(2000-2017) 

Panel Veri 
Analizi 

Faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerinin BIST Ticari 
endeksini negatif (-) etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çam (2018) BIST100 (2008-
2018) 

VAR  Faiz oranı değişkeni ile hisse senedi değeri arasında ilişki 
yoktur. 

Demir (2019) BIST100 (2003-
2017) 

ARDL 
Yaklaşımı 

Döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını pozitif (+) etkilediği, 
brent petrol fiyatı ve faiz oranı değişkenlerinin BIST100 
endeksini negatif (-) etkilediği tespit edilmiştir. 
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Yapılan çalışmalar kapsamında, genel olarak makroekonomik faktörler ile hisse senedi fiyatı arasında anlamlı 
ilişkilerin olduğu görülmektedir. Çalışmalarda yapılan analizler incelendiğinde, genel regresyon yöntemleri 
ve panel veri analizi yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Çalışmada kullanılan verilerin 
çoğunlukla, günlük, haftalık ve aylık veriler olmasından dolayı VAR ve türevleri sıklıkla kullanılan yöntem 
olmuştur. 

Çalışmalarda döviz kuru değişkenlerinin hisse senedi fiyatları ile ilişkili olduğu birçok çalışma (Albeni ve 
Demir (2005); Yılmaz vd. (2006); Gençtürk (2009); Süslü (2010); Sayılgan ve Süslü (2010); Büyükşalvarcı ve 
Abdioğlu (2010); Karacaer ve Kapusuzoğlu (2010); Ayaydın ve Dağlı (2012); Güngör ve Kaygın (2015); 
Altınbaş vd. (2015); Coşkun ve Ümit (2016); Kendirli ve Çankaya (2016); Sancar vd. (2017); Demir (2019)) 
bulunmaktadır. Altı çalışmanın yarısında (üç) döviz kuru değişkenlerinin hisse senedi fiyatları üzerinde 
pozitif etkiye sahip olduğu, diğer üç çalışmada ise negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ulusal 
çalışmalar bakımından döviz kurları ile ilgili çıkan sonuçlarda fikir birliğinin sağlanamadığı görülmektedir. 

Çalışmalarda faiz oranları değişkenlerinin hisse senedi fiyatları ile ilişkili olduğu birçok çalışma (Durukan 
(1999); Albeni ve Demir (2005); Yılmaz vd. (2006); Gençtürk (2009); Süslü (2010); Sayılgan ve Süslü (2010); 
Poyraz ve Tepel (2015); Sadaghzadeh ve Elmas (2018); Çam (2018)) bulunmaktadır. İki çalışmada faiz oranları 
değişkenlerinin hisse senedi fiyatları üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir. İki çalışmada ise 
hiçbir ilişki gözlemlenmemiştir. 

3. VERİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru (Amerikan Doları), faiz oranı (devlet tahvili faiz oranı) ile Borsa İstanbul 
Ulaştırma (XULAS) endeksi ve Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksleri arasındaki ilişkinin ortaya 
konulmasıdır. Çalışmada dönem aralığı mümkün olduğu kadar geniş tutulmak istenmiş olsa da verilere 
ulaşabilme kıstasından dolayı 04.07.2006 - 31.12.2019 dönemi arasındaki değişkenlere ait günlük veriler 
kullanılmıştır. Çalışmada analiz edilen veriler Thomson Reuters Datastream ve Investing.com veri 
tabanlarından alınmıştır. Çalışmada, simetrik nedensellik ilişkisinin incelendiği Toda-Yomamato (1995) 
nedensellik testi ile asimetrik nedensellik ilişkisinin incelendiği Hatemi J (2012) nedensellik testleri 
kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Tablo 2. Analizde Kullanılan Değişkenler ve Veri Kaynakları 

Değişken Tanım Veri Kaynağı Dönem 

BIST100 BIST100 Endeksi Thomson Reuters Data Stream 2006:07-2019:12 

XULAS BIST Ulaştırma Endeksi Thomson Reuters Data Stream 2006:07-2019:12 

DKUR Dolar Kuru Investing.com 2006:07-2019:12 

FAIZ Devlet Tahvili Faiz Oranı Investing.com 2006:07-2019:12 

Toda-Yamamoto nedensellik testi, sıklıkla kullanılan nedensellik testlerinde (Granger vb.) olduğu gibi 
eşbütünleşme (cointegration) testine bağlı kalınmadan (Erbaykal ve Okuyan, 2007: 69) nedenselliğin 
oluşturulabileceği ve serilerin durağan olup olmaması durumuna bakılmaksızın VAR modeli ile nedensellik 
analizinin yapılabileceği ve serilerin bütünleşmeden kaynaklanan yanlış değerlendirilebilmesi ihtimalinden 
beslenen riskleri minimize eden bir testtir (Mavrotas and Kelly, 2001: 100). 

Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi değişkenlerin seviye değerlerinin yer aldığı Vektör Otoregressif 
(VAR) modeli üzerinden gerçekleştirilir. VAR modelinin optimal gecikme uzunluğu (p) ve değişkenlerin en 
büyük durağanlık seviyesi olan maksimum bütünleşme derecesi (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) belirlenerek VAR (p+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) VAR 
sistemi SUR (Görünürde İlişkisiz Regresyon) yöntemi ile tahmin edilir. Daha sonra, VAR (p+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) 
sistemindeki p gecikmelerinin katsayılarının grup olarak sıfıra eşit olup olmadığı MWALD testi ile 
nedenselliğin tespitine karar verilir (Tandoğan ve Genç, 2016: 66).  

BIST Ulaştırma endeksi (XULAS), BIST100 endeksi, dolar kuru ve faiz oranı arasındaki nedensellik analizinde, 
Borsa İstanbul 100 göstergesi olarak BIST100, ulaştırma endeksi göstergesi olarak XULAS, dolar kuru 
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göstergesi olarak DKUR ve faiz oranı göstergesi olarak FAIZ kullanılmıştır. BIST100, XULAS, DKUR ve FAIZ 
serilerinden oluşan ikili VAR sistemleri (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) no’lu denklemlerde gösterilmiştir: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡 =  𝛼𝛼0 + �𝛼𝛼1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝛼𝛼2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡         (1) 

          

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝛽𝛽2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                (2) 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡 =  𝛿𝛿0 + �𝛿𝛿1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝛿𝛿2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡              (3) 
   

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡 =  𝜔𝜔0 + �𝜔𝜔1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝜔𝜔2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵100𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                   (4) 

 

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡 =  𝜑𝜑0 + �𝜑𝜑1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝜑𝜑2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                  (5) 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 =  𝜃𝜃0 + �𝜃𝜃1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝜃𝜃2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                      (6) 

 

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡 =  𝜑𝜑0 + �𝜑𝜑1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝜑𝜑2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                    (7) 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡 =  𝜃𝜃0 + �𝜃𝜃1(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐹𝐹𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + �𝜃𝜃2(𝑖𝑖+𝑑𝑑)

𝑝𝑝+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

𝑋𝑋𝐷𝐷𝑋𝑋𝐹𝐹𝐵𝐵𝑡𝑡−(𝑖𝑖+𝑑𝑑) + 𝜀𝜀1𝑡𝑡                           (8) 

p VAR modelindeki gecikme sayısını, p+d ise modele dahil edilen değişkenlerin maksimum bütünleşme 
derecesini ifade etmektedir. Modelin bu şekilde tahmin edilmesindeki amaç, kurulan modeldeki gecikme 
sayısını modele giren değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi kadar arttırmaktır (Erbaykal ve Okuyan, 
2007: 70). 

Literatürde sıklıkla kullanılan nedensellik testleri (Granger, 1969; Hsiao, 1981; Sims, 1972; Toda ve Yamamoto, 
1995; Hacker ve Hatemi, 2006) seriler arasındaki pozitif şoklarla negatif şokları göz ardı ederek nedensellik 
sonuçları bulunmaktadır. Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik yönteminde ise geleneksel nedensellik 
testlerinden farklı olarak değişkenler arasındaki negatif/pozitif şoklar arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. 
Negatif/pozitif şokların değişkenler arasındaki ilişkilerini ilk ortaya koyan Granger ve Yoon (2002)’dur. 
Granger ve Yoon (2002) yöntemi geliştirilerek Hatemi-J asimetrik nedensellik analizi ortaya çıkmıştır. Özetle, 
Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testinde, pozitif/negatif şokların farklı nedensel etkilerini 
gözlemleyerek, geleceğe dair tahmin geliştirmek için fırsat verecek gizli(poizitif/negatif) yapıyı ortaya koymak 
amaçlanmaktadır (Contuk ve Güngör, 2016: 96; Yılancı ve Bozoklu, 2014: 213-214). 

Hatemi-J nedensellik ve Toda-Yamamoto nedensellik testlerinde serilerin düzey değerleri dikkate alınarak 
analizler gerçekleştirilmektedir. Toda-Yamamoto nedensellik testinde simetrik olarak nedensellik ilişkileri 
analiz edilirken, Hatemi-J nedensellik testinde ise asimetrik nedensellik ilişkileri analiz edilmektedir. Hatemi-
J nedensellik analizi yöntemiyle, serilere ait pozitif ve negatif şokları birbirinden ayırarak, bağımlı veya 
bağımsız bir değişkendeki artışın diğer bir değişkende de bir artışa/azalışa yol açıp açmadığı ve/ya herhangi 
bir değişkendeki bir azalışın diğer bir değişkende de azalış/artışa yol açıp açmadığı sınanabilmektedir 
(Büberkökü ve Şahmaroğlu, 2016: 8). 
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4. ANALİZ VE BULGULAR 

BIST100 endeksi, ulaştırma endeksi ile dollar kuru ve faiz oranları arasındaki ilişkinin analiz edildiği bu 
çalışmada Toda-Yomamato (1995) nedensellik ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testleri kullanılarak 
analiz gerçekleştirilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testinde daha doğru nedensellik sonuçlarına 
ulaşabilmek için, kurulan modeldeki değişkenlerin gecikme uzunluğunu ve maksimum bütünleşme 
düzeyinin doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışmada serilerin bütünleşme düzeyleri ADF 
(Genişletilmiş Dickey Fuller) birim kök testi kullanılarak belirlenmiştir. SC, HQ, FPE, LR ve ACI bilgi kriterleri 
kullanılarak serilerin gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Birim Kök Testi (ADF) Sonuçları 

Değişkenler 
ADF-Test İstatistikleri (Seviye) ADF-Test İstatistikleri (1.fark) 

Sabit Sabit ve Trend Sabit Sabit ve Trend 

BIST100 
-0.96855 -3.1653 -59.553 -59.5463 
(0,7663) (0.0917) (0.0001) (0.0000) 

XULAS 
0.14025 -1.91272 -63.6631 -63.6759 
(0.9687) (0.6476) (0.0001) (0.0000) 

DKUR 
1.29877 -1.30885 -41.4035 -41.507 
(0.9987) (0.8854) (0.0000) (0.0000) 

FAIZ 
-19.75401 -19.8126 -58.2136 -58.2053 
(0.0000) (0.0000) (0.0001) (0.0000) 

Not: Parantez içerisinde olmayan değerler istatistik değerleri göstermekte iken, parantez içerisindeki değerler ise olasılık değerlerini 
göstermektedir. 

Tablo 3’deki birim kök testi sonuçlarına göre, BIST100, XULAS ve DKUR değişkenlerine ait serilerin seviyede 
durağan olmadığı, ancak serilerin birinci fakları alındığında durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. FAIZ 
değişkeninde ise seviyede durağan olduğu görülmektedir. Geleneksel nedensellik testlerinde (Granger 
nedensellik vb.) serilerin durağan hale getirilerek nedensellik analizini yapılması gerekirken, Toda-Yamamoto 
nedensellik analizinde serilerin durağan hale getirilmesine gerek duymadan analize dâhil edilmektedir. Bu 
durum, değişkenlere ait serilerin daha fazla bilgi bulundurmasına ve bu sayede analizden daha sağlıklı 
sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır (Çil Yavuz, 2006: 169).  

Tablo 4. VAR Modelinde Optimum Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -109770.7 NA 1.63e+22 62.49627 62.50329 62.49877 
1 -78844.09 61765.18 3.71e+14 44.89843 44.93352 44.91095 
2 -78755.08 177.5540 3.56e+14 44.85686 44.92003 44.87940 
3 -78171.11 1163.627 2.57e+14 44.53351 44.62475 44.56607 
4 -78125.35 91.06679 2.53e+14 44.51657 44.63589 44.55914 
5 -78114.62 21.33811 2.54e+14 44.51957 44.66696 44.57216 
6 -77894.66 436.7845 2.26e+14* 44.40345* 44.57892* 44.46606* 
7 -77887.83 13.54536 2.27e+14 44.40867 44.61222 44.48130 
8 -77874.32 26.77979* 2.28e+14 44.41009 44.64171 44.49273 

Not: * Optimal gecikme uzunluğunu belirtmektedir. 

Yapılan gecikme uzunluğu belirleme testine göre FPE, AIC, SC ve HQ kriterlerine göre uygun gecikme 
uzunluğu 6 olarak tespit edilmiş olup Toda Yamamoto analizinde p değeri 6 alınarak analiz 
gerçekleştirilmiştir. Birim kök testi sonucuna göre değişkenlerin birinci farkları alındığında seriler durağan 
hale geldiğinden dolayı d değeri ise 1 alınmıştır. Modelle ilgili otokorelasyon ve değişen varyans testi 
sonuçları aşağıda gösterilmektedir. 
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Tablo 5. Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testi Sonuçları 

Lagrange Çarpanı (LM) Otokorelasyon Testi 
Gecikme Uzunluğu LM-Test İstatistiği Olasılık Değeri 

6 17.54022 0.3515 
White Değişen Varyans Testi 

Gecikme Uzunluğu Test İstatistiği Olasılık Değeri 
6 48.39796 0.4578 

 

Modelde daha önce tespit edilen 6 gecikme uzunluğu dikkate alınarak oluşturulan VAR modelinde 
gerçekleştirilen otokorelasyon ve değişen varyans testleri sonucunda modelde değişen varyans ve 
otokorelasyon sorununun olmadığı görülmektedir. Gecikme uzunlukları göz önünde bulundurularak 
oluşturulan Toda-Yamamoto nedensellik test sonuçları Tablo 6’da raporlaştırılmıştır.  

Tablo 6. Toda-Yamamato Nedensellik Analizleri 

Nedenselliğin Yönü  Var(p+d) Olasılık 

DKUR    BIST100 18.16674 6+1 0.0058 

BIST100    DKUR 6.523088 6+1 0.3672 

FAIZ    BIST100 2.459003 6+1 0.8730 

BIST100   FAIZ 5.204733 6+1 0.5178 

DKUR    XULAS 33.00789 6+1 0.0000 

XULAS    DKUR 5.371447 6+1 0.4971 

FAIZ    XULAS 0.047385 6+1 1.0000 

XULAS    FAIZ 1.187254 6+1 0.9775 

DKUR    FAIZ 0.763682 6+1 0.9930 

FAIZ    DKUR 0.795702 6+1 0.9922 

Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde dolar kurundan Borsa 
İstanbul100 ve Ulaştırma endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
Geleneksel nedensellik ilişkisinin açıklayamadığı analizlerde asimetrik nedenselliğin araştırılması, 
değişkenler arasında saklı kalan ilişkilerin ortaya konulması açısından önemlidir. Çalışmanın devamı olarak 
Tablo 7’de zaman serileri analizlerinde negatif/pozitif şokları ayırt edebilme özelliğine sahip Hatemi-J (2012) 
asimetrik nedensellik analiz bulgularına yer verilmiştir. 

Tablo 7. Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Test Sonuçları 

HATEMİ-J (2012) ASİMETRİK NEDENSELLİK SONUÇLARI 

Değişkenler Wald Stat. 
Kritik Bootstrap Değeri 

1% 5% 10% 

DKUR+ ≠ > BIST100+ 10.639* 14.992 10.955 9.205 

DKUR- ≠ > BIST100- 35.678*** 11.689 8.083 6.407 

DKUR- ≠ > BIST100+ 9.591* 15.139 11.12 9.406 

DKUR+ ≠ > BIST100- 53.906*** 15.721 11.212 9.372 

BIST100+ ≠ > DKUR+ 23.684*** 15.71 11.151 9.311 

BIST100+ ≠ > DKUR+ 14.913*** 11.319 7.611 6.034 

BIST100+ ≠ > DKUR+ 27.815*** 8.939 5.79 4.473 

BIST100+ ≠ > DKUR+ 16.968*** 9.1 6.034 4.632 

DKUR+ ≠ > XULAS+ 2.978 15.628 11.338 9.448 

DKUR- ≠ > XULAS- 4.351 9.901 6.202 4.694 
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DKUR- ≠ > XULAS+ 5.269 16.386 11.261 9.186 

DKUR+ ≠ > XULAS- 18.696*** 15.731 11.34 9.307 

XULAS+ ≠ > DKUR+ 4.18 15.572 11.233 9.404 

XULAS- ≠ > DKUR- 9.852*** 9.209 5.913 4.552 

XULAS- ≠ > DKUR+ 1.723 9.979 6.067 4.562 

XULAS+ ≠ > DKUR- 10.899*** 9.761 6.062 4.622 

FAIZ+ ≠ > BIST100+ 15.264*** 15.251 11.499 9.469 

FAIZ- ≠ > BIST100- 5.215 14.704 9.833 7.875 

FAIZ- ≠ > BIST100+ 15.067** 16.218 11.232 9.325 

FAIZ+ ≠ > BIST100- 4.597 15.409 11.124 9.313 

BIST100+ ≠ > FAIZ+ 6.434 15.257 11.259 9.184 

BIST100+ ≠ > FAIZ+ 2.443 14.924 9.817 7.855 

BIST100+ ≠ > FAIZ+ 2.283 14.316 9.675 7.877 

BIST100+ ≠ > FAIZ+ 14.645** 14.742 9.811 7.755 

FAIZ+ ≠ > XULAS+ 6.303 16.484 11.387 9.412 

FAIZ- ≠ > XULAS- 0.703 15.297 10.16 7.829 

FAIZ- ≠ > XULAS+ 3.156 16.538 11.707 9.578 

FAIZ+ ≠ > XULAS- 0.991 15.798 11.186 9.209 

XULAS+ ≠ > FAIZ+ 3.124 16.158 11.397 9.423 

XULAS- ≠ > FAIZ- 1.142 15.801 9.835 7.652 

XULAS- ≠ > FAIZ+ 0.868 14.782 9.792 7.633 

XULAS+ ≠ > FAIZ- 2.399 16.685 10.272 8.009 

Not: *,** ve *** değerleri %10, %5 ve %1 anlam düzeyinde test istatistiğinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Gecikme uzunluğuna 
karar verilirken HJC kriteri baz alınmıştır.  

Tablo 7’de zaman serisi analizlerinde değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şokların diğer 
değişkende artış/azalışa yol açıp açmadığını ortaya koyan Hatemi-J asimetrik nedensellik analiz sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Asimetrik nedensellik analizi sonuçlarına göre, farklı anlamlılık düzeylerinde (%1, ve %10- 
çoğunluğu %1 olmak üzere) dolar kurunda yaşanan tüm pozitif ve negatif şoklardan BIST100 endeksindeki 
aynı şekilde pozitif ve negatif şoklara doğru çift yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. %1 anlamlılık 
düzeyinde dolar kurunda yaşanan pozitif şoklardan ulaştırma endeksindeki negatif şoklara doğru tek yönlü 
nedensellik tespit edilmiştir. %1 anlamlılık düzeyinde ulaştırma endeksinde yaşanan negatif ve pozitif 
şoklardan dolar kurunda meydana gelen negatif şoklara doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. %5 
anlamlılık düzeyinde faiz oranında yaşanan pozitif şoklardan BIST100 endeksinde meydana gelen pozitif 
şoklara doğru çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. %5 anlamlılık düzeyinde faiz oranında yaşanan negatif 
şoklardan BIST100 endeksinde meydana gelen pozitif şoklara doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu tespit 
edilmiştir. Son olarak, faiz oranı ile ulaştırma endeksi arasındaki hiçbir şekilde asimetrik nedensellik ilişkisine 
ulaşılamamıştır. 

5. SONUÇ 

Alanyazında BIST100 endeksi ile makroekonomik faktörler arasındaki nedensellik ilişkisinin incelendiği 
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada hem BIST100 endeksi hem de literatürdeki yapılan çalışmalardan 
farklı olarak, BIST Ulaştırma endeksi ile dolar kuru ve faiz oranını arasındaki ilişkinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2006-2019 yılları arasındaki 3520 günlük veri kullanılmıştır. Çalışmanın 
uygulama kısmında, Toda-Yamamato (1995) ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testleri kullanılarak 
analiz gerçekleştirilmiştir. 

Toda-Yamamato (1995) nedensellik testi sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde dolar kurundan Borsa 
İstanbul100 ve BIST Ulaştırma endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Benzer şekilde Hatemi-J asimetrik nedensellik analizi sonucuna göre de farklı anlamlılık düzeylerinde (%1, ve 
%10- çoğunluğu %1 olmak üzere) dolar kurunda yaşanan tüm pozitif ve negatif şoklardan BIST100 
endeksindeki aynı şekilde pozitif ve negatif şoklara doğru çift yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. 
Buradan hareketle dolar kuru ile BIST100 endeksi arasında çok güçlü nedensellik ilişkisinin olduğu 
anlaşılmaktadır. Hatemi-J asimetrik analizi sonucuna göre, aynı zamanda dolar kuru ile BIST Ulaştırma 
endeksi arasında nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan iki nedensellik testi sonucuna göre 
dolar kuru ile BIST100 endeksi ve BIST Ulaştırma endeksi arasında güçlü nedensellik ilişkilerinin olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

Toda Yamamato nedensellik analizi sonucuna göre, faiz oranı ile BIST100 ve BIST Ulaştırma endeksleri 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Fakat Hatemi-J asimetrik nedensellik 
analizine göre, faiz oranında yaşanan pozitif şoklardan BIST100 endeksinde meydana gelen pozitif şoklara 
doğru çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Fakat faiz oranları ile BIST Ulaştırma endeksi arasında herhangi 
bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

Nedensellik analizlerinden elde edilen bulgulara göre, dolar kuru ile BIST100 endeksi arasındaki güçlü ilişkiye 
bağlı olarak, dolar kurunda meydana gelen herhangi bir artış veya azalışın BIST100 endeksinde artış veya 
azalışa neden olacağı söylenebilir. Benzer şekilde dolar kurunda meydana gelen artışın BIST Ulaştırma 
endeksine ait hisse senedi fiyatlarını negatif etkileyeceği söylenebilir.  

Türkiye’de dolar kuru değişkeninin gerek BIST100 endeksi gerekse de BIST Ulaştırma endeksi üzerinde 
önemli etkileri tespit edilmiş olup, işletmeler ve yatırımcılara hisse senedi fiyat ve getiri tahminlerinde önemli 
bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Analizde ortaya çıkan bulgular ışığında, dolar kuru değişkeninin BIST 
Ulaştırma endeksini tahmin etmede bir gösterge olarak kabul edilebileceği, fakat faiz oranı ile ilgili 
değişimlerin BIST Ulaştırma endeksini açıklama gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de BIST Ulaştırma endeksi içerisinde bulunan firmaların çoğu ithalat ve ihracat vasıtasıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. İthalat veya ihracat ile yapılan ticaret dolayısıyla işletmeler döviz kuru 
riskine maruz kalabilmektedirler. Yapılan nedensellik analizi sonucunda, dolar kuru değişkeninin ulaştırma 
sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmelerin hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir. Bundan dolayı, 
ulaştırma sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelerin dolar kuru fiyatlarındaki riski (artış veya 
düşüş) en aza indirgemek için fiyat riskinden korunma (hedging) stratejilerini daha etkin kullanabilirler. 
Örneğin,  havayolu işletmelerinin çoğu jet yakıtları dolar kuru olarak satın almaktadır. Dolar kurunda yaşanan 
artış dolaylı olarak jet yakıtların maliyetini arttırmaktadır. Tersi durumunda (dolar kurunun düşmesi) ise 
yakıt maliyetlerinin azalması demektir. Havayolu işletmelerinin jet yakıt maliyetlerinin düşmesi ise finansal 
performansı olumlu etkileyecek olup, hisse senedi fiyatlarını olumlu etkileyebilmektedir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulguların BIST100 ve BIST Ulaştırma endeksi hisse senedi fiyatlarını etkileyen 
faktörlerin neler olduğunun belirlenmesine, yatırım kararlarını ve hisse senedi fiyatlarını belirleyen 
değişkenleri saptamasına yönelik katkısının olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak hisse senedi fiyatlarını 
maksimize etmek bağlamında da ulaştırma sektöründeki işletmelere yeni çözümler getirerek, işletmelerin 
finansal performanslarına olumlu katkılar sunacağı düşünülmektedir.  
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sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi paylaşımı değişkeninin 
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Ekim-Kasım 2019 döneminde uygulanan üç adet ölçek ile toplanmış ve kurulan model korelasyon 

analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizlerde, SPSS ve AMOS paket 
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düzenleyici etkisi ile ilgili analiz, R programlama dili ile çalışmada kullanılan verilerin tek ve çok 

değişkenli normal dağılım varsayımı ile ilgili testler ve AMOS paket programı ile ölçeklerin 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 

Bulgular – Yapılan çalışma sonucunda; entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı 

değişkenleri arasında orta/kuvvetli ve aynı yönlü bir ilişkinin bulunduğu, ancak bilgi paylaşımı 

değişkeninin entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında düzenleyicilik 

rolüne sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Entelektüel sermayenin örgütsel performansı artırdığına dair araştırmalar 

bulunmaktadır. Entelektüel sermayeyi değere dönüştüren ise bilgi, enformasyon ve deneyimdir. 

Dolayısıyla entelektüel sermayenin değer yaratıp yaratamaması bilginin paylaşılmasına bağlıdır. 
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Purpose – The aim of the study is to investigate whether the information sharing variable has 

moderator role in the relationship between intellectual capital and organizational performance 

variables, which are two important concepts in the organizational behavior literature. 

Design/methodology/approach – The data used in the study were collected with three scales 

applied in October-November 2019 to 376 workers in IT sector in Ankara and the analysis of the 
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package programs and Python and R programming languages were used in the this study. The 
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experience. So whether intellectual capital can create value or not depends on sharing information. 

 

mailto:mbekmezci14@gmail.com
mailto:kenanorcanli@gmail.com
mailto:kerogluer@kho.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1206-690X
https://orcid.org/0000-0001-5716-4004
https://orcid.org/0000-0002-2456-5140


M. Bekmezci – K. Orçanlı – K. Eroğluer 12/2 (2020) 1585-1604 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1586 

 

1. GİRİŞ 

Örgütler sahip olduğu kaynakları kullanarak belirledikleri amaçlara ulaşmaya çalışır. Örgütlerin sahip olduğu 

kaynaklar maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıklar (yetenekler) olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi 

kaynaklar örgütlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemlidir. Ancak bilgi, beceri, yetenek, patent, marka 

değeri gibi maddi olmayan unsurların maddi unsurlardan daha önemli olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, 

Drucker (2000), 21’inci yüzyılda örgütler için bilginin para, sermaye ve teknolojiden çok daha önemli ve ön 

planda olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Şenel, 2019: 4). 

Güçlü bir entelektüel sermayeye sahip olan örgütlerin, faaliyetlerinin daha planlı, dolayısıyla örgütsel 

performansının sektördeki diğer örgütlere göre daha yüksek olması beklenir. Örgütlerin performansını 

arttırabilmesi için örgütün içsel süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir. İçsel süreçlerin 

iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi ise örgütün sahip olduğu entelektüel sermayeye bağlıdır. Entelektüel 

sermaye konusu literatürde bireysel ve örgütsel bazda incelenmektedir. Yapılan çalışmaların çoğunda insan 

sermayesi olarak bireysel bazda, içsel ve dışsal şeklinde iki bölüm olarak da örgütsel bazda incelenmektedir. 

Entelektüel sermayenin, örgütlerin pazarda etkin olması ve rekabet avantajı sağlaması için çok önemli olduğu 

(Gogan vd., 2016: 194) belirtilmiş ve Youndt vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada da entelektüel sermaye 

insan sermayesi, örgüt sermayesi ve sosyal sermaye olarak incelemiştir (Aktaran: Uçar, 2017: 28). Choong 

(2008), entelektüel sermayenin insan, müşteri ve yapısal sermayeden oluştuğu belirtilmiştir. Benzer şekilde 

entelektüel sermayenin unsurları Altan ve Özpehlivan (2019: 157) tarafından insan sermayesi, müşteri 

sermayesi, entelektüel mülkiyet, Ar-Ge, inovasyon, bilgi, entelektüel varlıklar, yapısal sermaye, ilişki 

sermayesi ve bilgi teknolojileri olarak sıralanmıştır. Şenel (2019: 11) ise entelektüel sermayenin çoğunlukla 

yapısal, ilişkisel ve beşerî sermaye olmak üzere üç bileşene ayrıldığını belirtmiştir. Bilgi çağında ve bilgi 

toplumunda, örgütlerin entelektüel sermayesinin değeri, örgütün performansı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olması beklenir. Bu ilişkide örgüt içinde bilgi paylaşımının da etkili olacağı değerlendirilmektedir. 

Günümüz şartlarında örgütlerin rekabet avantajı elde ederek karlılıklarını sürdürmesinde sahip oldukları 

entelektüel sermayenin kalitesi belirleyici olacaktır. Bu durum bilişim sektöründe daha da önemlidir.  Bu 

çalışmada bilişim sektöründe entelektüel sermayenin örgütsel performansa etkisinin ve bu etki üzerinde bilgi 

paylaşımının rolünün olup olmadığı sorusuna cevap bulmak amacıyla örgütlerde entelektüel sermayenin 

örgütsel performansa etkisinde bilgi paylaşımının düzenleyici rolü incelenmiştir. Sürekli değişimin yaşandığı, 

ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttığı, rekabetin çok yoğun olduğu bilişim sektöründe örgütlerin performansını 

arttırması için entelektüel sermayelerini etkili kullanmaları ve bunun yanında bilgi paylaşımını örgüt 

kültürünün bir parçası haline getirmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Çalışma değişimin hızlı ve rekabetin yoğun olduğu bilişim sektöründe yapılmıştır. Teknolojik değişim hızı, 

çevresel belirsizlik, müşteri ihtiyaçlarında yaşanan değişim ve sürekli artan rakip sayısı bilişim sektörünü 

süreçleri daha dinamik bir şekilde yönetmeye zorlamaktadır. Bu alanda elde edilecek bilgilerin diğer 

sektörlere de katkı sağlayacak olması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bunun yanında entelektüel sermaye, bilgi 

paylaşımı ve performans değişkenlerinin birlikte incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilişim sitemlerinde yaşanan gelişmeler teknolojik, sosyal ve toplumsal 

alanda büyük gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler örgütleri geleneksel üretim 

metotları ile birlikte yeni üretim tekniklerini kullanmaya yöneltmiştir. Bilgi ve bilgi işleme sürecinin ön planda 

olduğu bilgi toplumunda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için örgütlerin bilgiye yatırım yapması 

zorunlu bir hal almıştır. Bilgi ile yakın ilişkili olan entelektüel sermaye ise örgütün değeri üzerinde önemli 

etkisi olan bir kavramdır. Entelektüel sermaye kalitesinin örgütsel performans üzerinde olumlu yönde etkisi 

olduğu ve örgütteki bilgi paylaşımının da bu ilişki üzerinde etkili olabileceği düşüncesinden hareketle 

hazırlanan bu çalışmada entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı değişkenleri ve bu 

değişkenlerin birbiriyle olan ilişkisi incelenmiştir. 
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1.1.1. Entelektüel Sermaye 

Bilgi çağı olarak tanımlanan günümüz dünyasında, örgütlerin başarısı enformasyonu ve bilgiyi elde etmesine 

ve bu bilgiyi kullanmasına bağlıdır. Entelektüel sermaye kavramı da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Entelektüel sermaye, örgütlerin başarılı olmasında ve uzun vadede amaçlarına ulaşmasında önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle sahip oldukları entelektüel sermayeyi iyi değerlendiren ve yöneten örgütler sektörünün 

öncüsü konumuma gelebilir (Şenel, 2019: 8). 

Entelektüel kavramı, Latince “arasında” anlamında olan ve ilişkiyi içeren “Inter” ile elde edilen, toplanan bilgi 

anlamına gelen “Lectio” kelimelerinin birleşiminden oluşan “interlectio” kelimesinden türetilmiştir 

(Arıkboğa, 2003: 73). Entelektüel sermaye kavramı ise ilk olarak Galbraith (1969) tarafından “entelektüel 

faaliyetler bütünü” olarak ifade edilmiştir; Kalecki (1975) tarafından entelektüel sermayenin farkındalığı 

sorgulanmış; Itami (1980) tarafından ise performans farklılıkları ve entelektüel sermaye yönetimi üzerinde 

durulmuştur. Entelektüel sermaye ile ilgili yaygın kabul gören tanımı Stewart (1997) yapmış ve “örgüte 

rekabet avantajı sağlayan çalışanlar tarafından bilinen her şey” olarak ifade etmiştir (Aktaran: Suyadal,  

2019: 5). 

İnsan var oluşundan itibaren elde ettiği, nesilden nesile birikimli bir şekilde arttırarak geliştirdiği bilgi, yetenek 

ve tecrübeler vasıtasıyla sanayi devrimini gerçekleşmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte günümüze kadar geçen 

iki yüzyıla yakın zaman diliminde teknoloji ve toplumsal yaşam nitelik ve nicelik bakımından çok değişim 

göstermiş ve insanlık sanayi toplumuna geçtiği süreden çok daha kısa bir zamanda bilgi toplumuna geçmiştir. 

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde bilgi, tüm sektörler için anahtar bir rol 

oynamaktadır. Bilginin dolaşımı iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve küreselleşme süreci ile birlikte 

çok kolaylaşmış ve inanılmaz bir hız kazanmıştır. Bu hızlı değişim ve gelişim beraberinde mevcut bilginin 

süratli bir şekilde eskimesine de neden olmaktadır. 

Böyle bir ortamda faaliyet gösteren örgütler varlığını sürdürebilmek için kaçınılmaz olarak çevreye uyum 

sağlamak zorundadır. Örgütler nihai amaçları olan kar elde ederek varlığını sürdürmeyi ancak bu şekilde 

sağlayabilir. Bu noktada bilgiye sahip olma ön plana çıkmaktadır. 

Chen ve arkadaşları (2014) entelektüel sermayeyi fikri mülkiyet kapsamında olan ve bilgi ile yakından ilişkili 

olup örgütlerde örtülü olarak bulunan maddi olmayan varlıklar olarak tanımlamıştır. Entelektüel sermaye 

Edvinsson (1997: 368) tarafından pazarda rekabet avantajı sağlamak için örgütün sahip olduğu bilgi, tecrübe, 

örgütün teknolojisi, müşteri ilişkileri ve profesyonel yetenekler olarak tanımlanmıştır. 

Entelektüel sermaye örgütlerin sahip olduğu maddi olmayan varlıklar arasında yer almaktadır. Sullivan (1999) 

entelektüel sermayeyi değere dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlamış ve pazar varlıkları, insan varlıkları, 

entelektüel sermaye varlıkları ve alt yapı varlıkları olmak üzere dört temel unsurdan oluştuğunu belirtmiştir. 

Entelektüel sermaye,  “bilgi temeline dayanan ve bilginin kullanımı ile değere dönüşen, örgütün finansal tablo 

ve raporlarında örtülü halde bulunan, maddi bir varlık olmayıp örgüte değer katan, yönetim tarzı, örgüt 

kültürü ve örgüt yapısı ile yakından ilişkili, örgüte rekabet üstünlüğü kazandıran, iç ve dış paydaşlarla olan 

ilişkilere önem veren, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dikkate alındığında mutlak suretle yatırım 

yapılması gereken” önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir (Suyadal, 2019: 9). 

Entelektüel sermaye ile ilgili ilk uygulama 1990 yılında İsveçli Skandia firmasının üst yönetimi tarafından 

Entelektüel Sermaye isimli bir birim kurulmasıyla hayata geçirildiği ifade edilmiş ve 1994 yılında “Entelektüel 

Sermayeyi Görselleştirme” başlıklı yayını ile tüm dünyadan çok sayıda örgütün dikkatini çekmeyi başardığı 

belirtilmiştir. Bu uygulama bir yönetim aracı ve entelektüel sermayenin ölçüm aracı olarak her çalışanın bilgi 

becerilerine ve yeteneklerine odaklanmıştır (Uçar, 2017: 23). 

1.1.2. Örgütsel Performans 

Belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen ve işbirliği içinde çalışan iki veya daha fazla kişinin 

oluşturduğu yapı örgüt olarak ifade edilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2018: 2). İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kurulan örgütlerin asıl amacı stratejik hedeflerine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşabilmesi için 

örgütlerin iyi bir performans göstermesi ve performansını sürekli olarak iyileştirmesi gerekir. 
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Performans kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “başarım” anlamına gelmektedir. Kişinin görevini 

belirli standartlarda yerine getirmesi olarak da ifade edilen performans, kişisel olduğu kadar örgütsel süreçler, 

görevler ve amaçlara ulaşma derecesinin ölçülmesinde de önemli bir belirleyicidir. Performans, işgören 

tarafından amaçların ya da görevin yerine getirilme derecesidir (Bekmezci, 2020: 17). Genç (1994: 161), 

performansı bir işgörenin davranış biçimi, belirlenen şartlara göre bir işin yerine getirilmesi olarak 

tanımlamıştır. Akal (2005: 1) tarafından performans önceden belirlenmiş ve planlanmış faaliyetin ardından 

ulaşılan sonucun nicelik ve nitelik olarak ortaya konması olarak ifade edilmiştir. Yıldız (2011: 181) ise 

performansı, daha önceden belirlenmiş olan bir hedefe ulaşılması, yapılması gereken bir vazife ya da bir 

sürecin işletilmesi ile ilgili olduğunu ve bir faaliyetin sonucunda ulaşılan nitel ve nicel değerleri ifade ettiğini 

belirtmiştir. 

Örgütsel performans örgütün hedeflerine ne ölçüde ulaştığını belirlemek için kullanılmakla birlikte, Hayes ve 

arkadaşları (1995: 153), örgütsel performansın aynı zamanda örgütteki sorunların ve örgütün başarılı veya 

başarısız olma nedenlerinin de belirlenmesinde bilgi verdiğini belirtmiştir. Akal (2005: 1) ise örgütsel 

performansı, örgütün daha önceden belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşmak için sergilediği gayretlerinin 

değerlendirilmesi olarak ifade etmiştir. Örgütlerin süreçlerinin o örgütün performansıyla yakından ilişkili 

olduğu belirtilmiştir (Akın, 2009). Diğer bir tanımla örgütsel performans, örgüt sistemini oluşturan tüm alt 

sistem ve parçalarının birbiriyle olan karşılıklı etkileşim ve çabaların sonucu olarak ifade edilmiştir (Bayar, 

2019: 51). Kısaca örgütsel performans, örgütün belirlediği hedefleri elde etmesinde tüm örgütsel çabaların 

birlikte değerlendirilmesidir. 

Bireysel ve örgütsel performansın artırılabilmesi için Benligiray (2013: 14), çalışanların performansının 

değerlendirilmesi, ortaya konulan performansın değerlendirilerek ödüllendirilmesi, gerektiğinde eğitim 

verilmesi ve değer yaratan faaliyetlerin yapılmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Örgütün etkinliğinin 

arttırılması için performans yönetimi kapsamında çalışanların örgütsel faaliyetlere beceri ve katkılarının 

sürekli iyileştirilerek arttırılması için performans değerlendirmelerinin yapılması ve bu değerlendirmeleri 

destekleyecek yönetsel uygulamaların oluşturulmasının önemli olduğu ifade edilmiştir (Pelit ve Çetin, 2019; 

168). 

Örgütlerde performans değerlendirmesi yapılmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Sabuncuoğlu (2003: 

185) bu nedenleri; çalışanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, çalışanların eğitim eksikliğinin olduğu 

konuları belirlemek ve bu konulara yönelik eğitim planlaması yapmak, çalışanların bireysel performansını 

belirlemek ve bu performansa göre seçim ve atama yapmak, çalışanlara verilecek ücret zammı ile ilgili 

yönetime bilgi sunmak, örgütlerde ödül ve ceza sisteminin kurulmasında ihtiyaç duyulan bilgileri elde etmek, 

yönetim ve çalışanlar arasındaki bağı kuvvetlendirmek, çalışanların kendilerini geliştirmesine olanak 

sağlamak ve belirlenen standartların altında kalan çalışanların örgütten ilişiğini kesmek olarak sıralamıştır. 

Bunun yanında örgütsel performans değerlendirmesinin; örgütün iç ve dış çevresinde meydana gelen 

değişime uyum sağlaması, örgütün yeniden düzenlenmesi ve hedef belirlenmesi maksadıyla da 

kullanılabileceği (Helvacı, 2002: 156) belirtilmiştir. Örgüt performansı; ölçümü yapan kişi veya birime, içinde 

bulunulan şartlara ve zamana göre tarafsız ve öznel olarak yapılabilir. Objektif değerler nicel değerler ile 

ölçülürken, öznel değerler ise daha çok algılara dayalı olarak ölçülmektedir (Dess ve Robinson, 1984). 

Örgütsel performans boyutları yapılan çalışmalarda farklı şekillerde ifade edilmektedir. Drucker (2000)’a göre 

performans göstergeleri arasında; örgütün pazardaki yeri, yenilikçilik performansı, verimlilik ve karlılık yer 

almaktadır. Literatürde en sık kullanılan boyutlar Korkmaz (2011: 6)’ın çalışmasında da yer aldığı şekilde yedi 

temel boyutta incelenmektedir. Bu boyutlar; etkinlik, verim, kalite, verimlilik, çalışma hayatının kalitesi, 

yenilik, karlılık ve bütçeye uygunluk olarak belirtilmiştir. Bayar (2019) ise çalışmasında; büyüme, karlılık, 

pazar payı, yeni yatırımlar yapma, kalite, müşteri memnuniyeti, yenilikçilik ve inovasyon yeteneği ile çalışan 

devir hızı boyutlarını kullanmıştır. 

1.1.3. Bilgi Paylaşımı 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında toplumsal yaşamda ve örgütlerde değer yaratmanın en önemli ve güçlü 

aracı bilgidir. Bilgi hayatın her alanında her faaliyette ihtiyaç duyulan vazgeçilmez ve bir o kadar da olmazsa 

olmazdır. İçinde bulunduğumuz dönemde paylaşıldıkça daha da değerli hale gelen bilgi, aynı zamanda 

paylaşıldıkça daha çok değer üretmektedir (Demirel ve Seçkin, 2011: 103). 
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1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerde bilgi sistemlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiş başlamıştır. Bu geçiş ile birlikte artık bilgi üretimi örgütlerin farkını ortaya koyan bir 

nitelik olmuştur. Günümüzün bilgi toplumunun dinamik çevresi ve yıkıcı rekabet koşulları dikkate 

alındığında bilgi üretmek kadar bilgiye sahip olmak onu muhafaza edebilmek ve bilmesi gerekenlerle 

paylaşmak da önem kazanmıştır. 

Bilgi kavramı TDK sözlüğünde, “insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tamamı, malumat” şeklinde 

tanımlanmıştır. Demirel (2008: 199) ise bilgiyi, belli bir düzen içindeki deneyimlerin, değerlerin, amaca yönelik 

bilgilerin ve uzmanlık görüşünün yeni deneyimlerin ve bilgilerin bir araya getirilip değerlendirilmesi için bir 

çerçeve oluşturan esnek bileşim şeklinde belirtmiştir. 

Bilgi, özel olarak belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan beceri, yetenek olarak 

tanımlandığı gibi bilgi bir nesne veya süreç olarak da nitelendirilebilir. Bilgi yönetiminin ölçülebilir olmasını 

sağlayan önemli unsurlar bilgi teknolojileri, örgüt ve bilgi olarak adlandırılmıştır. Bunun yanında bilgi 

yönetim sürecinin boyutları ise yaratma ve geliştirme, kodlama ve depolama, transfer ve paylaşım, kullanım 

olarak ifade edilmiştir (Uçar, 2017: 21). 

Bilgi paylaşımı, bilginin diğer kişilere iletilmesi, örgüt açısından ise diğer bölümler ve çalışanlarla paylaşımı 

olarak değerlendirilebilir. Bilgi paylaşımı örgütlerin süreçleri, faaliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacağından 

örgütün sektördeki etkinliğini ve rekabet gücünü de arttıracaktır. 

Bilgi çağında örgütler kaliteli ürün veya hizmet üreterek örgütün performansını sürekli olarak arttırabilmek 

için bilgiye yatırım yapması ve bu süreci devamlı olarak geliştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 

örgütlerde bilgi sürecinde yaşanan değişimler vasıtasıyla örgütün ürettiği ürünler, sunduğu hizmetler, 

kullandığı süreçler, teknolojiler, roller ve ilişkiler de müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde 

değiştirilmiş olacaktır. Günümüz rekabet ortamı dikkate alındığında örgütün bilgiyi elde etmesi, üyeleri 

arasında paylaşımını sağlaması, geliştirmesi ve yönetmesi stratejik bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir 

(Demirel, 2008: 199). Bilgi paylaşımı sadece örgüt içinde düşünülmemelidir. Erkan (1998: 326), başka bir 

örgütten alınan bilginin örgütte kullanılmasının da bilgi paylaşımı olarak değerlendirilebileceğini ifade 

etmiştir. 

Lin (2007: 315) bilgi paylaşımını, bir örgütün tüm bölümlerinde ve çalışanlarınca bilgi, deneyim ve 

becerilerinin değişimini içeren bir süreç olduğunu, bu süreçte çalışanların ihtiyaç duydukları bilgilere 

ulaşmalarına imkân verme, bilgi ulaşım sistemini örgütte kurma ve bu sistemin kullanılmasına yönelik bir 

anlayış oluşturma şeklinde ifade etmiştir. Bilgi paylaşımı tanımları incelendiğinde bilgi paylaşımının örgüt 

çalışanları arasında gerçekleştiği, örgütsel faaliyetlere yönelik olduğu, sürecin gönüllü olarak gerçekleştiği ve 

yeni yeteneklerin geliştirilmesine yönelik özellikleri olduğu görülür (Karaaslan vd., 2015: 147). 

Örgütlerde bilgi yönetiminin temel faktörlerine yönelik yapılan bir çalışmada (Demirel ve Seçkin, 2008: 107) 

bilgi paylaşımı, bilişim sistemi, bilgi destekli insan kaynakları yönetimi, liderlik, politika ve performans 

ölçümü temel faktörler olarak sıralanmıştır. 

Örgüt içinde örgütsel öğrenme ve bilgi paylaşımı sürecinin üç aşamadan meydana geldiği belirtilmiştir 

(Huysman ve Wit, 2004). Bu aşamalar dışsallaştırma, nesnelleştirme ve içselleştirme olarak sıralanmıştır. Bilgi 

paylaşımında ilk aşamada dışsal bilgi örgütsel bilgi sürecine aktarılmaktadır. Bu aşamada bilgi, çalışanın sahip 

olduğu kişisel bilginin diğer çalışanların sahip olduğu bilgi ile alışverişe girmesi ile dışsallaşmış olmaktadır. 

Nesnelleşme sürecinde bilginin nesnel gerçeklik haline gelmesi nesnelleşme süreci ile gerçekleşmektedir. 

İçselleştirme aşamasında nesnel gerçeklik haline gelen bilgi bireylerin kullanımına sunulmaktadır (Karaaslan 

vd., 2015: 144). 

1.1.4. Entelektüel Sermaye, Örgütsel Performans ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişki 

Entelektüel sermaye ile örgütsel performans ilişkisine yönelik Bramhadkar vd. (2007) tarafından yapılan 

çalışmada bilgi ve bilgi paylaşımı ile performans ölçütleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca bilgi ve bilgi paylaşımının işletme performansını doğrudan etkilediği belirtilmiştir. 

Bankacılık sektöründe yapılan bir araştırmada verimlilik, karlılık, müşteri ilişkileri, müşteri beklentilerinin 

karşılanmasında bilgi paylaşımının önemli olduğu, çalışan ve yöneticilerin bilgi ve bilgi paylaşımı ile ilgili 
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olumlu tutum sergilemelerinin örgüt performansı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Demirel, 2008: 

213). 

Entelektüel sermayenin örgüt performansı üzerinde etkili olduğu (Şenel, 2019: 20) belirtilmiştir. Entelektüel 

sermaye ve örgütsel performans arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak Kurgun ve Akdağ (2013: 155) 

tarafından otel işletmelerinde yapılan çalışmada müşteri sermayesi ve yapısal sermaye ile örgütsel performans 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yorulmaz ve Alkan (2018: 829) 

tarafından yapılan çalışmada entelektüel sermaye boyutlarından insan sermayesinin ve yapısal sermayenin 

örgüt performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu, ilişkisel sermayenin ise örgüt performansı 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yorulmaz ve Alkan (2018: 631) tarafından yapılan çalışmada entelektüel sermayenin insan, yapısal ve ilişkisel 

sermaye boyutlarının örgüt performansı ve yenilikçi davranışlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin 

olduğunu ayrıca bu ilişkide yenilikçiliğin kısmi aracılık rolü olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde 

Cabello-Medina ve arkadaşları (2011) sosyal sermayenin ve insan sermayesinin örgütsel yenilikçilik 

performansı üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Uçar (2017: 78), entelektüel sermaye ile bilgi yönetim süreci 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, bilgi yönetimi ve entelektüel sermayenin örgütlerin yenilikçi 

performansını olumlu yönde açıkladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Örgütlerde entelektüel sermayenin yönetilmesi ve örgüt için değer yaratabilecek hale getirilebilmesinde 

örgütün kültürü ve iklimi çok önemli rol oynar. Entelektüel sermaye ancak örgütlerin kültür ve iklimi olanak 

verdiği ölçüde gelişir. Örgüt kültürü ve ikliminin destekleyici özelliği aynı zamanda çalışanların örgütsel 

performansı üzerinde de etkili olur. Bu olumlu özelliklerden dolayı çalışanların örgütsel vatandaşlık 

davranışının gelişmesi örgütsel performansı da olumlu yönde etkileyebilir (Şenel, 2019: 85). Bu nedenle 

örgütlerin sahip olduğu kültür ve iklimin entelektüel sermayenin gelişimi üzerinde etkili olduğu, entelektüel 

sermayenin gelişmesinin ise örgütsel performans üzerinde etkili olacağı söylenebilir. 

Örgütsel sermaye ve bilgi paylaşımı ilişkisine yönelik Güngör ve Celep (2016: 932) tarafından orta öğretim 

kurumlarında üzerinde yapılan araştırmada örgüt içi bilgi paylaşımı ve örgütsel öğrenmenin entelektüel 

sermayenin önemli yordayıcıları olduğunu belirtmiştir. Benzer bir sonuca Keskin vd. (2018) de ulaşmıştır. 

Yaptıkları çalışmada açık bilgi paylaşımının entelektüel sermaye üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Örgütlerde bilgi paylaşımının performansı olumlu yönde arttıracağı değerlendirilmektedir. Aydoğan ve 

Deniz (2014: 34) tarafından konaklama işletmelerinde yapılan çalışmada örgütlerde içsel ödülün bilgi 

paylaşımı niyeti ve algılanan örgütsel performans üzerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 1.2. Araştırma Hipotezleri ve Araştırma Modeli 

Çalışmanın teori kısmında açıklandığı gibi işletme performansı üzerindeki etkisi bugüne kadar yapılan 

çalışmalarla ortaya konulmuş olan entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı 

değişkenlerinin birbirleri ile olan ilişkisi ikili analizlerle (Bramhadkar vd., 2007; Demirel, 2008; Yorulmaz ve 

Alkan, 2018; Cabello-Medina vd., 2011; Uçar, 2017; Şenel, 2019) araştırıldığı görülmektedir. Fakat bu üç unsuru 

birlikte ele alan ve örgütsel performans üzerinde entelektüel sermaye ile bilgi paylaşımının etkisini ortaya 

koyan çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu kapsamda çalışmada incelenecek olan hipotezler şu şekilde 

belirlenmiştir. 

𝐻1: Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

𝐻2: Entelektüel sermaye ile bilgi paylaşımı değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

𝐻3: Bilgi paylaşımı ile örgütsel performans değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

𝐻4: Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi paylaşımının düzenleyicilik rolü 

bulunmaktadır. 

Araştırmada entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı değişkenleri ile ilgili olarak kurulan 

araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli

2. YÖNTEM 

Çalışmanın uygulama bölümünde; araştırmanın amacı, araştırma evreni ve örneklemi ile tanımlayıcı 

istatistikler, veri toplama teknikleri, çalışmanın sınırlılıkları, çalışmada kullanılan programlar ile bu 

programlarda yapılan analiz çeşitleri, ölçeklerin geçerliği ve güvenirliği kapsamında yapılan analizler ve 

değişkenler arasında ilişkinin incelendiği korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri ile bu analizler 

sonucunda elde edilen sonuçlara yönelik bilgiler yer almaktadır. 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Yapılan araştırmanın amacı, entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı değişkenleri 

arasındaki ilişkileri ve entelektüel sermaye ve örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi 

paylaşımı değişkeninin düzenleyici rolünün olup olmadığını araştırmaktır. Bu kapsamda yapılan araştırmada 

aşağıda yer alan soruların cevapları aranmıştır. 

- Entelektüel sermaye değişkeni, örgütsel performans değişkeni üzerinde anlamlı bir şekilde etkili midir? 

- Entelektüel sermaye değişkeni, bilgi paylaşımı değişkeni üzerinde anlamlı bir şekilde etkili midir? 

- Bilgi paylaşımı değişkeni, örgütsel performans değişkeni üzerinde anlamlı bir şekilde etkili midir? 

- Entelektüel sermaye değişkeni ile örgütsel performans değişkeni arasındaki ilişkide bilgi paylaşımı 

değişkeninin düzenleyicilik rolü var mıdır? 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi ile Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmanın uygulaması, Ankara ilinde bilişim sektöründe görev yapan çalışanlara Ekim-Kasım 2019 

döneminde uygulanan üç adet ölçek ile yapılmış ve veriler toplanmıştır. Anketin uygulandığı dönemde 6 adet 

özel işletmede 618 kişi çalışmaktaydı. Dolayısıyla çalışmanın ana kütlesini bu grup oluşturmuştur. Çalışmanın 

örneklem hacmi formül (1)'den; 

n=
𝑁𝑃𝑄𝑍2

(𝑁−1)𝑑2+𝑃𝑄𝑍2
                                                   (1) 

hesaplanarak bulunmuştur (Orçanlı vd., 2018). Bu formüldeki, n=Örneklem büyüklüğü, N=Anketin yapıldığı 

anda altı işletmede toplam çalışan personel mevcudu, diğer bir deyişle ana kütle hacmi, P=ankete katılanların 

oranı, Q=ankete katılmama oranı (1 – P), Z=%(1 – α) düzeyinde Z test değeri, α=Önem düzeyi, d=Hata 

(tolerans) payıdır. Mümkün olduğunca büyük örnekle çalışmak için ankete katılanların oranları 0,5 olarak 

alınmıştır. Bu kapsamda %5 önem düzeyinde %5 hata payı ile ana kütleyi temsil edecek örnek büyüklüğü, 

𝑛 =
618 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,96 ∗ 1,96

(617 ∗ 0,05 ∗ 0,05) + 0,96
= 300.72 = 301 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer araştırmada örneklem hacmi ile ilgili hedeflenen minimum 

örneklem büyüklüğüdür. 

Yapılan çalışmada kullanılan veri setini oluşturmak maksadıyla oluşturulan anket çalışması (1. Demografik 

Bilgiler, 2. Entelektüel Sermaye Ölçeği, 3. Örgütsel Performans Ölçeği ve 4. Bilgi Paylaşımı Ölçeği), altı adet işletmede 

çalışan personele web tabanlı anket tekniği ile yapılmıştır. Dolayısıyla elde edilen veriler birincil verilerdir. Bu 
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kapsamda araştırmada gerekli olan verilerin toplanabilmesi amacıyla 400 adet anket linki WhatsApp 

uygulamasından kişilere gönderilmiştir. Anket uygulamasında 376 kişi anketi doldurmuştur. Bu sayı 

hedeflenen 301 sayısından fazladır. Anketin uygulanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Literatürde, zaman ve maliyet konusunda kısıtların bulunması durumunda kolayda örneklem yönteminin 

kullanılabileceği ifade edilmektedir (Eygü ve Kılınç, 2019: 1027). 

Çalışmada kullanılan veriler, birinci örneklem 176 kişiden ve ikinci örneklem 200 kişiden oluşmak üzere ikiye 

bölünerek kullanılmıştır (Yaşlıoğlu, 2017: 75). Birinci örneklem grubu, ölçeklerin doğrulayıcı faktör 

analizlerinde ve ikinci örneklem grubu ise değişkenler arasındaki ilişki analizi ile yapısal ilişkilerin incelendiği 

hiyerarşik regresyon modelinin analizinde kullanılmıştır. 

Birinci örneklemin demografik bilgileri Tablo 1’de, ikinci örneklemin demografik bilgileri Tablo 2'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Birinci Örneklem Grubu Demografik Bilgileri (1. Örneklem N=176) 

Değişken f % Değişken f % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

68 

108 

39 

61 
Statü 

Üst düzey yönetici 

Orta düzey yönetici 

Çalışan 

28 

80 

68 

16 

45 

39 

Eğitim 

Lise 

Üniversite 

Lisans üstü 

72 

66 

38 

41 

38 

21 

Yaş 

21-40 

41-60 

61 ve yukarı 

98 

60 

18 

56 

34 

10 

Tablo 2: İkinci Örneklem Grubu Demografik Bilgileri (1. Örneklem N=200) 

Değişken f % Değişken f % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

82 

118 

41 

59 
Statü 

Üst düzey yönetici 

Orta düzey yönetici 

Çalışan 

32 

112 

56 

16 

56 

28 

Eğitim 

Lise 

Üniversite 

Lisans üstü 

95 

58 

47 

48 

29 

23 

Yaş 

21-40 

41-60 

61 ve yukarı 

98 

75 

27 

49 

38 

13 

Tablo 1’de ve Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde, ankete her iki grupta katılanların eşit olmasına dikkat 

edilmeye çalışılmıştır. Ancak her iki örneklemde de erkeklerin sayısı kadınların sayısından fazla olduğu 

görülmektedir. 

2.3. Veri Toplama Teknikleri 

Yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan bir adet anket formu kullanılmıştır. 

Anketin birinci bölümünde; ankete katılanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 4 adet soru, ikinci 

bölümünde; entelektüel sermaye ile ilgili 14 adet soru (3 alt boyut), üçüncü bölümünde; örgütsel performans 

ile ilgili 17 adet soru (1 alt boyut) ve son bölümünde; bilgi paylaşımı ile ilgili 11 adet soru (1 alt boyut) olmak 

üzere toplamda 46 adet soru yer almaktadır. 

Entelektüel Sermaye Ölçeği, Subramaniam ve Youndt (2005) tarafından önerilmiş ve Özdemir (2016) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek insan, sosyal ve yapısal sermaye alt boyutları olmak üzere üç alt 

boyuttan oluşmakta olup, ölçeğin insan sermayesi alt boyutunda beş adet, sosyal sermayesi alt boyutunda beş 

adet ve yapısal sermaye alt boyutunda ise dört adet olmak üzere toplamda 14 adet soru yer almaktadır. 

Subramaniam ve Youndt (2005), Entelektüel Sermaye Ölçeği’nin insan sermayesi alt boyutunu, Schultz (1961) 

ve Snell ve Dean (1992) tarafından hazırlanmış çalışmadan, sosyal sermaye alt boyutunu Burt (1992) ve Gupta 

ve Govindarajan (2000) tarafından hazırlanmış çalışmadan ve yapısal sermaye alt boyutunu Davenport ve 

Prusak (1998) tarafından hazırlanmış çalışmadan alarak oluşturmuştur. Ölçekte soru maddelerinin şıkları 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum) şeklinde 7’li Likert tipli olarak düzenlenmiştir. 

Örgütsel Performans Ölçeği, Demirel (2008) tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu ölçek tek boyuttan 

oluşmaktadır ve 11 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte soru maddelerinin şıkları (1) Çok olumsuz (2) Olumsuz (3) 

Ne olumlu ne olumsuz (4) Olumlu (5) Çok olumlu şeklinde 5’li Likert tipli olarak düzenlenmiştir. 
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Bilgi Paylaşımı Ölçeği, Demirel (2008) tarafından çeşitli çalışmalardan alıntılar yapılarak birleştirilerek 

oluşturulmuştur. Söz konusu ölçek tek boyuttan oluşmaktadır ve 17 sorudan oluşmaktadır. Ölçekte soru 

maddelerinin şıkları (1) Çok kötü (2) Kötü (3) Ne iyi ne kötü (4) İyi (5) Çok iyi) şeklinde 5’li Likert tipli olarak 

düzenlenmiştir. 

2.4. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Yapılan çalışma, Ankara ilinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı özel işletmenin çalışanları ile sınırlıdır. 

Uygulamanın yapıldığı tarihte katılan sayısı 376’dır. Uygulamaya daha fazla kişinin katılması ile elde edilen 

sonuçların farklı olabileceği değerlendirilmektedir. Benzer şekilde farklı sektörlerde uygulama yapılması da 

farklı sonuçlar alınmasına neden olabilir. Bunun yanında çalışma araştırmanın örneklemi, çalışmada veri 

toplamak amacıyla kullanılan ölçekler ve analizlerde kullanılan programlar ile sınırlıdır. 

2.5. Çalışmadaki Analizlerde Kullanılan Programlar 

Yapılan çalışmada analizler SPSS ve AMOS paket programları ile R ve Python programlama dilleri 

kullanılmıştır. Bu kapsamda SPSS (PROCESS modülü ile birlikte) paket programı ile Python programlama 

dilinde; korelasyon analizi ve bilgi paylaşımı değişkeninin düzenleyici etkisi ile ilgili değerlerin hesaplanması, 

R programlama dilinde; çalışmada kullanılan verilerin çok değişkenli dağılım varsayımı ile ilgili testler ve 

AMOS paket programında; ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

3.1. Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin örneklemde kullanılmadan önce doğrulayıcı faktör analizi ve bu analiz 

kapsamında kullanılan verilerin çok değişkenli normal dağılıp dağılmadığı ile ilgili testlerin yapılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak verilerin çok değişkenli dağılıp dağılmadığını belirlemek üzere R 

programlama dilinde Henze-Zirkler testi ve müteakiben AMOS paket programında doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. R programlama dilinde yapılan analizlerde readxl ve MVN paketleri ve readxl ve MVN 

kütüphaneleri kullanılmıştır. Verilerin çok değişkenli normal dağılıp dağılmadığı ile ilgili test sonuçları Tablo 

3’te, doğrulayıcı faktör analizi ile ilgili ölçeklerin AMOS paket programından elde edilen şekilsel gösterimi 

Şekil 2’de ve doğrulayıcı faktör analizi sonunda elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 3: Henze-Zirkler Testi Sonuçları 

R paketlerinin ve kütüphanelerin yüklenmesi ve analiz için gerekli yazılmış kodlar 

K 

O 

M 

U 

T 

L 

A 

R 

install.packages("readxl") 

library(readxl) 

install.packages("MVN") 

library(MVN) 

ES=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/ES.xls", sheet = "Sayfa1") 

result <- mvn(data = ES, mvnTest = "hz") 

result$multivariateNormality 

OP=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/OP.xls", sheet = "Sayfa1") 

result1 <- mvn(data = OP, mvnTest = "hz") 

result1$multivariateNormality 

BP=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/BP.xls", sheet = "Sayfa1") 

result2 <- mvn(data = BP, mvnTest = "hz") 

result2$multivariateNormality 

Entellektüel 

Sermaye (ES) 

Ölçeği  

1. 

Örneklem 

           Test                      HZ                   p value           MVN 

    Henze-Zirkler       10.752242               0.12*              YES 

Örgütsel 

Performans (OP) 

Ölçeği 

1. 

Örneklem 

           Test                      HZ                   p value           MVN 

    Henze-Zirkler       9.548251               0.09*                YES 

Bilgi Paylaşımı 

(BP) Ölçeği  

1. 

Örneklem 

           Test                      HZ                   p value           MVN 

    Henze-Zirkler       9.674222               0.09*                YES 

*p>0.05 (The last column indicates whether dataset follows a multivariate normality or not (i.e, YES or NO) at 

significance level 0.05.) 
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Şekil 2a: Entellektüel Sermaye Ölçeği  Şekil 2b:Örgütsel Performans Ölçeği 

 

Şekil 2c: Bilgi Paylaşımı Ölçeği 

Şekil 2: Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Şekilsel Gösterimi 

Tablo 4: Ölçeklerin DFA Uyum İyiliği Değerleri 

Ölçekler χ2/sd P* RMSEA* TLI* CFI* 

1 Entelektüel Sermaye (ES) Ölçeği 6.024 0.00 0.036 0.858 0.894 

2 Örgütsel Performans (OP) Ölçeği 3.543 0.00 0.096 0.955 0.969 

3 Bilgi Paylaşımı (BP) Ölçeği 5.93 0.00 0.035 0.937 0.871 
* p<0.05, RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karakökü); TLI: Tucker-Lewis Index (Tucker-

Lewis İndeksi); CFI: Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi). 

Tablo 4’te yer alan uyum iyilik değerlerinin literatürde yer alan referans değerlerinde (χ2/sd:<5, RMSEA:<0.05, 

TLI:>0.90, CFI:>0.90) olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu referans değerleri ile ilgili olarak detaylı bilgilere 

ihtiyaç duyulması halinde Meydan ve Şeşen (2015) tarafından hazırlanmış yayına bakılabilir. 
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3.2. Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçeklerin araştırma modelinde kullanılmadan önce bir önceki bölümde AMOS paket programında 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda ölçeklerin uyum iyiliği değerlerine bakılmış ve 

ölçeklerin yapısında ve soru maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabileceği görülmüştür. 

Müteakiben değişkenler arasında ilişkinin olup olmadığının araştırılması gereklidir. Çünkü ilişki olmayan 

değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkinin araştırılması anlamlı olmamaktadır. Bu kapsamda 

değişkenler arasında ilişki durumunu incelemek amacıyla Python programlama dilinde korelasyon analizi ve 

hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Her iki analizde değişkenlerin değerleri olarak ölçeklerden elde 

edilen yanıtların ortalaması değerler kullanılmıştır ve analizlerde kullanılan Python kodları ile elde edilen 

değerler Tablo 5’te sunulmuştur. Ayrıca aynı tabloda her bir değişkenin ortalama değerleri ile standart sapma 

değerleri de verilmiştir. Analizlerde Python programlama dilinde pandas, numpy ve statsmodels paketleri ve bu 

paketlerin içindeki gerekli fonksiyonlar kullanılmıştır. 

Tablo 5. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma ve İlişki Katsayısı Değerleri 

Python Programlama Dilinde Korelasyon ve Hiyerarşik Regresyon Analizi İçin Yazılmış Kodlar 

import pandas as pd 

ES=pd.read_csv("C:/Users/KENAN/Desktop/ES.csv") 

ORTES=ES.mean(axis='columns') 

BP=pd.read_csv("C:/Users/KENAN/Desktop/BP.csv") 

ORTBP=BP.mean(axis='columns') 

OP=pd.read_csv("C:/Users/KENAN/Desktop/OP.csv") 

ORTOP=OP.mean(axis='columns') 

ORTORTES=ORTES.mean(axis='rows') 

ORTORTBP=ORTBP.mean(axis='rows') 

ORTORTOP=ORTOP.mean(axis='rows') 

ORTSTDES=ORTES.std(axis='rows') 

ORTSTDBP=ORTBP.std(axis='rows') 

ORTSTDOP=ORTOP.std(axis='rows') 

from scipy.stats import pearsonr 

a=pearsonr(ORTBP, ORTOP) 

b=pearsonr(ORTES, ORTOP) 

c=pearsonr(ORTBP, ORTES) 

import numpy as np   

import statsmodels.api as sm 

df1 = pd.DataFrame(ORTOP)) 

target1 = pd.DataFrame(ORTES) 

X1=df1 

y1=target1 

model1 = sm.OLS(y1, X1).fit() 

predictions = model1.predict(X1) 

c1=model1.summary() 

print(c1) 

df3=pd.DataFrame(ORTBP) 

target3 = pd.DataFrame(ORTES) 

X3=df3 

y3=target3 

model3 = sm.OLS(y3, X3).fit() 

predictions3 = model3.predict(X3) 

c3=model3.summary() 

print(c3) 

df2=pd.DataFrame(ORTOP) 

target2 = pd.DataFrame(ORTBP) 

X2=df2 

y2=target2 

model2=sm.OLS(y2, X2).fit() 

predictions2=model2.predict(X2) 

c2=model2.summary() 

print(c2) 
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 Ort. S.S. ES OP BP 

ES 4.91 1.018 1   

OP 3.98 0.73 0.512* 1  

BP 3.78 0.65 0.63* 0.54* 1 
*<0.05 

Tablo 5’te yer alan değerlerin yorumlanmasında Evans (1996) tarafından hazırlanan makalede yer alan “0.00-

0.19: çok zayıf, 0.20-0.39: zayıf, 0.40-0.59: orta, 0.60-0.79: güçlü ve 0.80-1.00: çok güçlü” referans ilişki değerleri 

kullanılmıştır. Bu referans değerlerine göre elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde p=0,01 anlamlılık 

seviyesine göre; 

- ES ile OP arasında anlamlı ve orta bir ilişkinin, 

 - ES ile BP arasında anlamlı ve güçlü bir ilişkinin, 

- OP ile BP arasında anlamlı ve orta bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ES, OP ve BP 

değişkenleri arasındaki korelasyon analizi sonuçları ile verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, söz 

konusu değişkenlerin hiyerarşik regresyon modeli için uygunluğunu göstermektedir. 

3.3. Araştırma Modelinde Bilgi Paylaşımı Değişkeninin Düzenleyici Etkisinin İncelenmesi 

Araştırma modelinde bilgi paylaşımı değişkeninin düzenleyici etkisinin incelenmesi amacıyla Baron ve Kenny 

(1986) tarafından önerilen hiyerarşik regresyon modeli kullanılmıştır. Analizde, bağımsız değişken ile 

düzenleyici değişkenin birbiriyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan etkileşim değişkeninin anlamlı olması 

durumunda, düzenleyici etkinin varlığı kabul edilmektedir (Baron ve Kenny, 1986). Hiyerarşik regresyon 

modeli kapsamında ilk olarak entelektüel sermayenin örgütsel performans üzerindeki direkt etkisi basit 

regresyon modeli, ikinci olarak entelektüel sermayenin bilgi paylaşımı üzerindeki direkt etkisi basit regresyon 

modeli, üçüncü olarak bilgi paylaşımının örgütsel performansın üzerindeki direkt etkisi basit regresyon 

modeli ve dördüncü ve son olarak entelektüel sermayenin örgütsel performans üzerindeki hem direkt ve hem 

de bilgi paylaşımı üzerinden dolaylı etkisi çoklu regresyon modeli ile incelenmiştir. Bütün modellerde 

değişkenlerin değeri olarak korelasyon analizinde olduğu gibi ölçeklerden elde edilen gözlemlerin ortalama 

değerleri kullanılmıştır. 

İlk olarak değişkenlerin değerleri ile regresyon modelleri kurulmadan önce tek değişkenli normal dağılıp 

dağılmadığı R programlama dilinde kontrol edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Söz konusu 

R programlama dilinde yapılan test esnasında nortest kütüphanesi ve nortest kütüphanesi kullanılmıştır. 

Tablo 6. 2. Grup Örneklemdeki Değişkenlerin Ortalama Değerlerinin Anderson-Darling Testi Sonuçları 

R paketlerinin ve kütüphanelerin yüklenmesi ve analiz için gerekli yazılmış kodlar 

K 

O 

M 

U 

T 

L 

A 

R 

install.packages("nortest") 

library(nortest) 

ES=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/ES.xls", sheet = "Sayfa1") 

ad.test(ES$ESORT) 

OP=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/OP.xls", sheet = "Sayfa1") 

ad.test(ES$ESORT) 

BP=read_excel("C:/Users/korcanli/Desktop/BP.xls", sheet = "Sayfa1") 

ad.test(ES$ESORT) 

Entelektüel 

Sermaye Ölçeği 

(ES) 

2. Örneklem 

Anderson-Darling normality test 

data:OP$OPORT 

A=0.27412 , p-value=0.5981  

Örgütsel 

Performans Ölçeği 

(OP) 

2. Örneklem 

Anderson-Darling normality test 

data:ES$ESORT 

A=0.29792 , p-value=0.5657 

Bilgi Paylaşımı 

Ölçeği  

(BP)   

2. Örneklem 

Anderson-Darling normality test 

data:BP$BPORT 

A=0.21152 , p-value=0.5254 

Tablo 6’da yer alan 2’nci örneklem grubundaki gözlem değerlerinin ortalamalarına ait değerlerin Anderson-

Darling tek değişkenli normal dağılımı testi sonuçları incelendiğinde; üç değişkenin ortalama değerlerinin tek 

değişkenli normal dağıldığı (ES:p(0.5981)>0.05, OP:p(0.5657)>0.05, :BP:p(0.4254)>0.05) tespit edilmiştir. 
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3.3.1. Entelektüel Sermaye ile Örgütsel Performans Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi 

Hiyerarşik regresyon analizinin ilk aşaması, modelde yer alan değişkenlerden entelektüel sermaye ile örgütsel 

performans arasındaki ilişkinin basit regresyon analizi ile incelenmesidir. Basit regresyon analizinde bağımlı 

değişken entelektüel sermaye değişkeni ve bağımsız değişken örgütsel performans değişkenidir. Söz konusu 

analizde elde edilen sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Bağımsız D.: ES ve Bağımlı D.: OP Arasındaki Regresyon Analizi 

================================================================================================ 

Model      OLS         R²        0.967 
Metot       En küçük kareler     Düzeltilmiş R²    0.967 
Gün       Wed, 12 Feb 2020     F        8012 
Zaman      14:42:55        Prob (F)      2.08e-205 
Gözlem Sayısı    200         Log-Likelihood    -366.84 
Sd Hata      199         AIC       735.7 
Sd Model     1           BIC       739.3 
Kovaryans Tipi    nonrobust 
================================================================================================ 

   katsayı   sh    t   P>|t|   [0.025   0.975] 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

0   1.2169    0.014   89.510  0.000   1.190   1.244 
================================================================================================ 
Omnibus      11.716   Durbin-Watson    1.711 
Prob(Omnibus)    0.003   Jarque-Bera (JB)    25.922 
Skew       -0.012   Prob(JB)      2.35e-06 
Kurtosis      4.501    Cond. No     1.00 
================================================================================================ 

Tablo 7’de yer alan istatistiksel değerler incelendiğinde; modelin bütününün anlamlı (F=8012, p(2.08e-

205)<0.05) olduğu, entelektüel sermaye değişkeninin örgütsel performans değişkenini %96,7 oranında 

açıkladığı, modeldeki regresyon katsayısının anlamlı (t=89.510, P(0,000)<0,05) olduğu ve modeldeki diğer test 

istatistiklerinin de literatürde yer alan referans değerlerine uygun değerler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda kurulan hipotezlerden birinci hipotez kabul edilmiştir. 

3.3.2. Entelektüel Sermaye ile Bilgi Paylaşımı Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi 

Hiyerarşik regresyon analizinin ikinci aşaması, modelde yer alan değişkenlerden entelektüel sermaye ile bilgi 

paylaşımı arasındaki ilişkinin basit regresyon analizi ile incelenmesidir. Basit regresyon analizinde bağımlı 

değişken entelektüel sermaye değişkeni ve bağımsız değişken bilgi paylaşımı değişkenidir. Söz konusu 

analizde elde edilen sonuçlar Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8: Bağımsız D.:ES ve Bağımlı D.: BP Arasındaki Regresyon Analizi 

================================================================================================ 
Model        OLS          R²       0.979 
Metot         En küçük kareler      Düzeltilmiş R²   0.979 
Gün         Çar, 12 Şub 2020      F       1.302e+04 
Zaman        14:42:55         Prob (F)     1.23e-233 
Gözlem Sayısı      200          Log-Likelihood   -301.61 
Sd. Hata        199          AIC      605.2 
Sd Model       1            BIC      608.8 
Kovaryans Tipi      nonrobust 
================================================================================================ 

   katsayı   sh   t    P>|t|   [0.025   0.975] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

0   1.2921    0.011  114.102  0.000   1.270   1.314 

================================================================================================ 
Omnibus      18.826   Durbin-Watson     1.765 
Prob(Omnibus)    0.000    Jarque-Bera (JB)     27.431 
Skew       -0.468   Prob(JB)       1.11e-06 
Kurtosis      4.229   Cond. No      1.00 
================================================================================================ 
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Tablo 8’de yer alan istatistiksel değerler incelendiğinde; modelin bütününün anlamlı (F=1.302e+04, p(1.23e-

233)<0.05) olduğu, entelektüel sermaye değişkeninin bilgi paylaşımı değişkenini %97,9 oranında açıkladığı, 

modeldeki regresyon katsayısının anlamlı (t=114.102, P(0,000)<0,05) olduğu ve modeldeki diğer test 

istatistiklerinin de literatürde yer alan referans değerlerine uygun değerler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda kurulan hipotezlerden ikinci hipotez kabul edilmiştir. 

3.3.3. Bilgi Paylaşımı ile Örgütsel Performans Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi 

Hiyerarşik regresyon analizinin üçüncü aşaması, modelde yer alan değişkenlerden bilgi paylaşımı ile örgütsel 

performans arasındaki ilişki basit regresyon analizi ile incelenmesidir. Basit regresyon analizinde bağımlı 

değişken bilgi paylaşımı değişkeni ve bağımsız değişken örgütsel performans değişkenidir. Söz konusu 

analizde elde edilen sonuçlar Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Bağımsız D.: BP ve Bağımlı D.: OP Arasındaki Regresyon Analizi 
================================================================================================ 
Model       OLS       R²       0.973 
Metot        En küçük kareler   Düzeltilmiş R²   0.973 
Gün        Çar, 12 Şub 2020   F       9907 
Zaman       14:42:55      Prob (F)     1.05e-217 
Gözlem Sayısı     200       Log-Likelihood   -264.80 
Sd Hata       199       AIC      531.6 
Sd Model      1         BIC      535.2 
Kovaryans Tipi     nonrobust     
================================================================================================ 
   katsayı   sh    t    P>|t|    [0.025   0.975] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0   0.9349    0.009    99.534  0.000    0.916   0.953 
================================================================================================ 
Omnibus      33.594    Durbin-Watson     1.905 
Prob (Omnibus)   0.000     Jarque-Bera (JB)     168.902 
Skew       0.259    Prob(JB)       2.11e-37 
Kurtosis      6.797     Cond. No      1.00 
================================================================================================ 

Tablo 9’da yer alan istatistiksel değerler incelendiğinde; modelin bütününün anlamlı (F=9907, p(1.05e-

217)<0.05) olduğu, bilgi paylaşımı değişkeninin örgütsel performans değişkenini %97,3 oranında açıkladığı, 

modeldeki regresyon katsayısının anlamlı (t=99.534, P(0,000)<0,05) olduğu ve modeldeki diğer test 

istatistiklerinin de literatürde yer alan referans değerlerine uygun değerler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

kapsamda kurulan hipotezlerden üçüncü hipotez kabul edilmiştir. 

3.3.4. Araştırma Modelinde Entelektüel Sermaye ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Etkileşim 

Etkisinin İncelenmesi 

Çalışmanın bu bölümünde entelektüel sermaye ile örgütsel performans arasındaki ilişkide bilgi paylaşımının 

düzenleyicilik rolünün olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizde SPSS paket programın PROCESS 

modülü kullanılmıştır. Analiz esnasında bağımlı değişken (Y) örgütsel performans değişkeni, bağımsız 

değişken (X) entelektüel sermaye değişkeni, düzenleyici değişken (W) bilgi paylaşımı değişkeni ve etkileşim 

terimi (X*W) entelektüel sermaye-bilgi paylaşımı değişkenlerdir. Bu kapsamda model, Y=𝑏0+𝑏1X+ 𝑏2W + 𝑏3 

X*W + 𝜀 şeklinde kurulmuştur. Söz konusu model ile ilgili özet bilgiler Tablo 10’da ve model katsayıları ve 

diğer istatistikler ile etkileşim değişkeninin modele katkısı ile ilgili gerekli istatistiksel bilgiler ise Tablo 11’de 

verilmiştir. 

Tablo 10: Model Özeti (Hayes) 

Model: 1, Y: OP, X: ES, W: BP, Bağımlı Değişken: OP 

R R² MSE F sd1 sd2 P 

0.5836 0.3405 0.4215 46.8182 3.0000 196.0000 0.0000 

Tablo 10’da yer alan değerler incelendiğinde; modelin genelinin anlamlı olduğu (F=46.8182, p(0.0000<0.05), ve 

örgütsel performans bağımlı değişkeni, bağımsız değişkenlerce (entelektüel sermaye, bilgi paylaşımı ve 

(entelektüel sermaye “X” bilgi paylaşımı)) %34 oranında açıkladığı görülmektedir. Modelin bütünü her ne 
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kadar anlamlı olarak karşımıza çıksa da bağımsız değişkenlerce bağımlı değişkenin açıklanma oranı olan 

belirlilik katsayısının düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Tablo 11’de yer alan modelin tahmin 

edilen parametrelerinin durumuna bakmak gerekecektir. 

Tablo 11: Model Katsayıları ve Diğer İstatistikler (Hayes) ve Etkileşim Değişkeninin Modele Katkısı 

 Tahmin s.h. t p Alt Güven Üst Güven 

Sabit 1.2740 0.5585 2.2813 0.0233 0.1746 2.3735 

ES 0.2317 0.1268 1.8279 0.0487 -0.0179 0.5813 

BP 0.4285 0.1664 2.5758 0.0105 0.1010 0.7560 

Int_1 -0.0043 0.0332 -0.1300 0.8967 -0.0697 0.0610 

Int_1 :ES x BP 

Etkileşim 

Değişkeni 
∆R² F sd1 sd2 p 

X*W 0.0000 0.0169 3.0000 196.0000 0.8967 

Tablo 11’de yer alan regresyon katsayıları ve anlamlılık değerleri ile etkileşim değişkeninin modele katkı 

durumu incelendiğinde; sabit regresyon katsayısı ile entelektüel sermaye ve bilgi paylaşımı regresyon 

katsayılarının anlamlı ancak etkileşim değişkeninin regresyon katsayısının anlamlı olmadığı hatta etkileşim 

teriminin modele herhangi bir katkı sağlamadığı görülmektedir. Bu durumda etkileşim teriminin diğer bir 

deyişle entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında aracı rolü oynayan bilgi 

paylaşımının düzenleyici rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Entelektüel sermaye ve bilgi paylaşımı etkileşiminin birlikte etkisinin biçimini ve yönünü belirlemek için 

entelektüel sermayenin düşük ve yüksek olduğu durumlarda, bilgi paylaşımının düşük ve yüksek olanların 

örgütsel performans ile ilişkin görüşleri grafiksel olarak Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3’teki eğimlerin, 0 (sıfır) 

değerinden anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı, Aiken ve West (1991)'in önerileri doğrultusunda eğim 

testi (slope test) ile analiz edilmiştir. Bu durumu ayrıca entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi 

paylaşımı değişkenleri arasında oluşturulan şekilsel gösterimin yer aldığı Şekil 3’te daha rahat görülmektedir. 

 

Şekil 3: Entelektüel Sermaye ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Bilgi Paylaşımının Düzenleyici 

Rolünün Şekilsel Gösterimi  

Şekil 3’te entelektüel sermaye ile örgütsel performans arasındaki ilişkide bilgi paylaşımı değişkeninin durumu 

incelendiğinde; entelektüel sermaye ile örgütsel performansın hem düşük seviyelerinde ve hem de yüksek 

seviyelerinde bilgi paylaşımının az ve çok olduğu seviyelerdeki açıklığın fazla ve aynı olduğu ve dolayısıyla 

birbirine paralellik arz etmesinden dolayı grafik bilgi paylaşımının düzenleyici bir etkisinin olmadığı sayısal 

olarak konan durumu destekler mahiyette olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bilgi paylaşımı hem düşük hem 

de yüksek seviyelerde olduğunda sıfırdan daha farklı değerler elde edilmediği gösterilmiştir. Bu kapsamda 

dördüncü hipotez kabul edilmemiştir. 

Çalışmada kurulan modele uygun olarak oluşturulan dört adet hipotez ve yapılan analizler sonucunda 

hipotezlerin kabul/kabul edilmeme durumu Tablo 12’de verilmiştir. 
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Tablo 12: Kurulan Hipotezler ve Kabul/Kabul Edilmeme Durumları 

Hipotezler Durumu 

𝐻1: Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır. 
Kabul edildi. 

𝐻2: Entelektüel sermaye ile bilgi paylaşımı değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır. 
Kabul edildi. 

𝐻3: Bilgi paylaşımı ile örgütsel performans değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır. 
Kabul edildi. 

𝐻4 : Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi 

paylaşımının düzenleyici rolü bulunmaktadır. 
Kabul edilmedi. 

Tablo 12’de yer alan hipotezler ve sonuçlar incelendiğinde; öne sürülen 𝐻1 , 𝐻2  ve 𝐻3  hipotezlerinin kabul 

edildiği ancak düzenleyici etkiyi belirlemeye yönelik öne sürülen 𝐻4  hipotezinin kabul edilmediği 

görülmektedir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada, entelektüel sermaye ile örgütsel performans arasında bilgi paylaşımının düzenleyicilik 

rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Yerli ve yabancı literatürde entelektüel sermaye, örgütsel performans ve 

bilgi paylaşımı değişkenleri ile ilgili araştırmaların yapıldığı tespit edilmiş olmakla birlikte, bu üç değişken 

arasındaki ilişkinin araştırılmaya ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar entelektüel 

sermayenin örgütsel performansı artırdığını göstermiştir. Ancak bunun ne şekilde gerçekleştiği 

belirtilmemiştir. Her ne kadar entelektüel sermayenin tanımı gereği bu sonuç kaçınılmaz gibi gözükse de bu 

sonucun nasıl gerçekleştiği araştırılması gereken bir konu olarak değerlendirilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin hangi durumlarda değiştiğini belirlemek için düzenleyici etki analizi 

kullanılmaktadır. Düzenleyici değişken tahmin değişkeni (bağımsız değişken) ile sonuç değişkeni (bağımlı 

değişken) arasındaki ilişkinin şiddetini etkileyen bir değişkendir. Düzenleyici değişken farklı değerler 

aldığında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki de değişmektedir. Bu kapsamda bilgi paylaşımı, 

entelektüel sermayenin örgütsel performans üzerindeki etkisini artıran veya azaltan değişkenlerden biri 

olarak değerlendirilmiştir. Diğer bir anlatımla entelektüel sermayenin örgüt performansını artırmasının bilgi 

paylaşımına bağlı olduğu öngörülmüştür. Araştırmanın evreni, özellikle bilginin çok hızlı üretildiği, çok farklı 

uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasını gerektiren, dolayısıyla bilgi paylaşımının önem arz ettiği düşünülen 

bilişim sektörü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda veriler Ankara’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı 

işletmeden entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı ölçekleri ile toplanmıştır. 

Çalışmada birinci hipotez; “𝐻1: Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki vardır” şeklinde kurulmuş ve bu hipotez kabul edilmiştir. Kurgun ve Akdağ (2013) ile Görmüş (2009), 

yaptıkları araştırma sonucunda entelektüel sermayenin müşteri ve yapısal boyutunun örgütsel performansla 

arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen 

sonuç ile literatürün uyumlu olduğu söylenebilir. 

Çalışmada ikinci hipotez; “𝐻2: Entelektüel sermaye ile bilgi paylaşımı değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır.” şeklinde kurulmuş ve bu hipotez kabul edilmiştir. Güngör ve Celep (2016), yaptıkları araştırma 

sonucunda bilgi paylaşımının ve örgütsel öğrenmenin entelektüel sermayenin önemli yoradayıcıları 

olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen sonuç ile literatürün uyumlu olduğu 

söylenebilir. 

Çalışmada üçüncü hipotez; “𝐻3: Örgütsel performans ile bilgi paylaşımı değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki vardır.” şeklinde kurulmuş ve bu hipotez kabul edilmiştir. Aydoğan ve Deniz (2014), yaptığı araştırmada; 

bilgi sistemi kalitesinin bilgi paylaşma niyetinin ve bilgi paylaşımına yönelik davranışların örgütsel 

performansı etkilediğini, Çakar ve Yıldız (2010) da örgütsel yapının ve örgüt kültürünün bilgi yönetimi 

sürecini etkilediğini, bilgi yönetimi süreçlerinin de örgütsel etkinliği etkilediğini tespit etmiştir. Dolayısıyla 

bu çalışmada elde edilen sonuç ile literatürün uyumlu olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın dördüncü hipotez; “𝐻4: Entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi 

paylaşımının düzenleyici rolü bulunmaktadır.” şeklinde kurulmuş ve bu hipotez kabul edilmemiştir. Literatürde 
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bilgi paylaşımının düzenleyici etkisine yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olmakla birlikte bu öngörünün 

desteklenmemesinin araştırmanın yapıldığı örneklemden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişimi, bilgiye ulaşımı da kolaylaştırmış, bilgi de rekabeti etkileyen 

önemli bir eleman haline gelmiştir. Çünkü rekabet üstünlüğü sağlamanın tek yolu sektörle ve müşterilerle 

ilgili bilgiye sahip olmaktan geçmektedir. İşletmeler elde ettikleri bilgi ile mevcut duruma ve geleceğe yönelik 

girişimlerde bulunarak, varlığını sürdürme şansını artırmaktadır. Diğer taraftan sektörden ve müşterilerden 

elde edilen bilgiyi değerlendirecek ve bu bilgiyi stratejiye dönüştürecek olan unsur örgütün çalışanlarıdır. 

Dolayısıyla bilgi, bireysel ve örgütsel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerek örgütün gerek çalışanların sahip 

olduğu bilgi, paylaşıldığı sürece örgüte katkı sağlayabilir. 

Entelektüel sermaye de bilgi temeline dayanmaktadır ve bilginin kullanımı ile ilgilidir.  İnsan sermayesi, örgüt 

sermayesi ve sosyal sermayeden oluşan entelektüel sermayenin örgütsel performansı artırdığına dair 

araştırmalar bulunmakla birlikte, bu çalışmada entelektüel sermaye ile örgütsel performansın arasındaki 

ilişkinin bilgi paylaşımı ile değiştiği değerlendirilmiştir. Bilginin çok çabuk eskidiği, sürekli yeni bilginin 

üretildiği, dolayısıyla rekabetin çok şiddetli yaşandığı bilişim sektöründe bu durumun daha önemli olduğu 

düşünülmüş ve bu araştırma bilişim sektöründe gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan bilişim sektöründe 

uzmanlaşma çok yüksektir ve bu sektörde çalışan herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu 

sektördeki örgütlerin rekabet edebilmesi için bilgi paylaşımı diğer sektörlere göre daha fazla önem arz 

etmektedir. 

Yapılan analiz neticesinde bilgi paylaşımının bu iki değişken arasında düzenleyicilik etkisinin bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Bu durum, bilişim sektöründeki rekabetin şiddetinden, personel devir hızının çok yüksek 

olmasından, çalışanların genellikle farklı projeler üzerinde takımlar halinde çalışmasından, bu sektördeki 

örgütlerin yürüttüğü projelerin rekabeti etkileyecek kadar önemli olmasından, dolayısıyla çalışmaların gizli 

tutulmasından ve sektördeki örgütlerin nispeten ömrünün kısa olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bilgi paylaşımının önemine rağmen, makalenin yazarları tarafından 

bilgi paylaşımının neden düzenleyici etkisinin bulunmadığına dair değerlendirmelerinin doğruluğu test 

edilebilir, bu kapsamda bilişim sektöründe bilgi paylaşımının neden düzenleyici etkisinin bulunmadığı ayrıca 

araştırılabilir ve bilgi paylaşımını sağlayacak ortam için gerekli olan hususlar tespit edilebilir. Entelektüel 

sermaye ile örgütsel performans arasındaki ilişkinin şiddetini belirleyen, örneğin örgüt kültürü, örgüt iklimi 

ve liderlik gibi değişkenlerin düzenleyicilik etkisi araştırılabilir. Ayrıca bilgi paylaşımının her geçen gün 

öneminin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, bilgi paylaşımı örgütsel davranış konuları 

kapsamında da incelenebilir 

Bu araştırmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Araştırmanın tek bir sektörde, tek bir coğrafi bölgede 

yapılmış olması, boylamsal olmaması bu kapsamda değerlendirilebilir. Araştırmanın farklı sektörlerde 

yapılması farklı sonuçlar ortaya koyabilir. 
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Yöntem – Bu amaçla, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üç örneklemden veri elde edilmiştir. 
Dilbilimciler soru havuzundaki ifadelerin geçerliliğini sağladıktan sonra, geçerliliği test etmek için 
bir pilot çalışma yapılmıştır. Ardından ölçeğin güvenirlik analizi ve faktör yapısı test edilmiştir. Son 
olarak, SPSS ve AMOS programları ile ölçeğin faktör yapısının güvenilirliğini ve geçerliliğini 
belirlemek amacıyla Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır.  

Bulgular – Analiz sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucu 0,952, açıklanan toplam 
varyansın% 69,481, Cronbach Alfa 0,94 olduğu, uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede 
olduğu ve Çevik Liderlik Ölçeğinin 32 madde ve 6 faktörden (Sonuç Odaklı-Takım Odaklı-Yetkin-
Esnek-Hızlı-Değişime Odaklı) oluştuğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Elde edilen bulgulara göre çevik lider davranışlarını ölçmek için Çevik Liderlik 
Ölçeğinin farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için kullanılabilecek kabul 
edilebilir değerlerde güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
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Purpose – The aim of this study is to develop the Agile Leadership Questionnaire. 

Design/methodology/approach – For this purpose, data were obtained from three samples in 
different regions of Turkey. After the linguists had provided validity of the expressions in the 
question-pool, a pilot study was carried to test validity.  Then, reliability analysis and the factor 
structure of the scale were tested. Finally, Exploratory and Confirmatory Factor Analyses were 
conducted to determine the reliability and validity of the factor structure of the scale by SPSS and 
AMOS programs.  

Findings – The results indicated that the Kaiser-Meyer-Olkin test is 0,952, the total variance 
explained is 69,481%, Cronbach Alfa is 0,942, the goodness of fit values are acceptable and the Agile 
Leadership Questionnaire consists of 32 items and 6 factors (Result Oriented-Team Work Oriented-
Competency-Flexible-Speed-Change Oriented). 

Discussion – According to the results, it can be stated that Agile Leadership Questionnaire is a 
reliable and valid measurement tool with acceptable values that can be used for institutions and 
organizations operating in different sectors to measure agile leader’ behaviours. 
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1. GİRİŞ 

Liderlik konusunu temel alan literatür incelendiğinde değişik modeller ve farklı kuramlar geliştirildiği 
görülmektedir. 2000’li yıllara kadar geliştirilen bu modellerde liderlik olgusuna, lider ve takipçiler arasındaki 
etkileşime, yaşanan zihinsel süreçlere yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu kavramlarla ilgili olarak yapılan bazı 
çalışmalara örnek olarak, Rush vd. (1977); Kenney vd. (1994); Bryman (2001) verilebilir. Bu çalışmalar daha 
çok izleyenleri kontrol altına alma, etkileme, motive etme gibi davranışlar yordamıyla, örgütün mevcut 
durumundan daha iyi bir konuma nasıl geçebileceği üzerine odaklanmıştır. 2000’li yıllarda teknolojinin 
üretime çok daha aktif bir şekilde dahil olması ve firmaların neredeyse her departmanında kullanılmasına 
başlamasıyla örgüt yapısından üretim şekline kadar bir çok dönüşüm sağlanmıştır. 

Firmaların üretim teknolojilerinin geleneksel üretimden teknolojik üretim yöntemlerine evirildiği 
günümüzde, artık dönüşüm tek başına yeterli değildir. Rekabet avantajından maksimum düzeyde 
yararlanmak ve bu rekabet ortamında hayatta kalmak için firmaların örgütsel olarak “çevik” olmaları 
kaçınılmaz olmuştur. Bu yüzden artık liderin, değişimi sezmesi, öğrenmesi ve bu değişimi firmaya entegre 
etmesi gerekmektedir. Müşteri istek ve beklentilerini en kısa zamanda karşılaması bu değişimde önemli rol 
oynamaktadır. Çünkü pazarda rekabet etmek için iş modellerinde çevik yöntemler araştırılan günümüzün 
piyasa koşulları, firmaları hızla değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürün ve hizmetler sunarken aynı 
zamanda onları kaynaklarını ve becerilerini etkin bir şekilde kullanmaya zorlamak için yeni kaynaklar ve 
beceriler kazanmaya teşvik ediyor(Akkaya ve Tabak, 2018; Çekmecelioğlu vd., 2018; Erkmen vd., 2020). Başka 
bir ifadeyle, firmaların müşterilerinden sık sık geri bildirim alması, ardından yeni gereksinimleri uyarlaması 
ve bu geri bildirim neticesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılaması gerekir. Firmaların,  
farklı yeteneklere sahip çalışanlarla disiplinler arası ve çapraz fonksiyonel ekipler oluşturması, yenilik, kalite 
ve pazara nüfuz etme gibi birçok alanda başarılı sonuçlara ulaşabilmesini olanaklı kılabilecektir. Literatürde 
bu örgütsel çeviklik olarak ifade edilmektedir. Örgütsel çeviklik ancak firmaların yönetici ve liderlerinin çevik 
olmasıyla sağlanabilir. 

Bugün firmaların liderleri, her zamankinden daha karmaşık ve birbirine bağlı iş süreçleriyle, dinamik bir 
ortamda varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktalar(Nerur vd., 2005). Dinamik ortam, çevresel değişimler ve 
küresel ekonomi, organizasyonların hızlı reaksiyonda bulunmalarını zorunlu kılmaktadır(Joiner ve Josephs, 
2007). Firmaların özellikle yazılımsal gelişmeleri ve sürekli değişen talep ve teknolojileri karşılamak için yeni 
metodolojiler geliştirilmesi gerekmektedir (Mens, 2008). Yazılım sektöründe her geçen gün yeni tasarımlar 
oluşturulmakta, yeni üretim teknolojileri geliştirilmektedir. Son birkaç yılda çevik metodolojiler önemli bir 
unsur haline gelmiştir (Nerur vd., 2005). Çevik metodolojiler ortaya çıktıkça, firmaların yöneticileri gönüllü 
olarak daha esnek bir üretim ve pazarlama ortamı oluşturmaya gayret göstermektedirler. Bunu sağlayabilecek 
yöneticiler çevik liderlerdir. Balaji ve Murugaiyan'a (2012) göre çevik liderler, müşteri gereksinimlerindeki 
değişimi memnuniyetle karşılayıp kaliteyi yükseltmeyi, ürün ve hizmetlerin pazara sunulma süresini 
azaltmayı ve böylece müşteri memnuniyetini arttırmayı başaran yöneticilerdir. Bu gelişmeler çevik yazılım 
geliştirme felsefesini tanımlayan bir belge olan, planlama ve süreçlerden ziyade, öncelikle çalışanları, 
takımları, takımlar arası etkileşimleri ve müşteri işbirliğini teşvik eden Çevik Manifesto’nun (Agile Manifesto) 
temelini oluşturmuştur (Fowler ve Highsmith, 2001).  

Ticaret ve pazarlama dünyası yeni pazarlara tanık olmakta, yeni teknolojiler ve düzenlemeler ortaya 
çıkmaktadır. Bu teknoloji ve değişiklikler hızlandıkça belirsizlik ve karmaşıklık artmakta, çevrede oluşan 
fırsatlar ve ortaya çıkan tehditlerin tahmin edilmesi zorlaşmaktadır (Tolf vd., 2015; Joiner ve Josephs, 2007). 
Bu durum çevik örgütlerin geliştirilmesinin gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Liderlik, değişim ve örgütsel 
performans arasında bir bağlantı olduğundan,  firmalarda çevik dönüşümlerin sağlanması için yönetici ve 
liderlerin çalışanlarının performansı üzerindeki etkisinin değerlendirmesi önemlidir.  

Bu bağlamda öncelikle çevik liderliğin temel dayanakları ve çevik liderlik literatür bölümünde tartışılmış, 
akabinde araştırmanın amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Sonraki bölümde ise araştırmanın bulgularına yer 
verilmiş ve son bölümde ise araştırmanın sonucu tartışılmış ve sonraki çalışmalar için önerilerde 
bulunulmuştur. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Çevik Liderliğin Temel Dayanakları: Sanayi devriminden sonra manuel üretimin yerini alan fabrikasyon 
üretimde her geçen gün farklı bir üretim tarzı oluşmuştur. Bu durum firmaları rekabete sürüklemiş, firmalar 
da bu rekabet ortamında avantaj sağlamak için yeni üretim modelleri geliştirmiştir. Firmalar 1990’lı yıllara 
kadar seri üretim modeli, 1990’lı yıllarda yalın üretim modeli, 2000’li yıllarda ise çevik üretim modelini 
geliştirmiştir. Günümüzde firmaların tüm departmanlarında çevik olmanın gerekliliğini savunan örgütsel 
çeviklik modeli olmuştur. Çevik liderlik yaklaşımı ise, temeli Fowler ve Highsmith (2001) tarafından 
oluşturulan, planlama ve süreçlerden ziyade, öncelikle bireyleri, çalışanları, etkileşimleri ve müşteri işbirliğini 
teşvik eden Çevik Manifesto’ya dayanan çeviklik yaklaşımından doğmuştur.  

Çevik liderlik, hızlı değişim ve karmaşık koşullar altında etkili bir şekilde liderlik yapma yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır (Joiner ve Joseph, 2007).  Çevik lider ise karmaşık durumlarda çevresel ve teknolojik 
değişimlere akılı ve etkili eylemlerle uyum sağlamayı başarabilen lider olarak ifade edilebilir. Tanımda yer 
alan "etkililik" kavramı, liderin değişimleri önceden tahmin edip bunlara cevap verebilmesi anlamına 
gelmektedir (Horney vd., 2010).  Regine ve Lewin (2000), günümüz liderlerinin değişimin nasıl üretileceği, bu 
değişimlere nasıl etkili bir şekilde karşılık verileceği ve bunun üstesinden nasıl gelineceği gibi süreçler ile 
ilgilendiklerini ifade etmektedirler. Çevik liderlik felsefesinde liderin değişimi öngörüp buna uyum 
sağlamasının yanı sıra, sonuç odaklı olarak hızlı ve esnek davranması ile grup ve takım çalışmasına yatkın 
olması çok önemlidir. Çevik lider, işbirliğini teşvik eden bir kültür yaratma eğiliminde olduğundan, 
kavramsallaştırmayı grup düzeyinde gerçekleştirir. Dolayısıyla çevik liderlik, liderin ekiple paydaşlar 
arasındaki süreçleri nasıl etkilediğini açıklayan bir felsefeye dayanır.  Bu aynı zamanda çevik liderin grup ve 
takımları dolaylı olarak etkilediğini de göstermektedir. Çevik liderliğin kompleks ve çok yönlü yapıya sahip 
bir liderlik türü olduğu söylenebilir. Çünkü lider yeri geldiğinde öğreten, yeri geldiğinde öğrenen, bazen 
izleyici, bazen dinleyici bazen de olayları ve süreçleri yönlendirici rol üstlenmektedir Literatürde 
araştırmacılar tarafından bu özellikler farklı şekillerde ifade edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çevik 
liderler, statükoyu korumak yerine değişime odaklı olan (Denning, 2016), süreç iyileştirmeyi ön planda tutan 
(Rigby vd., 2016), öngörülemeyen çevre koşullarını dikkate alan ( Parker vd., 2015) ve değişimlere uyum 
sağlayan lider (Medinilla, 2012; Nerur vd., 2005; Joiner ve Joseph, 2007; Tessem 2014) özelliklerine sahiptirler. 

Çevik liderlerin kararlarını etkileyen unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar; yüksek teknoloji veri aktarımı, 
küresel hisse senedi piyasaları, global doğan firmalar ve müşteri istek ve ihtiyaçlarıdır(Akkaya vd., 2019). 
Uzun vadedeki hedeflere ulaşmak için kısa vadeli hedefler ile küçük ekip ve grup çalışmalarına odaklanan bu 
anlayışta değişime ayak uydurmak en önemli unsurdur. Çevikliğin özünü oluşturan bu dinamizm, liderlerin 
hedeflerine odaklanmasında önemli rol oynamaktadır. Rutin işleyen bir yönetim yaklaşımı ile değişimi 
yakalayabilmek mümkün değildir. Ekonomi ve üretim dünyasında rutin ve dinamik süreçler önemli bir ayrım 
noktasındadır. Endüstri 4.0 döneminde, yapay zekânın vazgeçilmez bir unsur olduğu gündüzümüzde çevik 
üretim yöntemi her türlü üretimi geride bırakmaktadır.  Başka bir ifade ile dinamik ve değişen çevresel 
koşullar, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar, hükümet politikalarındaki değişiklikler, ticaret savaşlarında 
öngörülmeyen politik ilişkiler, yasal zorunluluklardaki stabil olmayan durumlar, kriz dönemlerin uzun 
sürmesi gibi zorlayıcı faktörler firmaları değişime sürekli sürüklemektedir. Firmalarda bu faktörlere 
yenilmeden rekabet avantajını sağlayarak ayakta kalmak ve varlığını sürdürmek istiyorlarsa çevik olmak 
zorundadırlar. Firmaları çevik kılacak hiç şüphesiz çevik yöneticileri ve liderlerdir. Doğal olarak bu 
yöneticilerin ve liderlerin çevik davranışlarını ve onları çevik yapan özellikleri ortaya çıkarak uluslararası ilk 
ölçeğin geliştirilmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır. 

3. YÖNTEM 

Çalışmanın Amacı: Rekabet avantajı sağlama ve rakiplerden bir adım öne geçmenin en önemli yollarından 
biri çevresel ve teknolojik değişimlere ayak uydurmaktır. Bu süreç iki adımla gerçekleşebilir. Birinci adım 
araştırmacı (bilim adamı) ve mühendis (teknoloji insanı) işbirliğinin sağlanarak, ikinci adım ise bu 
işbirliğinden ortaya çıkan fikirleri neticeye dönüştürecek teknogirişim firmaların(girişimci yapı) hayata 
geçirilmesi ile sağlanabilir. Firmalar bu iki adımı bir araya getirecek değişim odaklı, dinamik ve aynı zamanda 
çevik yönetici ve liderlere ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda çevik liderlerin özeliklerini ölçecek bir ölçeğin 
olması önem arz etmektedir. Özdemir ve Çetin (2019) çevik liderlik ölçeğini geliştirmeye yönelik bir çalışma 
yapmışlar ancak bu araştırmanın kapsamı eğitim kurumları ile sınırlı kalmıştır. Çalışmamızın amacı ise, 



B. Akkaya – K. Kayalıdere – R. Aktaş – S. Karğın 12/2 (2020) 1605-1621 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1608 

proaktif yönetim anlayışı hayata geçiren çevik liderlik özelliklerini tanımlayıp, farklı sektörlerde “üretim 
faaliyetlerinde bulunan firmalar” üzerinde araştırma yaparak Çevik Liderlik Ölçeği’ni geliştirmektedir. 

Etik kurul izni alındıktan sonra, literatürde DeVellis (2016), Ekici vd.(2012) ve Tavşancıl’ın (2002) yaptıkları 
çalışmalar gibi ölçek geliştirme sürecinin tanıtıldığı bazı temel kaynaklar incelenmiş ve çalışma, yedi adımdan 
oluşan üç aşamada sonuçlandırılmıştır. Ölçek geliştirme sürecindeki bu yedi adım aşağıda sıralanmaktadır.  

 Birinci adım, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve ölçek konusu için hangi maddelerin 
gerektiği araştırılmıştır. 

 İkinci adım, sıralama, sınıflama, eşit aralıklı ve oran ölçeği şeklinde veya Likert tipi ölçüm şekli için 
format belirlenmiş ve buna göre madde havuzu oluşturulmuştur. 

 Üçüncü adım, maddeler tasarlanarak, bir maddenin veya sorunun birden fazla yargı ve düşünce 
ifadesine sahip olmaması sağlanmıştır. 

 Dördüncü adım, kapsam ve görünüm geçerliliği ile maddelerin gereklilik, açıklık ve özgünlüğünün 
değerlendirmesini yapmak için ve oluşturulan madde havuzu ile ilgili görüşlerinin almak için uzman 
yorumuna başvurulmuştur. 

 Beşinci adım, pilot uygulama ile geçerlik ve güvenirlik sınaması yapılmıştır. 

 Altıncı adım, ikinci bir örneklem ile ölçeği oluşturan maddelerin seçilmesi için güvenilirlik 
incelemeleri ve keşfedici faktör analizi yapılmıştır. 

 Son adımda ise, ölçeğin son hali yeni bir örnekleme uygulanarak (tekrar test), yapısal geçerlilik ve 
güvenilirlik incelemeleri ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Özetle ilk aşamada, detaylı literatür taraması neticesinde oluşturulan madde havuzundaki ifadelerin dil ve 
yapı geçerliliği bu alanda uzman beş kişi tarafından sağlandıktan sonra, pilot bir çalışma ile ilk örneklem 
grubu üzerinden geçerlilik analizi yapılmış ve ikinci aşamaya geçilmiştir. İkinci örneklem grubu ile daha önce 
geçerliliği sınanmış olan ölçeğin KFA ile faktör yapısı incelenmiştir. Son aşamada ise üçüncü örneklem grubu 
üzerinden bu faktörlerin güvenirliği, faktör yapısının doğrulanması ve faktör yapı geçerliğini belirlemek için 
KFA’dan elde edilen madde-faktör yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile tekrar test edilmiştir.   
Analizleri gerçekleştirmek için SPSS ve AMOS programlarından yararlanılmıştır.  

Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de yaşayan, Ege ve Marmara bölgesinde bulunan ve üretim alanında faaliyet 
gösteren firmalarda çalışan 18 yaş ve üzeri bireylerden oluşmuştur. Ölçek geliştirme çalışmalarında optimal 
örneklem sayısını araştıran Guilford (1954), Aleamoni (1976), Comrey ve Lee (2013), Bryman ve Cramer  (2001)  
ve Croasmun (2011) gibi çalışmalar mevcuttur. Bu araştırmada Bryman ve Cramer  (2001) önerisi 
benimsenmiş, buna göre madde havuzunun en az beş katı örnekleme ulaşılmıştır. Yapılan analizler rastgele 
seçilmiş ve gönüllü katılımcılarla üç farklı örneklem üzerinde yapılmıştır. Üç farklı örneklem kullanılmasının 
nedeni literatüre dayandırılmıştır. Buna göre ilk örneklem ile oluşturulan soru havuzu üzerinden yapısal ve 
dil bilgisel gibi genel düzeltmeler yapmak için pilot uygulama(n=266) amaçlanmış, ikinci örneklem ile farklı 
sektörlerde elde edilmiş verilerin geçerliliğin ve güvenirliğinin test edilip faktör yapısını ortaya çıkarılması 
(n=218 ) hedeflenmiştir. Son örneklemde ise asıl gaye bu faktör yapısını tekrar test ve doğrulamaktır(n=). 
İzleyen bölümlerde söz konusu üç örnekleme ait tanımlayıcı istatistikler ve örneklemler kullanılarak 
gerçekleştirilen istatistiksel analizlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

4. BULGULAR 

4.1. I.Örneklem’e İlişkin Bulgular 

Birinci örneklemde; 41 maddelik çevik liderlik ölçeği Ege ve Marmara bölgesinde yer alan bazı illerde farklı 
sektörde çalışan 266 katılımcıya pilot çalışma olarak uygulanmıştır. Bu grupla yapılan çalışmalarda; ölçeği 
oluşturan maddelerin Türkçe dilbilgisine uygunluğu, ölçekte yer alan bazı maddelerin anlaşılmasında 
karşılaşabilecek problemlerin giderilmesi ve ölçeğin maddelerinin düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bu gruptaki 
çalışanların yaş ortalaması 31,03'dür ve  (ss=7.13) katılımcıların % 70,7'si erkek, %29,3'ü ise kadındır. 
Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde toplam örneklem içinde ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans 
mezunlarının sırasıyla % 20.7,  % 4.9, %6.8, %67.7’lik paya sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca Katılımcıların 
% 5,3’ü idari birimlerde, %1,5’i insan kaynaklarında, %35,3’ü pazarlama ve halkla ilişkilerde, %11,7’si 
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araştırma ve geliştirmede, %4,5’i muhasebe finansman departmanında, %16,9’u bakım ve onarımda ve %24,8’i 
ise üretim departmanında çalışmaktadır. Bu çalışanların %16,9’u mevcut yöneticileri ile 2 yıldan daha az bir 
süre ile çalışıyorken %29,7’si 3-5 yıl arası, %12,4’ü 6-10 yıl arası, %14,3’ü 11-15 yıl arası, %18,4’ü 16-20 yıl arası 
ve %8,3’ü ise 20 yıl üzerinde çalışmaktadır. 

4.2. II. Örneklem’e İlişkin Bulgular 

Birinci örneklemden sonra ölçekte bazı düzeltmeler yapılarak 41 sorudan oluşan aynı ölçek yeni (ikinci) bir 
örnekleme uygulanmıştır.  Bu örneklemi Ege ve Marmara bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan ve 
rastgele seçilen 218 iş gören oluşturmaktadır. Bu grupta yer alan katılımcıların betimleyici özellikleri Tablo 
1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: II. Örnekleme Ait Betimleyici Özellikler (n=218) 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN KATEGORİ N % 

Cinsiyet 
Erkek 115 52,8 
Kadın 103 47,2 

Yaş 

18-24 yaş arası 129 59,2 
25-34 yaş arası 44 20,2 
35-44 yaş arası 38 17,4 
45-ve üzeri 7 3,2 

Eğitim Düzeyi 
Lise 93 42,7 
Lisans 103 47,2 
Lisansüstü 22 10,1 

Çalışılan 
Departman 

İdari-Yönetim 22 10,1 
İK 34 15,6 
Ar-Ge 29 13,3 
Üretim 104 47,7 
Pazarlama 5 2,3 
Muhasebe Finansman 24 11,0 

Mevcut Yönetici 
İle Çalışma Süresi 

2 yıldan az 41 18,8 
3-5 yıl arası 137 62,8 
6-10 yıl arası 36 16,5 
10 yıl üzeri 4 1,8 

Keşfedici faktör analizine geçemeden verilerin Kaise-Meyer-Olkin (KMO) değerine bakılması gerekmektedir. 
Bu değerin 0,5’ten  büyük olması ve 1’e yakın olması örneklem büyüklüğünün yeterliliği hakkında bilgi 
vermektedir(Kaiser 1974; Sharma, 1996; Tavşancıl, 2002; Hutcheson ve Sofroniou 1999’dan aktaran Field, 2009; 
Büyüköztürk, 2009; Tabak vd., 2013; Seçer, 2015). Öte yandan faktör analiz yapabilmek için diğer önemli bir 
koşul ise Barlett’in küresellik testine ilişkin p değerinin 0,05’den küçük olmasıdır (Karagöz ve Kösterelioğlu, 
2008; Güriş ve Astar, 2015; Seçer, 2015).   Çalışma grubundan elde edilen verilerin faktör analizine uygun 
olduğunu gösteren Barlett Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: KMO ve Barlett Küresellik Testleri Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)   Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü  0,952 
Barlett Küresellik Testi           
Ki Kare İstatistiği (Anlamlılık) 

4636,226 
(,000) 

Serbestlik Derecesi 496 

Keşfedici Faktör Analizi (KFA): Keşfedici faktör analizi geliştirilen bir ölçeğin yapı geçerliliğini test edip daha 
az faktöre ulaşmak için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Analizde her bir maddenin öz değerinin (eigen 
value) 1’den büyük olması ve faktör yük değerlerinin alt sınır olarak kabul edilen 0.30’dan büyük olması 
gerekmektedir. Faktör yük değeri alt sınırın altında kalan ya da birden fazla faktörde yer alan maddelerin 
ölçekten çıkarılması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2009). 
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Dolayısıyla yöneticilere yönelik yapılan çevik liderlik ölçeğinde faktör yük değeri 0,30’dan  düşük ve birden 
fazla faktörde yer alan bazı maddeler(3., 5.,,4., 6.,11., 30., 33., 34 ve 40. ) ölçeğin daha anlamlı olması için 
sırasıyla ve teker teker çıkarılmış ve yeniden faktör analizi yapılarak faktör yapısı kontrol edilmiştir. 
Maddelerin ortak yük değerleri Ek 1’ de yer almaktadır.  KFA sonucunda, 32 maddeden oluşan 6 faktörlü 
çevik liderlik ölçeği toplam varyansın %69,481’inin açıklamaktadır. Bu değerin %50’yi geçiyor olması faktör 
analizi için önemli bir kriterdir (Büyüköztürk, 2009; Yaşlıoğlu, 2017; Kartal ve Bardakçı, 2018). Faktörlerin 
açıklanan varyans miktarları birinci faktör için %49.918, ikinci faktör için %5.722, üçüncü faktör için %4.038, 
dördüncü faktör için %3.637, beşinci faktör için %3.229 ve altıncı faktör için %3.117 olarak belirlenmiştir. Bu 
sonuçlar Tablo 3 ve Ek 2’de verilmiştir. 

Tablo 3: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktör Başlangıç Özdeğerleri Faktör Yüklerinin Döndürülmüş Toplamları 
Toplam Varyans% Kümülatif 

% 
Toplam Varyans% Kümülatif % 

1 15,974 49,918 49,918 15,974 49,918 49,918 
2 1,831 5,722 55,64 1,831 5,722 55,64 
3 1,292 4,038 59,678 1,292 4,038 59,678 
4 1,164 3,637 63,315 1,164 3,637 63,315 
5 1,094 3,229 66,544 1,094 3,229 66,544 
6 1,033 3,117 69,481 1,033 3,117 69,481 

Ölçekte yer alan maddelerin faktör dağılımlarını belirlemek için Varimax döndürme analizi yapılmıştır. 
Dokuz maddenin ölçekten çıkarılmış son haliyle verilere yeniden keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Tablo 4’e 
bakıldığında ölçekte yer alan tüm maddelerin sınır kabul edilen 0,30’dan büyük olduğu görülmektedir. En 
düşük değerin 0,403; en yüksek ise 0,848 olduğu görülmektedir. Bu da her bir maddenin değerinin yüksek ve 
birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4: Faktör Analizi Sonrası Dönüştürülmüş Madde Bileşenler Matrisi 

  
Faktör 

1 2 3 4 5 6 
Madde 08 ,848           
Madde 22 ,787           
Madde 38 ,752           
Madde 02 ,748           
Madde 17 ,720           
Madde 01 ,698           
Madde 12 ,608           
Madde 10 ,602           
Madde 09   ,728         
Madde 27   ,713         
Madde 36   ,709         
Madde 07   ,686         
Madde 35   ,678         
Madde 29   ,611         
Madde 28   ,595         
Madde 25   ,534         
Madde 41     ,771       
Madde 23     ,708       
Madde 39     ,646       
Madde 32     ,645       
Madde 24     ,403       
Madde 37       ,614     
Madde 18       ,570     
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Madde 19       ,533     
Madde 15                      ,522     
Madde 14       ,495     
Madde 21         ,653   
Madde 20         ,641   
Madde 13         ,532   
Madde 16           ,602 
Madde 26           ,534 
Madde 31           ,491 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 
iterations.  

Bu geçerlik testleri sonucunda, çevik liderlik ölçeğinin 32 maddeden ve 6 faktörden oluşan bir yapıya sahip 
olduğu Tablo’4 te görülmüştür. Her bir faktörde yer alan maddeler ve her bir alt boyut için ayrı ayrı 
hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. Cronbach Alpha değerinin 0,70’den 
büyük olması ölçeğin güvenilir olduğunu işaret eder (Büyüköztürk, 2009; Lorcu, 2015). Analiz sonucunda 
Cronbach Alfa değerlerinin tüm boyutlarda 0.70 sınırından yüksek olduğu izlenmiş, dolayısıyla ölçeğin iç 
tutarlık katsayısının güvenilir olduğu kabul edilmiştir.  

Tablo 5: Ölçekte Yer Alan Maddeler ve Cronbach’s Alpha Değerleri 

Keşfedici faktör analizi sonucunda ölçekte kalan her bir maddenin ölçeğin tamamıyla olan korelasyon 
ilişkisini belirlemek için madde-toplam korelasyon ilişkisine dayalı madde analizi yapılmıştır. Sonuçlar Ek 
3’te yer almaktadır. Bir maddenin madde-toplam korelasyon katsayısının 0.20 değerinden küçük veya negatif 
olması, madde güvenirliği ve iç tutarlılığın olmadığına işaret eder ve bu maddelerin ölçekten çıkarılması 
gerekir (Kline 1995’den aktaran Kantse vd., 2007; Büyüköztürk, 2009; Yaşlıoğlu, 2017; Kartal ve Bardakçı, 
2018). Ek 3 incelendiğinde en küçük değerin 0.44, en büyük değerin ise 0.81 olduğu görülmektedir. KFA 
sonrası ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,967 bulunmuştur. Ayrıca eğer madde silinirse Cronbach Alpha 
değerinin ne kadar değişebileceği de Ek 3’te sunulmuştur. Ek 3 incelendiğinde hangi madde çıkarılsa çıkarılsın 
bu değerin üstünde bir değer alınamayacağı gözlenmektedir. Dolayısıyla KFA’dan sonra herhangi bir 
maddenin çıkarılmasına gerek kalmamıştır. Güvenirlik ve geçerlik analizleri sonucunda 32 maddeden oluşan 
6 faktörlü bir ölçek yapısı elde edilmiştir.  

Çevik liderlik ölçeğinin yapı geçerlilik ve güvenirlik değerlerini elde etmek üzere yapılan ilk iki uygulama 
neticesinde, madde çıkartma işlemi ile 32 maddeye indirgenen ölçeğin, daha geniş uygulamalarda 
kullanılabilecek yeterlilikte ve güvenirlikte olduğu da görülmektedir. Ölçek ile ilgili bu değerlerin kabul 
edilebilir düzeyde olması sonucu, elde edilen yeni faktör yapısının, doğrulayıcı faktör analiziyle(DFA) 
incelenmesi ve yapısal modellerin test edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı ilerleyen bölümde doğrulayıcı 
faktör analizi bulgularına yer verilecektir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA): Doğrulayıcı faktör analizi, daha önce bir örnekleme uygulanmış veya KFA 
yapılmış bir ölçeğin yapısının toplanan başka veriler ile doğrulanıp doğrulanmadığını tespit etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. DFA’da ilişkisiz model, tek faktörlü model, birinci düzey ve ikinci düzey çok faktörlü model 
olmak üzere dört temel ölçüm modeli test edilmektedir (Byrne, 2010; Tabak vd., 2012). Bu dört modelde uyum 
iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede çıkan model doğrultusunda ölçeğin faktör yapısı belirlenir. Birinci 
düzey faktör analizi, oluşan faktörler arasındaki ilişkiyi modele dahil eden analizdir (Meydan ve Şeşen, 2015). 

Boyut Sırası Boyut Ölçekteki Madde Numarası Cronbach’s Alpha Değeri 
1 F1 1,2,8,10,12,17,22,38 0,898 
2 F2 7,9,25,27,28,29,35,36, 0,902 
3 F3 23,24,32,39,41 0, 808 
4 F4 14,15,18,19,37 0, 868 
5 F5 13,20,21 0, 728 
6 F6 16,26,31 0, 797 

Toplam      0,967 
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Bu da modelde yer alan faktörlerin birbirleriyle ilişkili oluğunu göstermektedir. Modifikasyon değerleri 
yüksek olan ve aynı faktörde yer alan bazı maddeler arasında kovaryanslar oluşturularak iyileştirme 
yapılabilir (Schreiber vd., 2006). Bu modelde de uyumu azaltan değişkenler belirlenmiş, artık değerler 
arasında modifikasyon değerleri yüksek olanlar için yeni kovaryanslar oluşturulmuştur (e1-e; e6-e9; e13-e14; 
e27-e28; e33-e34). Bu araştırmada uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede çıkan model “birinci düzey 
çok faktörlü model” Şekil 1’de sunulmuştur(X2/sd=1,6, NFI=0, 92, GFI= 0,87, IFI= 0,94, CFI=0,94, RMSEA= 0,06 
ve p=,000). 

Şekil 1:  Doğrulayıcı Faktör Analizi AMOS Diyagramı  (II. Örneklem) 

 

4.3. III. Örneklem’e İlişkin Bulgular 

İlk iki örneklem sonucunda 32 maddelik ölçeğin son hali üçüncü bir örnekleme uygulanmıştır. Bu örneklemde 
Marmara ve Ege bölgelerinde yer alan ve üretim sektöründe ve farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalarda 
çalışanlar yer almaktadır. Son örneklem ile ilgili betimleyici özellikler Tablo 6’da yer almaktadır. 
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Tablo 6:  III. Örnekleme Ait Betimleyici Özellikler (n=195) 

Tekrar Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA): Son örneklemde daha önce faktör yapısı belirlenmiş ölçeğin DFA 
tekrar yapılmıştır. Bu faktör analizinin amacı daha önce faktör yapısı belirlenmiş bir ölçeğin faktör yapısını 
doğrulamaktır (Byrne, 2010; Tabak vd., 2012). Bu örneklemde birinci düzey çok faktörlü modelli doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca her bir faktörün güvenirliği Cronbach Alfa ile ölçülmüş ve bu değerler, F1, 
F2, F3, F4, F5 ve F6 için sırasıyla 0,923, 0,919, 0,926, 0,920, 0.936 ve 0,939; ölçeğin tamamı için ise 0.942 olarak 
hesaplanmıştır. Söz konusu değerler analiz için oldukça yüksektir. 

Eğer boyutlarda maddeler arası korelâsyon yüksek ve pozitif ise, boyutları oluşturan maddelerin birbirine 
benzer davranış sergilediği ve bundan dolayı testin iç tutarlığının da yüksek olduğu belirtilmektedir 
(Büyüköztürk, 2009). Analizde korelasyon katsayılarının 0.61 ile 0.78 arasında gerçekleştiği izlenmiş, buna 
bağlı olarak %1 düzeyinde yüksek düzeyde ilişkinin varlığı Tablo 7’de ortaya konmuştur. 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN KATEGORİ N % 

Cinsiyet 
Erkek 96 49,2 
Kadın 99 50,8 

Yaş 

18-24 yaş arası 21 10,8 
25-34 yaş arası 109 55,9 
35-44 yaş arası 51 26,2 
45-ve üzeri 14 7,2 

Eğitim Düzeyi 

Lise 24 12,3 
Önlisans 46 23,6 
Lisans 96 47,7 
Lisansüstü 32 16,4 

Çalışılan 
Departman 

İdari-Yönetim 32 16,4 
İK 17 8,7 
Ar-Ge  31 15,9 
Üretim  61 31,3 
Pazarlama 14 7,2 
Muhasebe Finansman 29 14,9 
Tedarik 11 5,6 

Firmadaki 
Konum 

Alt kademe yönetim birimi 40 20,5 
Ustabaşı-Şef 27 13,8 
Çalışan-Personel 62 31,8 
Uzman 51 26,2 
Teknisyen 15 7,7 

Mevcut Yönetici 
İle Çalışma Süresi 

2 yıldan az 52 26,7 
3-5 yıl arası 54 27,7 
6-10 yıl arası 52 26,7 
10 yıl üzeri 37 19,0 

Firma Faaliyet Alanı 

Beyaz eşya 48 24,6 
Otomotiv 22 11,3 
Isıtma-soğutma ekipmanları 24 12,3 
İnşaat sektörü malzemeleri 22 11,3 
Elektronik eşya 19 9,7 
Elektrikli eşya 16 8,2 
Kağıt sektörü malzemeleri 16 8,2 
Endüstriyel malzemeler 28 14,4 
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Tablo 7: Faktör Korelasyonları 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
F1 Pearson Korelasyon 1      

Sig. (2-kuyruklu)       
N 195      

F2 Pearson Korelasyon ,770** 1     
Sig. (2-kuyruklu) ,000      
N 195 195     

F3 Pearson Korelasyon ,789** ,733** 1    
Sig. (2-kuyruklu) ,000 ,000     
N 195 195 195    

F4 Pearson Korelasyon ,733** ,790** ,766** 1   
Sig. (2-kuyruklu) ,000 ,000 ,000    
N 195 195 195 195   

F5 Pearson Korelasyon ,721** ,652** ,614** ,757** 1  
Sig. (2-kuyruklu) ,000 ,000 ,000 ,000   
N 195 195 195 195 195  

F6 Pearson Korelasyon ,655** ,716** ,661** ,697** ,611** 1 
Sig. (2-kuyruklu) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 195 195 195 195 195 195 
** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-kuyruklu). 

Üçüncü örneklemden elde edilenler veriler ile yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, elde 
edilen uyum iyiliği değerleri X2/sd=1,9, NFI=0, 94, GFI= 0,87, IFI= 0,91, CFI=0,97, RMSEA= 0,06 ve p=,000 
olarak bulunmuş ve standartlaştırılmış tahmini değerlerin pozitif olduğu Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2:  Doğrulayıcı Faktör Analizi AMOS Diyagramı  (III. Örneklem) 
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Yapılan bu son işlem sonucunda faktörlerdeki maddelerin taşıdıkları anlam ve içerikler dikkate alınarak, 
faktörlere isim verilmiştir. Çevik Liderlik Ölçeğinin faktör yapısı ve bu faktörleri oluşturan maddelerin son 
hali Ek-4’te yer almaktadır. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Gelişen ve sürekli değişen ortama ayak uydurmak için bireysellikten ziyade daha çok grupsal veya örgütsel 
olarak hareket etmek gerekmektedir. Bu durumda grup veya örgütü yönlendirecek bir liderin var olması 
kaçınılmazdır. Tarih boyunca süre gelen değişim yeni liderlik türlerini ortaya çıkarmış ve muhtemelen 
değişim devam ettikçe daha gelişmiş lider tipleri ortaya çıkacaktır. Önceki liderlik türlerinde ceza veya ödülle 
yönetme, çalışanları uzmanlık, karizma veya davranışlarıyla etkileme, motive etme gibi davranışlar öne 
çıkmıştır. Fakat teknoloji ve çevrenin çok hızlı değiştiği ve geliştiği günümüzde rekabet ortamında ayakta 
kalabilmek için bu davranışların yerini takım çalışması, sonuç odaklılık, müşteri istek ve beklentilerini en hızlı 
şekilde sezme ve cevap verme gibi esaslar almıştır. Bu esasları karşılayacak lider günümüz çalışma ortamında 
çevik liderdir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı da Çevik Liderlik Ölçeğini geliştirmek olmuştur. Bu ölçeği 
geliştirmek için Ege ve Marmara bölgesinde yer alan ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan 
ve 18 yaş üstü bireylerden oluşan üç örneklem grubundan toplam 679 gönüllü kişiden veriler elde edilmiş ve 
analize tabi tutulmuştur. I. Örnekleme(N=266) 41 maddeden oluşan anket uygulanmış elde edilen veriler 
yapısal ve betimleyici olarak incelenmiştir. Daha sonra beş ayrı uzmana bu ölçek gönderilerek danışılmıştır. 
Uzman görüşleri doğrultusunda soruların bazıları revize dilmiş dil sorunları giderilmiş ve ikinci bir 
örnekleme(N=218) uygulanmıştır.  II. Örneklem ile ölçeğin faktör yapısını belirlenmek istenmiştir. Analize 
geçmeden önce verilerin faktör analizine uygunluğu belirlemek amacıyla da Kaiser Meyer Olkin ve Bartlett’s 
Sphericity testi yapılmıştır.  KFA analizi sonucunda ölçekte yer alan maddelerin 9 tanesi iki ayrı faktörde yer 
aldığı veya öz değeri sınır olarak kabul edilen 0,30’dan düşük olduğu için ölçekten teker teker çıkarılmıştır. 
Ölçeğin 6 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve açıklandığı toplam varyansın %69,481 olduğu görülmüştür. 
Daha sonra kalan 32 madde üzerinden dört temel DFA metoduyla, KFA ile bulunan ölçeğinin yapı geçerliliği 
test edilmiştir. Dört temel DFA metodu arasında uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir değerlerde çıkan 
birinci düzey faktör modeli olmuştur. Son örnekleme (N=195) ise 32 maddeden oluşan ölçeğin son hali 
uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde 
edilen uyum iyiliği değerleri, ölçeğin yapı geçerliliğini destekler niteliktedir. Son olarak ölçeği oluşturan 
maddelerin içeriğine göre faktörler isimlendirilmiştir. Ayrıca her bir faktörün güvenirliği Cronbach Alfa ile 
ölçülmüş ve katsayıların oldukça yüksek bir seviyede olduğu görülmüştür. Faktörler arası korelâsyon 
katsayıları hesaplanmış ve yüksek korelasyon katsayıları ile iç tutarlılık da teyit edilmiştir.  

Bütün bu sonuçlara göre, geliştirilen Çevik Liderlik Ölçeğinin farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlar için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecekte bu 
ölçeğin, çeşitli sektörlerdeki farklı sosyo-ekonomik özelliklere ve demografik niteliklere sahip katılımcılara 
uygulanmasıyla literatüre katkı sağlayacağı ve Çevik Liderlik Ölçeğinin güvenirliğini ve genelene bilirliğini 
artıracağı düşünülmektedir. Öte yandan bir sonraki adımda ise çevik liderlik düzeyi yüksek olan firma ya da 
sektörler tespit edilerek, bu çevikliğin firma verimliliği ve performansı üzerine etkileri araştırılabilecektir. 
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6. EKLER 

Ek 1:  Maddelerin Ortak Yük Değerleri 

Ortak Yükler (Communalities) 
Maddeler Başlangıç (Initial) Çıkarım (Extraction) 
Madde 01 1 0,743 
Madde 02 1 0,739 
Madde 07 1 0,77 
Madde 08 1 0,769 
Madde 09 1 0,741 
Madde 10 1 0,755 
Madde 12 1 0,702 
Madde 13 1 0,603 
Madde 14 1 0,61 
Madde 15 1 0,611 
Madde 16 1 0,567 
Madde 17 1 0,7 
Madde 18 1 0,686 
Madde 19 1 0,711 
Madde 20 1 0,643 
Madde 21 1 0,678 
Madde 22 1 0,783 
Madde 23 1 0,647 
Madde 24 1 0,502 
Madde 25 1 0,63 
Madde 26 1 0,618 
Madde 27 1 0,713 
Madde 28 1 0,715 
Madde 29 1 0,707 
Madde 31 1 0,689 
Madde 32 1 0,672 
Madde 35 1 0,769 
Madde 36 1 0,782 
Madde 37 1 0,766 
Madde 38 1 0,721 
Madde 39 1 0,738 
Madde 41 1 0,757 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

    

Ek 2: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktör Başlangıç Özdeğerleri Faktör Yüklerinin Döndürülmüş Toplamları 
Toplam Varyans% Kümülatif % Toplam Varyans% Kümülatif % 

1 15,974 49,918 49,918 6,727 21,021 21,021 
2 1,831 5,722 55,64 4,425 13,828 34,85 
3 1,292 4,038 59,678 3,745 11,702 46,552 
4 1,164 3,637 63,315 3,074 9,607 56,159 
5 1,094 3,229 66,544 2,941 9,191 65,35 
6 1,033 3,117 69,481 1,322 4,132 69,481 
7 0,792 2,52 72,001       
8 0,71 2,241 74,252       
9 0,702 2,216 76,478       

10 0,604 1,876 78,365       
11 0,564 1,774 80,158       
12 0,554 1,753 81,921       
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13 0,523 1,645 83,576       
14 0,492 1,541 85,127       
15 0,482 1,402 86,538       
16 0,412 1,34 87,888       
17 0,375 1,202 89,09       
18 0,364 1,158 90,258       
19 0,31 1,054 91,322       
20 0,31 0,958 92,29       
21 0,307 0,95 93,25       
22 0,271 0,835 94,096       
23 0,26 0,811 94,907       
24 0,251 0,807 95,713       
25 0,232 0,732 96,456       
26 0,203 0,624 97,09       
27 0,178 0,571 97,671       
28 0,173 0,57 98,241       
29 0,154 0,502 98,743       
30 0,147 0,49 99,234       
31 0,125 0,39 99,623       
32 0,121 0,377 100       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Ek 3: Madde-Toplam Korelasyon İlişkisi 

Maddeler Madde Toplam Korelasyonu Madde Silinirse Cronbach Alpha Değeri 
Madde 01 0,727 0,965 
Madde 02 0,689 0,965 
Madde 07 0,779 0,964 
Madde 08 0,715 0,965 
Madde 09 0,713 0,965 
Madde 10 0,791 0,964 
Madde 12 0,797 0,964 
Madde 13 0,677 0,965 
Madde 14 0,652 0,965 
Madde 15 0,687 0,965 
Madde 16 0,585 0,965 
Madde 17 0,638 0,965 
Madde 18 0,717 0,965 
Madde 19 0,679 0,965 
Madde 20 0,59 0,965 
Madde 21 0,532 0,966 
Madde 22 0,557 0,966 
Madde 23 0,446 0,966 
Madde 24 0,649 0,965 
Madde 25 0,525 0,966 
Madde 26 0,573 0,966 
Madde 27 0,612 0,965 
Madde 28 0,735 0,965 
Madde 29 0,726 0,965 
Madde 31 0,633 0,965 
Madde 32 0,579 0,965 
Madde 35 0,796 0,964 
Madde 36 0,792 0,964 
Madde 37 0,816 0,964 
Madde 38 0,718 0,965 
Madde 39 0,791 0,964 
Madde 41 0,756 0,964 
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Ek 4: Çevik Liderlik Ölçeği ve Boyutları 

Boyut  Soru 
No 

Benim Liderim / Benim Liderimin 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Kesinlikle 
Katılıyorum 

So
nu

ç 
O

da
kl

ı 

1. Firmamızın hedeflerini 
gerçekleştirmeye yönelik stratejik 
vizyona sahiptir. 

     

2. Çalışanların yaratıcılık ve keşif odaklı 
davranışlarını geliştirmeleri için 
uygun çalışma ortamını yaratır. 

     

8. Doğru kişiyi doğru zamanda doğru 
işte görevlendirir. 

     

10. Firmanın karını artırmak için kısa 
dönemli hedeflere daha fazla önem 
verir. 

     

12. Verdiği ikramiyeler ve primler 
personelin davranışlarını olumlu 
yönde etkiler. 

     

17. Çalışanların o işi neden yaptıklarının 
farkında olmalarını sağlar. 

     

22. Çalışanlarına sözlerinden ziyade 
davranışlarıyla öncülük eder. 

     

38. Yenilikçi fikirleri ve uygulamaları 
ödüllendirir. 

     

Ta
kı

m
 O

da
kl

ı 

7. Çalışanlarını motive eder.      
9. Çalışanlarına sunduğu çalışma 

ortamı, sosyal olanaklar ve iş 
güvenliği gibi imkânların kalitesi 
yüksektir. 

     

25. Yöneticimiz firmamızın 
departmanları arasında işbirliği 
sağlamaya ve geliştirmeye önem 
verir. 

     

27. Ürün veya hizmetin üretim 
öncesinden müşteriye ulaştırılıncaya 
kadar geçen tüm süreç ve aşamalarda 
astlarını karar süreçlerine dahil eder. 

     

28. Bireysel performanstan ziyade takım 
performansını ödüllendirir. 

     

29. Bireysellik yerine takım işbirliğine 
önem verir. 

     

35. Firmamızdaki etkili geri bildirim 
kültürü sayesinde çalışanını 
geliştirmeye önem verir. 

     

36. Herhangi bir yönetim kademesinde 
bulunan çalışanın bir konu ile ilgili 
liderliğini sergilemesine olanak tanır. 

     

Ye
tk

in
 

23. Çalışanlarını ikna etme becerisi 
yüksektir. 

     

24. Piyasadaki trendleri takip edecek 
yeterli güncel teknolojik bilgiye 
sahiptir. 

     

34. Sosyal medya ve teknoloji tabanlı 
yeni iletişim kanallarını kullanarak 
personele hızlı bir şekilde ulaşır. 

     

39. Çevresel ve teknolojik değişimlere 
firmamızı önceden hazırlar. 

     

41. Hızlı karar almayı sağladığı için tüm 
yetkiyi kendisinde toplamaz, yetkiyi 
işin uzmanına devreder. 
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Es
ne

k 

14. Farklı ürün ve modeller üretmek için 
esnek planlar yapar. 

     

15. Teknolojik ve çevresel değişiklikler 
doğrultusunda farklı miktarda ürün 
ve hizmet üretme esnekliğine önem 
verir. 

     

18. İnsan kaynakları politikaları 
kapsamında departmanlar veya 
takımlar arası personel değişimi 
konusunda esnektir. 

     

19. Personelin çalışma saatlerinde esnek 
davranmalarına imkân tanır. 

     

37. Çalışanların inanmadıkları işleri 
yapmaları konusunda ısrarcı olmaz. 

     

H
ız

lı 

13. Müşteriye en kısa zamanda ürün ve 
hizmet ulaştırmaya önem verir. 

     

20. Üretim süreçlerindeki karar alma hızı 
yüksektir. 

     

21. Piyasada rağbet görebilecek ürünleri 
üretme ve bu ürünleri pazara sunma 
konusunda hızlı davranır. 

     

D
eğ

iş
im

 O
da

kl
ı 

16. Çevresel ve teknolojik değişimleri 
hisseder. 

     

26. Yeni çıkan teknolojik ürünleri ve 
hizmetleri firmamıza uyarlayacak 
bilgi, beceri ve yeteneğe sahiptir. 

     

31. Müşterilerin beklenti ve 
isteklerindeki değişikliklere en kısa 
sürede cevap vermeye gayret 
gösterir. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı Self servis teknolojileri kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi 
ve işletmeler tarafından kaynakların verimli kullanılması için tercih edilen self servis teknoloji 
uygulamalarının, süpermarketlerde verimli kullanılması ve uygulanmasını sağlayacak stratejileri ve 
analizleri akademik olarak ortaya koymaktır. 

Yöntem – Araştırmanın verileri yapılandırılmış anket formu vasıtasıyla toplamda 425 tüketiciden 
süpermarketlerde yüz yüze toplanmıştır. Anketler self servis kasaları hayatında en az bir kez 
kullanmış tüketicilere uygulanmıştır. Elde edilen bu verilerin SPSS 20 ve AMOS 25 paket 
programları ile analizleri gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır. 

Bulgular – Yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılan hipotez testinin sonuçlarına göre ise, toplam 
21 hipotezin 7 tanesi desteklenmemiş, geriye kalan 14 tane hipotezde ise değişkeler arası ilişkilerin 
öngörüldüğü gibi anlamlı olduğu bulgulanmıştır. 

Tartışma – Araştırma sonuçları bazı durumsal faktörlerin tüketicilerin tutumları ve algılanan 
davranışsal kontrolleri üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
araştırmada beklenildiği gibi tutum, algılanan davranışsal kontrol ve kullanım ve kullanım ve 
tavsiye etme davranışları arasında da olumlu ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. 
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Purpose – The aim of this research is to investigate the factors affecting the usage of the self-service 
technologies. Self-service technology applications preferred by organizations for using their 
resources efficiently, factors affecting use of SST should be examined, in order to put forward to 
provide efficient use in supermarkets strategies. 

Design/methodology/approach – Data of this study is collected by structured questionnaires and 
425 consumers were contacted in person at supermarkets. The questionnaires were administrated to 
consumers who have used the self-service checkout at least once in their whole life. The obtained 
data were analyzed and reported by SPSS 20 and AMOS 25 package programs. 

Findings – The results of the hypothesis testing demonstrate that 7 out of 21 hypotheses are 
unsupported but as expected the presumed relationships stated in remaining 14 hypotheses were 
significant. 

Discussion – Results provide evidence that some situational factors have a significant effect on 
consumers’ attitudes and perceived behavioral control. Besides as expected it is found that there are 
positive relationships between attitudes, perceived behavioral control and SST usage and also 
between usage and likely to recommend SSTs. 
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GİRİŞ 

Günümüz perakendecilerinin birçoğu küçük ve kendi içine kapalı geleneksel yapılarından sıyrılarak daha 
büyük ölçekli ve değişime anında adapte olma kabiliyetine sahip, büyümeye ve gelişime açık işletmeler haline 
gelmişlerdir. Son dönemlerde farklı olmanın en fazla önem taşıdığı alanlardan birisi olan perakendecilik, 
teknolojiyi en çok kullanan ve teknolojiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Perakende 
sektörü, müşterisini tanımak ve yönetmek, müşterilerinin isteklerine uygun, doğru mal ve hizmetleri sunmak, 
alternatif dağıtım kanallarından yararlanmak, doğru bir tedarik zinciri oluşturmak ve maliyetlerini azaltmak 
için pek çok konuda teknolojik çözümlerin getirdiği imkanları kullanmaktadır. Rekabetin öne çıktığı sektörde, 
bilişim teknolojilerinin kullanımı, verimliliği ve karlılığı artırırken maliyetlerini azaltmak isteyen 
perakendecilerin en önemli aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda kullanım oranı günden güne artan self servis 
teknolojiler, perakende sektörü için artık hayati öneme sahiptir. Self servis teknolojiler perakendecilere; 
verimlilik, güven, daha kısa bekleme zamanları ve daha az personel maliyeti gibi imkânlar ortaya koyarak, 
birçok alanda önemli bir rekabet avantajı sunmaktadır. Özellikle online perakendeciliğin ortaya çıkışı normal 
mağazalara karşı önemli bir meydan okumadır. Online perakendeciliğin daha düşük fiyatlar ve geniş ürün 
yelpazesiyle ilişkili olarak sağladığı kolaylıklara karşılık, mağazalı perakendeciler, perakende stratejilerini 
gözden geçirmeli ve bunları teknolojik altyapı ile daha fazla desteklemelidir. Bundan sonraki dönemlerde 
nihai tüketicilere, doğrudan fiziksel satış noktalarında yeni ve alternatif teklifler sunulması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi başarılı bir bilgi teknolojisine yatırım için büyük ölçekli kullanım ön şarttır. Dolayısı ile SST’lerin 
kullanımının daha karlı olması, tüketicinin bu teknolojilere adapte olması ve bu sayede yaygınlığının 
artmasına bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde kullanım oranı çok yüksek olan bazı self servis teknolojiler, genç nüfus 
yapısına sahip olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise son dönemlerde yaygınlığını arttırmaya ve 
tüketiciler tarafından benimsenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada üzerinde durulacak self servis kasalar, 
özellikle müşterilerin kendileri hizmetin bir parçası olmayı kabul ederek, süpermarketlerin geleneksel 
kasalarında uzun sıralar beklemek istememesi ya da personel ile temasa girmek istememe gibi nedenlerden 
dolayı yaygınlaşmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, self servis kasa sistemleri gibi kendi kendine hizmet 
teknolojilerinin yaygın kurulumu sonucunda, personelin azalması ve bunun da müşteri hizmetinde birebir 
ilginin azalmasına neden olduğu yönünde artan bir tartışma vardır. Bazı tüketiciler self servis teknolojilerin 
kullanımını kolay veya daha rahat bulabilirken, bir kişiyle temasa geçmeyi tercih edenler ise teknolojilerden 
rahatsız olma eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle, self-servis teknolojilerine yönelik yapılması gereken 
yatırımların işletmeler açısından katlanılması gereken bir maliyet olduğunun anlaşılabilmesi için tüketicilerin 
bu türden teknolojileri kullanmaları üzerinde etkili olabilecek faktörlerin daha detaylı bir şekilde araştırılması 
gereklidir (Lee ve Yang, 2013).  

Genel olarak bu çalışma, Türkiye’de süpermarketlerdeki self servis kasa (SSK) teknolojilerinin 
benimsenmesindeki belirleyicileri araştırmaktadır. Türkiye’de son yıllarda süpermarketlerde kullanımı 
yaygınlaşan SSK’lar, Türkiye’nin öncü süpermarketleri tarafından her geçen gün mağazalarına adapte 
edilerek, yaygınlığını arttırmaya başlamıştır. Migros tarafından ‘Jet Kasa’ adı ile, Kipa tarafından ‘Self servis 
kasa’, Çağdaş tarafından ‘Tik-Tak’ veya ‘Kasiyersiz Kasa’ gibi farklı perakendecilerde değişik isimler altında 
uygulanan SSK’lar 2009 yılında ilk kez Migros tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Ancak son 5 yıldır diğer 
perakendeci marketlerin kullanması ve her geçen yıl daha da verimli kullanılmaya başlanması ile Türkiye’de 
yaygınlığı artmaya başlamıştır. Her ne kadar net rakamlara ulaşmak mümkün değilse de Migros ve Kipa 
yetkililerinin 2017 yılı içerisinde yaptıkları açıklamalar alışveriş yapanların %30 ile %40 aralığında self servis 
kasaları kullandığını göstermektedir. Bu da Türkiye’de her ne kadar yeni bir teknoloji olarak görünse de 
SSK’ların kullanıcı sayılarının oldukça fazla olduğunu göstermektedir (https://www.borsadirekt.com, 
http://www.log.com.tr). Migros Jet kasaları 2018 yılı itibarı ile toplam 250 ayrı şubesinde 860 aktif self servis 
kasasıyla pazarda ilk sırada yer alırken onu 2012 yıllından itibaren bu teknolojiyi kullanmaya başlayan Kipa 
Türkiye’deki 44 mağazasında yer alan 143 self servis kasa ile takip etmektedir. (www.ortakalan.com.tr, 
www.Migros.com. tr). 

Bu araştırmanın amacı; birçok sektörde kullanımı yaygınlaşan ve işletmeler tarafından kaynakların verimli 
kullanılması için tercih edilen self servis teknoloji uygulamalarının, süpermarketlerde daha verimli 
kullanılması ve uygulamasının yaygınlaşmasını sağlayacak stratejilere yön verecek bulgulara ulaşmaktır. Bu 
kapsamda, süpermarketlerin self servis uygulamalarına yönelik tüketicilerin davranışlarını etkileyen 
faktörlerin tespiti ve bu teknolojilerin sonrasında mağazaya yönelik davranışlarını ne yönde etkilediği 

https://www.borsadirekt.com/
http://www.log.com.tr/
http://www.ortakalan.com.tr/


Y. Gültekin – S. Küçükkancabaş Esen 12/2 (2020) 1622-1638  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk  1624 

araştırılmıştır. Ayrıca self servis teknolojilerinin perakende sektöründeki önemi, müşteriler üzerindeki 
etkileri, süpermarketlere getirdiği avantaj ve dezavantajlar da literatür taraması kısmında incelenmektedir. 

Diğer taraftan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün emek gücünün maliyetinin artması 
perakendeci firmaları uzun vadede daha az maliyetli self servis teknolojilere yöneltmektedir. Ancak bu 
yönelimin makro ekonomik açıdan bakıldığında ise işsizlik oranına negatif bir etki yapacağı da bir gerçektir. 
Bu nedenle bu türden teknolojilerin kullanımı altında yatan faktörlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesinin 
bu türden teknolojilerin doğurabileceği olumsuz sonuçların, mevcut personelin iş yükünü hafifletici ve 
verimliliği arttırıcı yönlerinin ortaya konulması ile birlikte bertaraf edilebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Türkiye’nin en büyük süpermarketlerinde 
bulunan bu uygulamaları kullanan müşterilerin SSK’lara yönelik fayda algıları, tutumları, kullanımlarını 
etkileyen sosyal çevre, dışsal etkiler, algılanan davranışsal kontrol ve de demografik özellikler gibi kişisel, 
psikolojik ve sosyal faktörler ile mağazadan mağazaya ya da alışverişten alışverişe farklılık gösteren; 
çalışanların varlığı, kasaların konumu, müşteri mal alım miktarı, kalabalık gibi self servis teknolojileri 
kullanımını etkileyen durumsal faktörlerin tüketicileri ne yönde etkilediği tespit edilecek ve elde edilen 
bulgular detaylı bir şekilde tartışılacaktır. Özellikle de “self servis kasa” uygulamasının perakendecilikte en 
yaygın olarak kullanıldığı süpermarketlerde kullanımı etkileyen faktörler araştırılarak bunların kullanma ve 
tavsiye etme davranışlarına etkileri incelenecektir. 

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

İşgücü maliyetlerinde ve teknolojideki yeni gelişmeler sonucunda, birçok firma sundukları hizmet süreçlerine 
yeni teknolojiler entegre etmek durumu ile karşı karşıya kalmış ve sağladıkları hizmetlere birçok self servis 
teknoloji uygulamasını adapte etmişlerdir. Tanım olarak Self servis teknolojiler, müşterilerin herhangi bir 
hizmet çalışanı katılımı olmaksızın bir hizmetten yararlanmasını sağlayan teknolojik ara yüzlerdir (Liu, 2012: 
1194). Perakendeciler, çok hızlı gelişen bu teknolojilere hızlı adapte olmaları sayesinde bundan sonraki 
yıllarda verdikleri hizmetlerde tüketicilerin yardımcı bir çalışan gibi hareket etmesini sağlamış olurlar 
(Demirkan ve Spohrer, 2014: 860). 

Günümüzde karmaşık sistemler ile çalışılması, fiziki olarak çalışan personelden düğmelere basabilen 
müşterilere geçilmesi ile birlikte self servis teknolojilerin gelişmesi kaçınılmaz bir eğilim olarak görülmektedir. 
Yeni self servis uygulamalarına örnek olarak; Kiosklar, otomatlar, ATM’ler, RFİD sistemler, çevrimiçi 
bankacılık, elektronik perakendecilik, süpermarketlerdeki self servis kasalar ve cep telefonu ile yapılan ödeme 
işlemleri gibi bazı SST'ler verilebilir (Demirkan ve Spohrer 2014: 860). 

Bakıldığında perakende sektöründe self servis işlemleri çok da yeni bir konsept değildir, 1916'da Clarence 
Saunders, müşterilerin alışveriş sepetlerini kullanmasına ve mağaza büro elemanlarından yardım almadan 
raflardan ürünlerini seçmelerine izin veren yeni bir süpermarket konseptinin öncülüğünü yapmıştır. 
Perakende self servisin başlangıcı olarak sayılan Saunders'ın Piggly Wiggly mağazaları, süpermarketlere 
model olarak bu yeni self servis örneklerinin bankalardan perakende mağazalara, havalimanlarına, 
hastanelere, benzin istasyonlarına, otellere, restoranlara, devlet kurumlarına ve eğlence mekanlarına kadar 
her sektöre yayılmasına öncülük etmiştir (Self-checkout: a Global Consumer Perspective, 2014: 2).  

SST uygulamalarının avantajlarına kısaca değinmek gerekirse; kurum açısından bakıldığında SST'ler, işçilik 
maliyetlerini düşürmeye, hizmet verimliliğini arttırmaya ve firmanın performansını arttırmasına olanak 
sağlar (Lee vd., 2012: 712). Örneğin, self servis kasalar sayesinde sadece bir kasiyer, aynı anda daha fazla 
tüketiciye, bir komuta merkezinden hizmet verebilir (Lee vd., 2012: 216), ya da diğer durumlarda olduğu gibi 
(örneğin, tüketicinin cep telefonundaki uygulama ile), teknoloji tamamen insan emeğinin yerini alabilir. Sonuç 
olarak, SST’ler perakendecilerin çalışanlarını doğrudan müşteri-tedarikçi etkileşimine ihtiyaç duyulan diğer 
alanlara aktarmasına neden olur (Lee vd., 2012: 712). Dolayısıyla, tüketiciler için bu teknolojilerin kullanıma 
sunulması, maliyet etkinliği, zamandan tasarruf, daha yüksek hizmet kalitesi ve daha cazip çevre koşulları 
sağlayarak, fiziki olarak hizmet sağlayan personelin tüketicilere hizmet sağlanmasında aktif katılımını 
ortadan kaldırmaktadır (Di Pietro ve Pantano, 2014: 844). Diğer bir değişle, SST sistemleri bir taraftan 
tüketicilerin alışveriş deneyimini desteklerken diğer taraftan mağaza çalışanlarının rolünü etkilemektedir. 
Özellikle SST’lerin benimsenmesi ile müşteriler bazı durumlarda direkt çalışanların yardımına ihtiyaç 
duymadıklarından, bu araçların ileride büyük oranda çalışanların yerini alabileceği düşünülmektedir 
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(Kokkinou ve Cranage, 2013: 435). 

Tabi bu teknolojilerin sağladığı faydalar gibi bazı dezavantajları da mevcuttur. Son dönemde perakende 
sektöründe müşteri ile birebir ilişkinin çok önemli olduğu göz önüne alındığında, müşteri ile ilişkinin en aza 
indirildiği self servis uygulamaları, müşteriler açısından işletmeye olan itibarı önemli ölçüde etkileme riskini 
de berberinde getirir. Bu da işletmelerin uzun vadede müşteri kayıplarına sebebiyet verebilir. Self servis 
sistemlerin kullanımı hızla arttıkça, ilgili sorunlar da artmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır: hatalı 
veya eksik verilerin self servis tüketicileri için işlemin yavaşlaması ve durmasına sebep olması, SST’lerin 
çoğunlukla çalışanların kontrolü altında kullanımının kolay olması, tüketici ile birebir etkileşim imkanına 
sahip olunamaması ve ayrıca tüketicinin sağladığı bilgilerin güvenli bir ortamda saklanıp saklanmadığı 
endişesi taşıması vb. (Collier vd., 2015: 703). 

Bu çalışma kapsamında ele alınan self servis kasalar en hızlı yaygınlaşan self servis uygulamalarından 
birisidir. Bu sistem ile müşteriler kendi ürünlerinin tarama, paketleme ve ödeme işlemlerini kendi başına 
gerçekleştirebilmektedir.  Bu sistemler perakendecilere sağladığı esneklik ve daha az maliyet gibi avantajların 
yanında, müşterilere kasalarda daha az süre bekleme, daha fazla gizlilik sağlama ve satın alma sürecinde 
kontrolün kendilerinde olması gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır (Kraft ve Mantrala, 2006: 99-100). 

RBR araştırma ajansının gerçekleştirdiği son araştırmanın (2016) Self servis kasaların hem dünyada hem de 
Türkiye’de kullanım oranlarına dair son güncel verileri ele alındığında, özellikle ABD'li perakendecilerin 
mağazalarını dönüştürmeye büyük yatırım yapmaları sonucunda self servis kasaların satışlarının global 
düzeyde %67 oranında arttığı görülmektedir. Özelikle ABD’nin ilk 10 perakendecisinde satışların %155’lik 
muazzam bir oranda arttığı görülmektedir. Bu araştırmaya göre; 2016 yıllında dünya genelinde 
perakendecilere 49 bin self servis kasa satılmıştır. Bu rakamın self servis kasa teknolojisine sıfırdan geçişin 
yanında, birçok büyük hacimli zincir perakendeciler terminalleri arttırmalarından ve aynı zamanda 
makineleri yenilemelerinden kaynakladığı görülmüştür (Global EPOS ve Self-Checkout (RBR), 2017). 

2. TEORİK ALTYAPI 

Araştırmanın kavramsal modeli oluşturulurken, çalışmanın da temel amacını oluşturan SST’leri kullanma 
davranışlarını etkileyen nedenleri en kapsamlı olarak ele alabilmek amacıyla literatürde yer alan tüketici 
teorilerinden faydalanılmıştır. Bunlar; tüketici davranışlarına ilişkin literatürde geniş yer bulan Teknoloji 
Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM) ve Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior-
TPB) teorileridir. TAM ve TPB her iki model de Fishbein ve Ajzen (1975)’nin Akla Dayalı Davranış Teorisine 
(Theory of Reasoned Action-TRA) dayanmaktadır. Farklı odak noktaları olan bu iki model teorik olarak 
uyumlu ve potansiyel olarak tamamlayıcı yapıya sahiptir (Chau ve Hu, 2002: 298). Ancak bu 2 teori de 1986-
1991 yılları arasında geliştirilmiş olup asıl amaçları SST kullanım davranışını açıklamak değildir. Dolayısıyla 
literatür taraması kapsamında bu modelleri SST kullanımı ile ilişkilendiren makalelerden de faydalanılmıştır. 

Teknolojik ürünlerin performans özelliklerini ölçmek için, Davis (1989) tarafından geliştirilen ve günümüzde 
teknolojik ürün araştırmalarında hala kullanılmakta olan Teknoloji Kabul Model’inde (The Technology 
Acceptance Model) (TAM) ortaya konulan “Algılanan Fayda (Perceived Usefulness)”, Tutum (Attitude 
Toward Using) ve Kullanım (Actual System Use) değişkenleri araştırma modeline dahil edilmiştir. Genel 
olarak TAM, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın, bu teknolojiyi kullanma davranış niyetini 
etkileyen ve bundan sonra da gerçek kullanım davranışına yol açan iki öncülü olarak kabul edildiğini ileri 
sürer (Davis, 1989; Lee ve Allaway, 2002; Curran ve Meuter, 2005; Liu vd., 2012; Oghazi vd., 2012; Ku ve Chen, 
2013: 88). 

Ajzen tarafından (1985) geliştirilen Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior/ TPB), Akla Dayalı 
Davranış Teorisi’nin (Theory of Reasoned Action/TRA) genişletilmiş bir şeklidir. Planlı Davranış Teorisinin 
ana bileşenleri kişinin kendi tutumları, subjektif normları, algılanan davranış kontrolü, niyetleri ve 
davranışlarıdır. Bu teoride, fiili kullanım; davranışsal niyet ve algılanan davranışsal kontrol ile belirlenir. 
Davranışsal niyet ise üç faktör tarafından belirlenir. Bunlar; tutum, subjektif norm ve algılanan davranış 
kontrolü değişkenleridir. Her bir faktörün bir takım inanç ve değerlendirmeler tarafından üretildiği kabul 
edilmektedir (Ajzen, 1991; Chen ve Chao, 2011: 128). 

Taylor ve Todd'un (1995) iddia ettiği gibi, TAM ve TPB'yi birleştirmek, bir kişinin yeni teknolojiyi kullanma 
konusundaki davranışını yeterince anlamamız için yeterlidir. Bu iki modelin kombinasyonundan farklı 
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çalışmalarda da faydalanılmıştır, örneğin, Tayvan'daki Elektronik Geçiş hizmetlerine ilişkin tüketicilerin 
kullanım niyetlerini etkileyen faktörleri keşfetmek için Chen, Fan ve Farn (2007) bu iki teoriden birlikte 
faydalanmıştır. 

3. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER 

Yapılan literatür taraması sonucunda nihai şeklini alan araştırmanın kavramsal modeli Şekil 10’da 
sunulmuştur. Modelde yer alan değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler bu kısımda 
detaylandırılmıştır. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Modelde literatüre bağlı olarak sunulduğu üzere tüketicilerin teknoloji kullanım kolaylığı ve faydası 
konusundaki inançları amaçlanan bir görevin performansını arttırmak ve pekiştirmek için SST’leri 
seçmelerine yol açmaktadır (Oh vd., 2013: 692). Yapılan araştırmalar, algılanan fayda değişkeninin ürün 
performansının rekabetçi üstünlüğü ve başarısında önemli rol oynadığını göstermektedir (Rindova ve 
Petkova, 2007). Yakın zamanda yapılan Oh vd. (2013), Kaushik vd. (2015), Demoulin ve Djelassi (2016) gibi 
birçok çalışma yeni Self servis teknoloji hizmetlerinin kullanımında algılanan fayda ile bu hizmetlere yönelik 
tüketici davranışları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulmuştur. Bu sonuçlara ve bahsi geçen teorilere 
dayalı olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

H1: Algılanan Fayda ile Tutum arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H7: Algılanan Fayda ile SSK kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kalabalıklık algısı, bir kişinin alanının kıt olduğunu ve etkinliklerini kısıtladığını veya kesintiye uğrattığını 
hissettiği zaman ortaya çıkan bir olgudur. Algılanan kalabalık genellikle insana yönelik kalabalıklık algıları 
(yani belirli bir alandaki insan sayısının bir sonucu olarak algılanan kalabalık) ve mekânsal kalabalıklık algıları 
olarak iki boyutta ele alınır (Kerrebroeck vd., 2017: 438). 

Mağazalardaki müşterilerin sayısının artması mevcut işlem gerçekleştireceklerin algı ve davranışlarını etkiler 
(Bobbitt ve Dabholkar, 2001: 430). Perakende mağazalardaki kalabalıkların durumsal olarak tüketici için 
gecikmeler ve hayal kırıklıkları oluşturabileceğini belirtilmektedir. İnsanların göreceli yoğunluk algısı 
yalnızca kullanım ortamında sıraya girme ve gecikmeleri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda SST'nin 
kullanımında etkili olan sosyal ortamı da etkiler (Martin, 2012: 45). 

Cees Gelderman ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada algılanan kalabalıkların müşterilerin SST'leri kullanmaya 
karar vermesinde de güçlü ve önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Gelderman vd., 2011: 418). Jon Martin 
(2012) yaptığı çalışmada kalabalık ortamın, SST’lerin kullanımı üzerinde doğrudan ve önemli bir etkiye sahip 
olduğu görülmüştür (Martin, 2012: 45). Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
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H2: Kalabalıklık ile Algılanan Davranışsal Kontrol arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

H8: Kalabalıklık ile SSK kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

Genel olorak SST’ler açısından bakıldığında, SST'yi çevreleyen durumsal faktörler, oldukça önemlidir. 
Müşteriler uygun olmayan ortamlarda SST’lerden uzaklaşabilirler. Konum erişilebilirliği, bir self servis 
teknolojisinin kolayca bulunması ve/veya kolayca kullanımı için harcanması gerektiği düşünülen zaman ve 
emek olarak tanımlanabilir. Önceki çalışmaların birçoğu konum erişilebilirliğinin müşteri memnuniyeti 
açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir (White vd., 2012; Collier vd., 2015). Eğer ki SST’nin 
bulunduğu alan küçükse ve birçok müşteri bu dar yerde işlem yapmaya yönlendiriliyor ise, bazı müşterilerde 
diğerlerinin varlığı işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için baskı hissi uyandırabilir. Bu da müşterilerin 
SST’lere karşı olumsuz olarak yaklaşmalarına neden olabilir. Bunlara ek olarak, SST’nin konumu uygun 
değilse, müşteriler yalnızca işlem üzerine odaklanmak yerine SST'yi çevreleyen ortam içerisinde daha fazla 
zaman ve çaba harcamak durumunda kalabilirler. Bu dağınık yapı, işlem süresini yavaşlatarak işlem sürecinin 
etkisinin azalmasına oluşmasına yol açabilir (Collier vd., 2015: 705). SST’lerin potansiyel olarak rahatsız edici, 
uygun olmayan bir konumda olması, müşterinin bu teknolojiyi kullanması ve algılanan davranışsal 
kontrolleri üzerinde etkileri vardır (Collier vd., 2015: 704). Yapılan bu literatür taraması sonucu aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir: 

H9: Konum ile SSK kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

H3: Konum ile Algılanan Davranışsal Kontrol arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Alımı miktarı ile birden çok öğeyi taratmanın emeği tüketici üzerinde gereğinden fazla bir yük oluşturabilir. 
Ayrıca, tüketici çok sayıda ürün geçirirken fiziksel kısıtlamalar ile de karşılaşabilir (Collier vd., 2015: 705). 
Geçmiş çalışmalar çok sayıda ürün satın alacak müşterilerin, tam kasiyerli kasa seçeneğini çaba azaltma yolu 
olarak kullanmaya daha eğilimli olduğu ancak daha az alım miktarlarının müşterinin zihninde daha verimli 
bir SSK işlemiyle ilişkili olabileceğini önermektedir (White vd., 2012: 253). Bu sonuçlara dayalı olarak 
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H4: Alım Miktarı ile Algılanan Davranışsal Kontrol arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H10: Alım Miktarı ile SSK Kullanımı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Kısaca dışsal etkiler, kitle iletişim araçlarının raporları, uzman görüşleri ve kişisel olmayan bilgilerin kişinin 
davranışı üzerindeki etkilerini ifade eder. Diğer bir ifade ile tüketicilerin, self servis teknolojilerin 
alışverişlerinde iyi bir ödeme yöntemi olduğunu belirten reklam ve haberler görmelerinin bu teknolojilere 
yönelik davranışlarını etkilediği öngörülmektedir (Lin, 2007: 435). Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir:  

H6: Dışsal etki ile Yakın Çevre arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

H12: Dışsal Etki ile SSK Kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

Müşterilerin yeni self servis teknolojileri benimsememesinin önemli bir nedeni olarak çalışanların destek 
açısından yeterli olmaması görülmektedir. Yardım ve destek bu tür hizmetlerde ilişkisel performans 
boyutuyla yakından bağlantılıdır. Hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyeti ve davranış üzerindeki etkisinin 
önemli olması nedeniyle, SST’lerin yakınında çalışanların olması da oldukça önemlidir (Amorim vd., 2016: 4). 
Self servis konusundaki geçmiş araştırmalar, müşterilerin işlem sırasında bir çalışanı yakınında görme isteği 
duyduklarına dikkat çekmektedir (Dabholkar vd., 2003: 63-64). Birçok geçmiş araştırma (Fagan vd., 2003: 98; 
Dabholkar vd, 2003) teknoloji kullanma ile ilintili kaygıların, durumsal teknolojik destek veya yardım 
ihtiyacına cevap verecek birisinin yakında olması ile azalacağını göstermektedir (Collier vd., 2015: 706). Bu 
sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki hipotezler ortaya konmuştur: 

H5: Çalışanların Varlığı ile Algılanan Davranışsal Kontrol arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H11: Çalışanların Varlığı ile SSK Kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Yakın çevredeki kişilerin düşünce ve fikirleri, tüketicilerin niyet ve davranışlarını etkilemektedir. Tüketiciler 
bu kişilerin etkisiyle bir davranışı benimseyip, kendisini onun ile özdeşleştirebilirler. Bu etkilendiği kişiler 
ailesi, arkadaşları, meslektaşları veya sosyal çevresindeki diğer insanlar olabilir (Lee vd., 2011: 186). Bu 
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araştırma kapsamında da tüketicinin ailesi, arkadaşları ve çevresindeki diğer kişilerin self servis teknolojileri 
kullanma yönündeki tavsiyelerinin bu türden teknolojilerin kullanımı üzerinde pozitif yönde etkiye sahip 
olacağı öngörülmektedir. Ayrıca literatür incelendiğinde yeni teknolojilerin benimsenmesinde yakın çevrenin 
kritik rolünü teyit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir (Kaushik vd., 2015: 
282). Bu bilgilere dayalı olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H15: Yakın Çevre ile SSK Kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

H18: Yakın çevre ile SSK Tavsiye etme davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Tutum; kısacası bireyin herhangi bir düşünce veya durum ile ilgili olarak aldığı zihinsel bir duruşu 
(pozisyonu) ya da bir hissi belirtir. Tutumlar geçmişteki tecrübelerden ve içinde bulunulan çevreden öğrenilen 
eğilimlerdir (Koç, 2012: 234). İnsanlar genellikle içsel sebeplerden dolayı yeni teknolojileri benimserler. 
Örneğin, Oh vd., (2013)’nin çalışanlar ve tüketiciler üzerine yürüttükleri araştırmada yeni sistemlere karşı 
olumlu düşüncelerin bu teknolojileri benimsemeleri ve kullanmalarını etkilediği bulgulanmıştır. Bu 
doğrultuda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H13: Tutum ile SSK Kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  
H16: Tutum ile SSK Tavsiye etme davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

Müşteriler için, hizmet teknolojilerinin kontrolleri altında olduğunu hissetmeleri önemlidir. Algılanan 
davranışsal kontrolün hem davranışsal niyeti hem de davranışı direk olarak etkilediği bilinmektedir (Lin 
2007). Ayrıca araştırma modelinin altyapısında temel rol oynayan TPB modeli, algılanan davranış kontrolünü 
davranışın ana belirleyicisi olarak önermektedir. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler şu şekildedir: 

H14: Algılanan davranışsal kontrol ile SSK kullanımı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  
H19: Algılanan davranışsal kontrol ile SSK tavsiye etme davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Self servis teknolojilerden memnun kaldıklarını belirten müşterilerin memnun olmayan ile karşılaştırıldığında 
tavsiye etme düzeylerinin belirgin olarak daha yüksek olduğu daha önceki araştırmalarda da bulgulanmıştır 
(Collier ve Barnes, 2015: 991). Bu doğrultuda şu hipotezler geliştirilmiştir: 

H17: SSK kullanımı ile SSK tavsiye etme davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
H20: Algılanan fayda, self servis kasa kullanımını, tutum aracılığıyla etkilemektedir.  
H21: Tutum, self servis kasaları tavsiye etmeyi, kullanım aracılığıyla etkilemektedir. 

4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM YAPISI 

Bu çalışmada hayatında en az bir kez SSK ile alışveriş yapmış tüketiciler bu araştırmanın ana kütlesini 
oluşturmaktadır. Belirli bir şehir ya da bölge kısıtı koyulmadan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden veri 
toplanmıştır. Örnekleme self servis kasaları kullandığı anket formunda yer alan filtre soru ile ölçülen kişiler 
online olarak e-mail yoluyla ve bu kasaları kullanma potansiyeli olduğu düşünülen kişiler de mağaza içinde 
yüz yüze görüşülerek yargısal örneklem türlerinden kolayda ve kartopu örnekleme yollarıyla dahil edilmiştir. 
Online ve yüz yüze gerçekleştirilen veri toplama sürecinde toplamda 476 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen 476 
anket formundan 425 tanesi araştırma kapsamına alınarak analizler yapılmıştır. Araştırma ölçeği 
oluşturulurken tüketicilerin self servis kasaları kulanım nedenleri ve bunların sonucundaki davranışlarını 
ölçmek için sıralama tipi ölçeklerden 7’li likert ölçek kullanılmış ve bu bölümde 36 ifadeye yer verilmiştir.  Bu 
kısımda yer alan ve soruların oluşturulmasında literatürde yer alan bir dizi ölçekten faydalanılmıştır. 
Bunlardan; algılanan fayda (Davis 1989; Kaushik vd., 2015), yakın çevre etkisi (Ajzen, 1991), dış etki(Hsiu-Fen 
Lin, 2007), çalışanların varlığı, konum, alım miktarı, kalabalık(Collier, 2015), tutum (Ku ve Chen, 2013), 
algılanan davranışsal Kontrol (Ding vd., 2011), fili kullanım (Yun et al., 2011; Ku ve Chen, 2013), tavsiye etme 
(Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996) tarafından geliştirilmiştir.  

5. BULGULAR 

5.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılan self servis kasa kullanıcılarının demografik özellikleri cinsiyet, yaş, medeni durum, 
çocuk sayısı, eğitim durumu, aylık hane geliri ve ikamet edilen şehirlere göre dağılımları Tablo 1’de yer 
almaktadır. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Demografik Özellikler   (ƒ) (%) 

Cinsiyet Kadın 217 51.1 
Erkek 208 48.9 

 
 
Yaş 

20 ve altı 42 9.9 
21-30 185 43.5 
31-40 125 29.4 
41-50 55 12.9 
51 ve üzeri 18 4.2 

Medeni Durum Evli 173 40.7 
Bekar 252 59.3 

 
Çocuk Sayısı 

Yok 264 62.1 
1 tane 67 15.8 
2 tane 78 18.4 
3ve üzeri 16 3.8 

 
 
Eğitim Durumu 

İlköğretim 20 4.7 
Lise 73 17.2 
Üniversite 259 60.9 
Yüksek Lisans 48 11.3 
Doktora 25 5.9 

 
 
Aylık Hane Geliri 

2000 TL ve altı 103 24.2 
2001 TL-4000 TL 149 35.1 
4001 TL-6000 TL 111 26.1 
6001 TL-8000 TL 38 8.9 
8001 TL- üzeri 24 5.6 

 
 
 
İkamet Edilen Şehir 

Çanakkale 149 35.1 
İstanbul 114 26.8 
İzmir 25 5.9 
Bursa 21 4.9 
Kocaeli 19 4.5 
Balıkesir 15 3.5 
Ankara 14 3.3 

Anket formunun ikinci bölümünde sorulan 6 soru ile tüketicilerin self servis kasa ve bu kasaları bulunduran 
süpermarketleri tercihlerine dair yanıtları aşağıda Tablo 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 2: Self Servis Kasa ve Bu Hizmeti Sağlayan Süpermarketleri Kullanım Alışkanlıkları 

Self Servis Kasa ve Bu Hizmeti Sağlayan 
Süpermarketleri Kullanım Alışkanlıkları 

  
(ƒ) 

 
(%) 

 
 
Süpermarketlerin Kullanım Sıklığı 

Haftada 2 kez 74 17.4 
10 günde 1 106 24.9 
Ayda 1 115 27.1 
3 ayda 1 55 12.9 
Daha az 75 17.6 

Süpermarketlerde Geçirilen Ortalama 
Alışveriş Süresi 

30 dakikadan az   215 50.6 
30dk-1saat arası   178 41.9 
1 saatten fazla 32 7.5 

Süpermarketlerde Katılımcıların Aylık 
Toplam Harcama Miktarları 

100 TL’den az           140 32.9 
100-200 TL arası       150 35.3 
200 TL’den fazla 135 31.8 

 
Self Servis Kasaları Kullanım Sıklığı 

Haftada 2 kez 52 12.2 
10 günde 1 91 21.4 
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Ayda 1 122 28.7 
3 ayda 1 71 16.7 
Daha az 89 20.9 

 
Self Servis Kasalardan Haberdar Olma Süresi 

1 yıldan az        118 27.8 
1-3 yıl       210 49.4 
4-6 yıl       69 16.2 
7 yıl ve üzeri  28 6.6 

Anketin son kısmında self servis kasalar ile yaşanan problemlerin tespitini yapabilmek için katılımcılara şu 
ana kadar self servis kasalar ile ödeme yaparken yaşadıkları sıkıntılar sorulmuştur. Bu açık uçlu soruyu bütün 
katılımcılar cevaplamamış, yalnızca ankete katılanlardan 172’si cevap vermiş ve bazı katılımcılar arasında 
1’den fazla problem bildirenler olmuştur. Bu problemleri kategoriler halinde vermek gerekirse; katılımcıların 
self servis kullanımda en fazla sıkıntı yaşadıkları konu ürünlerin barkodlarını okutamamaları olarak 
görülmektedir. 28 katılımcı bu problemi yaşadığını belirtmiştir. İkinci olarak katılımcıların en fazla belirttiği 
problem 18’er kişi ile 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar sırası ile yetersiz bilgilendirme ve çalışan desteği, 
donma, tıkanma gibi sistemsel hatalar ve bekleme süresinin uzunluğu (özellikle bilmeyenlerden kaynaklı) 
problemleridir. Daha sonra müşterilerde oluşan çalışanların işlerinden olacağı kaygısı katılımcılar tarafından 
sorun olarak görülmektedir. Ayrıca birçok yaşanan problemler arasında orantısız bozuk vermesi, alkollü 
içecek ve sigara alımlarında personele bağımlılık, promosyonlu ürünlerde hata vermesi dikkat çekenler 
arasındadır. 

5.2. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda anket içerisinde bazı ifadelerin alfa katsayısına olumsuz etki ederek 
0.70’in altına düşmesine sebebiyet verdiği görülmüştür. Veri toplama sürecinde kalabalık değişkeni 3 ifade ile 
ölçülmüş ve çıkan güvenilirlik analizinin “0.589” gibi makul ancak düşük güvenilirlik seviyesinde kalması 
nedeni ile Kalabalık3 ifadesi çalışmadan çıkartılarak iki ifade ile ölçülerek Cronbach’s Alfa değerinin 
yükselmesi sağlanmıştır. Bu işlemden Cronbach’s Alfa değerleri 0.702 ile 0.917 arasında değiştiği görülmüştür. 
Bu çalışmada ayrıca değişkenlerin hepsi için birleşik güvenilirlik katsayısının aynı alfa katsayısında olduğu 
gibi 0.70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak elde edilen bu değerler, bu çalışma için ölçeklerin 
tümünün güvenilirlik değerlerinin yeterli olduğunu göstermektedir (Raykov, 1997; Civelek, 2018: 43).  

Açıklayıcı faktör analizine başlamadan önce, toplanan verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını 
görmek için KMO ve Barlett testi sonuçlarına bakıldığında, KMO oranının 0.87 olması veri setinin faktör 
analizi yapmak için yeterli olduğunu göstermektedir. Ayrıca Barlett testi sonucunda yaklaşık ki-kare 8928.856 
ve (Sig)p= 0.00 seviyesinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuç değişkenler arasında yüksek korelasyonlar 
mevcut olduğunu gösterir.  

Literatür çalışması sonunda derlenen 12 değişkenli model 11 boyut altında birleşmiştir. Açıklayıcı faktör 
analizi sonucunda Niyet1, Niyet3 ve Kullanım3 ifadeleri çıkartılmış ve kalan değişkenler toplam 11 boyut 
altında birleşmiştir. İlgili faktör yüklerinde minimum değer 0.655, maksimum değer ise 0.916’dır. Varimax 
döndürmesi ile 11 faktörlü model toplam varyansın %76.555’ini açıklamaktadır. AFA analizi sonucunda 11 
faktörlü yapıya uygun olarak modelin ölçülmesi uygun bulunmuştur. 

Amos 24 programı aracılığı ile yapılan Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum değerlerinin olması 
gereken eşik değerlerin üstünde çıktığı görülmektedir. Modele ait ki-kare 1126,127, serbestlik derecesi 505 ve 
p değeri 0.0 (<0.05)’tir. Ki-Kare Uyum Ölçüsü / Serbestlik Derecesinin 2,230 ile mükemmel uyum değerinde 
çıktığı görülmüştür. Bunun yanında, GFI, AGFI ve NFI değerlerinin sırasıyla 0,866, 0.832 ve 0,878 ile eşik değer 
olan 0,80’nin oldukça üzerinde olduğu; RMSEA ve SRMR değerlerine bakıldığında sırası ile 0,054 ve 0,062’lik 
değerler ile kabul edilen eşik değer 0,08 ve 0.10’nun altında oldukları görülmüştür. Modelin uyum 
istatistiklerine göre çıkan sonuçların bu hali ile kabul edilmeye uygun olduğu görülmektedir (Brown, 2006; 
Kristan, 2008; Simon vd., 2010). 

Gerçekleştirilen Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda algılanan fayda (0,65- 0,87), konum (0,52-0,88), 
çalışanların varlığı (0,62-0,81), dış etki (0,77-0,85), tutum (0,60-0,90) algılanan davranışsal kontrol (0,80-0,88), 
yakın çevre (0,66-0,70), kalabalık (0,73-0,78), alım miktarı (0,57-093), kullanım (0,77-0,87) ve tavsiye etme (0,84-
0,91) değişkenleri için standardize regresyon katsayıları bulunmuştur. Ayrıca, açıklanan varyans 
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katsayılarının; algılanan fayda (0,42- 0,76), konum (0,27-0,77), çalışanların varlığı (0,38-0,66), dış etki (0,60-
0,73), tutum (0,36-0,82), algılanan davranışsal kontrol (0,64-0,77), yakın çevre (0,41-0,48), kalabalık (0,53-0,61), 
alım miktarı (0,33-0,86), kullanım (0,59-0,76) ve tavsiye etmenin (0,71-0,82) aralığında olduğu görülmektedir.  
Algılanan fayda, konum, çalışanların varlığı, dış etki, tutum, algılanan davranışsal kontrol, yakın çevre, 
kalabalık, alım miktarı, kullanım ve tavsiye etme ilgili gözlenen değişkenleri temsil etme dereceleri 0,01 
anlamlılık düzeyinde kritik t değeri 2,576’dan büyük olduğu için anlamlı bulunmuştur (p<.001). Sonuç olarak, 
açıklayıcı faktör analizinde ortaya çıkarılan faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. 

5.3. Ayrımsama ve Yakınsama Geçerliliği 

Ölçüm modellerinin geçerliliği için yapıyı oluşturan gözlenen değişkenler arasındaki ilişki düzeyinin yüksek 
olması (yakınsama geçerliliği) ve beraberinde yapıyı oluşturan gözlenen değişkenlerin diğer gözlenen 
değişkenler ile düşük düzeyde ilişkili olması (ayrım geçerliliği) gerekmektedir. Tablo 5 incelendiğinde 
diyagonal sütunda yukarından aşağıya koyu renk ile belirtilen değerler yapıların Ortalama Açıklanan 
Varyans (AVE) değerlerinin karakökleridir. Diğer değerlerden üstte olanlar değişkenler arasındaki 
korelasyonu, altta parantez içinde yer alanlar ise paylaşılan varyans değerini göstermektedir. 

Tablo 5: Ölçüm Modelinin Ayrımsama ve Yakınsama Geçerliliği 
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Tablo 5’te değişkenler arasındaki korelasyonların karelerinin (paylaşılan varyans değerlerinin), sınır değer 
olan her bir yapı için ortalama açıklanan varyans değerlerinden düşük olması ayrımsama geçerliliğinin 
sağlandığını göstermektedir. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen faktör yükleri arasındaki 
korelasyonların yüksek olmaması (<.90) gerekmektedir göz önünde bulundurulduğunda değişkenler 
arasındaki ayrım geçerliliğinin bu şekilde de sağlandığı söylenebilir (Kline, 2011: 116).). Diğer taraftan her bir 
yapıyı oluşturan gözlenen değişkenlerin ortalama açıklanan varyans değerlerinin önerilen sınır değer olan 
0,50’den yüksek olması da ölçüm modeli için yakınsama geçerliliğinin sağlandığı konusunda önemli bir 
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göstergedir (Bagozzi ve Yi, 1988: 82). 

5.4. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizi ile öncelikle toplanan veriler ve kavramsal modelde öngörülen 
değişkenler arası ilişkilerin ne derece birbirleri ile ilişkili olduğunu tespit etmek için testin uyum endekslerine 
bakılmıştır. Yapılan test sonucu uyum iyiliği endekslerinin uyum değerleri GFI (0,845), NFI (0,857), CMIN/DF 
(2,494), RMSEA (0,059), SRMR (0,090), AGFI (0,814), CFI (0,909) mükemmel ve kabul edilebilir uyum ölçütleri 
aralığındadır. Bu sonuçlar yeterli uyum iyiliğinin sağlandığını ve modelin veri ile uyum gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. 

Tablo 1: Model Parametre Tahminleri (Regresyon Katsayıları) 

 Standart 
Katsayılar 

Standart 
Olmayan 
Katsayılar 

Standart 
Hata 

Yapı 
Güvenilirliği 

(C.R.) 

P 

Fayda  Tutum ,474 ,553 ,078 7,069 *** 
Dış etki  Yakın Çevre  ,546 ,468 ,060 7,812 *** 
Konum  ADK ,199 ,256 ,081 3,155 ,002 
Ç. Varlığı  ADK -,216 -,176 ,044 -4,033 *** 
Alım miktarı  ADK -,095 -,078 0,41 -1,895 ,058 
Kalabalık  ADK ,392 ,527 ,096 5,462 *** 
Tutum  Kullanım ,416 ,537 ,072 7,514 *** 
ADK  Kullanım ,207 ,207 ,049 4,221 *** 
Y. Çevre  Kullanım ,017 ,017 ,056 ,303 ,762 
KalabalıkKullanım ,168 ,225 ,086 2,635 ,008 
A. MiktarıKullanım -,164 -,133 ,033 -4,086 *** 
Ç. Varlığı  Kullanım -,083 -,067 ,038 -1,761 ,078 
Konum  Kullanım ,086 ,110 ,065 1,700 ,089 
Fayda  Kullanım ,177 ,267 ,090 2,960 ,003 
Dış etki  Kullanım ,053 ,046 ,047 0,992 ,321 
Kullanım  Tavsiye e ,623 ,628 ,066 9,536 *** 
Tutum  Tavsiye e. ,141 ,183 ,067 2,737 ,006 
Y. Çevre   Tavsiye e ,007 ,008 ,043 ,179 ,858 
ADK  Tavsiye e. ,122 ,123 ,045 2,736 ,006 

 ***=0 

YEM analizi sonuçlarına göre Algılanan Fayda ile Tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve 
pozitif yönde (β=0,474) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H1 hipotezi desteklenmiştir.  Kalabalık 
ile algılanan davranışsal kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,392) bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H2 hipotezi de desteklenmiştir. Konum ile algılanan davranışsal 
kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,199) bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 
Bundan dolayı H3 hipotezi de desteklenmiştir. Alım miktarı ile algılanan davranışsal kontrol arasında 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olup olmadığı tespit edilmiştir ve elde edilen sonuçlar neticesinde 
H4 hipotezi desteklenmemiştir. Çalışanların varlığı ile algılanan davranışsal kontrol arasında istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olduğu ancak bu ilişkinin negatif yönde (β=-0,216)   olduğu tespit edilmiştir. 
Bundan dolayı H5 hipotezi de desteklenmemiştir. Ayrıca kalabalık, konum, alım miktarı ve çalışanların varlığı 
değişkenlerinin ADK üzerindeki toplam etkisine bakıldığında, R2 değerinin 0,285 olduğu ve bundan dolayı 
ADK’deki varyansın yaklaşık %29’unun bu dört değişken tarafından açıklandığı görülmüştür. 

Altıncı hipotezde öngörüldüğü gibi dışsal etki ile yakın çevre arasında da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) 
ve pozitif yönde (β=0,546) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H6 hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca 
analiz sonuçlarına göre dışsal etki ile yakın çevre arasındaki R2 değeri 0,298’dir. Bu da görüldüğü üzere yakın 
çevredeki varyansın yaklaşık %30’unun dışsal etki tarafından açıklandığını göstermektedir. Analiz sonucunda 
algılanan fayda ile self servis kasa kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde 
(β=0,177) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H7 hipotezi desteklenmiştir. 
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Kalabalık ile self servis kasa kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,168) 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H8 hipotezi desteklenmiştir. Konum ile SSK kullanımı arasında 
ise istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir ve elde edilen bulgular 
doğrultusunda H9 hipotezi desteklenmemiştir. 

Analiz sonucunda alım miktarı ile SSK Kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve negatif 
yönde (β=-0,164) bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Bundan dolayı H10 hipotezi desteklenmiştir. Çalışanların 
varlığı ile SSK kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir ve 
bundan dolayı H11 hipotezi desteklenmemiştir. Analiz sonuçlarına göre dış etki ile SSK kullanımı arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir ve H12 hipotezi desteklenmemiştir. 

Tutum ile SSK Kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,416) bir ilişki 
olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H13 hipotezi desteklenmiştir. Algılanan davranışsal kontrol ile SSK 
Kullanımı arasında da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,207) bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Bundan dolayı H14 hipotezi de desteklenmiştir. 

Yakın çevre ile SSK Kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir 
ve bu sonuçlara bağlı olarak H15 hipotezi desteklenmemiştir. Ayrıca sonuç olarak algılanan fayda, yakın 
çevre, kalabalık, konum, alım miktarı, çalışanların varlığı, dış etki, tutum ve ADK değişkenlerinin SSK 
kullanımı üzerindeki toplam etkilerine bakıldığında, R2 değerinin 0,607 olduğu ve bundan dolayı 
kullanımdaki varyansın yaklaşık %61’inin bu 9 değişken tarafından açıklandığı bulgulanmıştır. 

Tutum ile SSK Tavsiye etme davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,141) 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H16 hipotezi de desteklenmiştir. SST kullanımı ile SSK tavsiye 
etme davranışı arasında da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,623) bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Bundan dolayı H17 hipotezi desteklenmiştir. 

Onsekizinci hipoteze bağlı olarak yakın çevre ile SSK tavsiye etme davranışı arasındaki ilişki test edilmiş ancak 
sonuçlar bu değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. 
Bu nedenle H18 hipotezi desteklenmemiştir. 

Ondokuzuncu hipotezde öngörüldüğü gibi ADK ile SSK tavsiye etme davranışı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0.01) ve pozitif yönde (β=0,122) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bundan dolayı H19 hipotezi 
desteklenmiştir. Ayrıca son olarak yakın çevre, tutum, ADK ve kullanım değişkenlerinin SSK’ları tavsiye etme 
üzerindeki toplam etkisine bakıldığında, R2 değerinin 0,603 olduğu ve bundan dolayı tavsiye etmedeki 
varyansın yaklaşık %60’ının bu 4 değişken tarafından açıklandığı bulgulanmıştır.  

Tablo 7: İncelenen Aracılık İlişkileri 

 Etkileyen Aracı Değişken Etkilenen p 
1 Fayda        Tutum         Kullanım 0,001 
2 Kalabalık  ADK           Kullanım 0,024 
3 Konum      ADK           Kullanım 0,089 
4 A. miktarı ADK           Kullanım 0,058 
5 Çal. Var.   ADK           Kullanım 0,078 
6 Dış Etki    Yakın çevre Kullanım 0,762 
7 Tutum      Kullanım     Tavsiye etme 0,001 
8 ADK        Kullanım     Tavsiye etme 0,024 
9 Yakın Çevre Kullanım     Tavsiye etme 0,858 

Araştırmada ayrıca bir dizi aracılık etkisi test edilmiştir (Tablo 7). İncelenen aracılık ilişkililerinde öncellikle 
standardize edilmiş doğrudan etkilerin anlamlı bulunmadığı (p<0.01) Tablo 7’de aracılık ilişkileri gösterilen 3, 
4, 5, 6 ve 9 numaralı ilişkiler arasındaki aracı ilişkilere bakılmasına gerek duyulmamıştır. Ayrıca bu 
değişkenlerin arasındaki ilişkilerin dolaylı standardize edilmiş etkilerinin iki uçlu anlamlılık testi (two-tailed 
significance) neticesinde de anlamsız oldukları bulgulanmıştır (p<0.01). 

Yukarıdaki tabloda anlamlılık durumları gösterilen değişkeler arasındaki ilişkilerde 2 ve 8’inci ilişkiler 
üzerindeki standardize edilmiş kısmi aracılık etkisinin iki uçlu anlamlılık testi (two-tailed significance) 
neticesinde anlamlı olmadığı görülmüştür (p<0.01).  
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Algılanan fayda değişkenin tutum değişkeni aracılığı ile kullanıma olan etkisine bakıldığında; fayda 
değişkeninin tutum aracılığı ile kullanım üzerindeki standardize edilmiş kısmi aracılık etkisinin iki uçlu 
anlamlılık testi (two-tailed significance) neticesinde anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.01). Fayda değişkeni 
SSK kullanımını doğrudan 0,177 değerinde etkilerken tutum değişkeni ile birlikte toplam etkisi 0,374 
değerinde olduğu görülmektedir. Dolayısı ile tutumun fayda ve kullanım arasında 0,197 değerinde aracılık 
etkisi olduğu görülmüştür.  

Tutum değişkeninin kullanım aracılığı ile tavsiye etme üzerinde kısmi aracılık etkisinin iki uçlu anlamlılık 
testi (two-tailed significance) neticesinde de anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.01). Tutum değişkeni SSK 
tavsiye etmeyi doğrudan 0,141 değerinde etkilerken kullanım değişkeni ile birlikte toplam etkisi 0,400 
değerinde olduğu görülmektedir. Dolayısı ile kullanımın tutum ve tavsiye etme arasında 0,259 değerinde 
aracılık etkisi görülmüştür. Bu durumda ve Algılanan fayda ile tutum arasında SSK kullanımının aracılık 
etkisini öngören H20 ve tutum ile SSK tavsiye etme arasında kullanım değişkeninin aracılık etkisini öngören 
H21 hipotezleri desteklenmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8: Direk, Dolaylı ve Toplam Etkilere Ait Standardize Edilmiş Değerler 

Direk Etkilere Ait Standardize Değerler 
Değişkenler Alım 

Miktarı 
Kalabalık Ç.  

Varlığı 
Konum Dış 

etki 
Fayda Yakın 

çevre 
Tutum ADK 

Yakın çevre     0,546     
Tutum      0,474    
ADK -0,095 0,392 -0,216 0,199      
Kullanım -0,164 0,168 -0,083 0,086 0,053 0,177 0,017 0,416 0,207 
Tavsiye 
etme 

      0,007 0,141 0,122 

Dolaylı Etkilere Ait Standardize Değerler 
Yakın çevre          
Tutum          
ADK          
Kullanım -0,020 0,081 -0,045 0,041 0,009 0,197    
Tavsiye 
etme 

-0,126 0,203 -0,106 0,103 0,043 0,300 0,010 0,259 0,129 

Toplam Etkilere Ait Standardize Değerler 
Yakın çevre     0,546     
Tutum      0,474    
ADK -0,095 0,392 -0,216 0,199      
Kullanım -0,183 0,249 -0,127 0,127 0,062 0,374 0,017 0,416 0,207 
Tavsiye 
etme 

-0,126 0,203 -0,106 0,103 0,043 0,300 0,018 0,400 0,252 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada yapılan literatür araştırması sonucunda tüketicilerin teknolojiye yaklaşımlarının nedenleri ve 
bunların sonucunda ortaya çıkan davranışları incelemek için geçmişte ortaya konmuş Teknoloji Kabul Modeli 
ve Planlı Davranış Modeli temel alınarak, ayrıca güncel yeni makalelerden yararlanılarak konu ile ilgili özgün 
bir model tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda, geliştirilen 21 hipotezden 14 tanesi desteklenmiş, 7 tanesinin 
ise desteklenmemiştir. 

Araştırma kapsamında ortaya konan hipotezlerin test edilmesi sonucunda öncelikli olarak algılanan faydanın 
tutuma olan olumlu etkisinin yapılan literatür çalışması ile örtüştüğü görülmüştür. Aynı zamanda 
araştırmanın diğer bir hipotezinde algılanan faydanın SSK kullanımında etkili olduğu da görülmüştür. 
Burada bireylerin teknolojik imkanların sağlayacağı faydalara karşı algıları, kişilerin tutumlarını etkilediği ve 
bunun sonrasında da bu teknolojileri fiili olarak kullanmalarına yol açtığı görülmektedir. Ayrıca bu bulgu 
teknoloji kabul modelinin günümüz tüketicileri için de hala geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bağımsız değişkenlerden kalabalık değişkeninin algılanan davranışsal kontrol üzerinde anlamlı ve yüksek 
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seviyede etkisi olduğunun bulunması, özyeterliliği yüksek ve ortamın kontrolünü sağlayan kişilerin 
kalabalıktan anlamlı olarak etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca diğer bir hipotezde (H8) kalabalık ile self 
servis kasa kullanımı arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki tespit edilmesi süpermarketlerdeki 
kalabalıkların durumsal olarak tüketici üzerinde gecikme hissi oluşturacağı, tüketicilerin işlemlerini 
hızlandırıp, bu kalabalık kaygısını aşması için SSK kullanımına yöneleceği düşüncesi ile bağdaşmaktadır. 
Ayrıca SSK’ların en fazla kullanıldığı saatlerin mağazaların en kalabalık saatleri olan iş çıkışı saatlerinde 
olması bu sonuçları desteklemektedir. 

Konum değişkeninin algılanan davranışsal kontrol ile arasında anlamlı bir ilişki olması self servis kasaların 
rahatça bulunup ve kolayca kullanılabilecek noktalarda konumlanması gerektiğine işaret etmektedir.  Ayrıca 
konumun davranışsal kontrolü yüksek kişiler için alışverişlerini daha etkili tamamlamalarını sağlayacak bir 
faktör olarak görülmeside araştırmanın bir diğer sonucudur. Bunun yanında öngörülen konum değişkeninin 
kullanım ile olan ilişkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmesi bu cihazları kullanma 
aşamasındaki tüketicilerin konumu bir sorun olarak görmediklerine işaret etmektedir. Özellikle Türkiye’de 
SSK’ları hizmete sunan süpermarketlerdeki kasaların konumuna bakıldığında hem kasiyeri olan normal 
kasalarda hem de SSK’larda ulaşılabilirlik ve yerleşim açısından benzer imkanlara sahip olunması, 
müşterilerin konumu bu kasaları kullanırken önemli bir etken olarak görmemesinin nedeni olarak 
açıklanabilir. Ancak farklı SST’ler (Otomatlar, ATM’ler ve Kiokslar) üzerine yapılan geçmiş çalışmalarda 
konum değişkeni ile SSK’ları kullanma değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir 
(Dabholkar ve Bagozzi, 2002; Hsiao vd. 2015). Bu farklı sonuçlar, SST’lerde durumsal faktörlerin etkisi 
ölçülmek istendiğinde tek bir SST türüne yoğunlaşılması gerektiğine aksi takdirde yanıltıcı sonuçlar ile 
karşılaşılacağına işaret etmektedir.  

Araştırma sonuçlarından bir diğerine göre ise alım miktarı ile kullanım arasında anlamlı, negatif yönde bir 
ilişki bulgulanması SKK kullanıcılarının alacakları ürün miktarlarının işlem etkinliklerini özelikle de fazla 
sayıda ürün alma durumunda onları olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç tüketicilerin 
ürün alım miktarının SSK’ları kullanıp kullanmama kararlarında etkili olduğunu göstermektedir. Burada 
işletmeler bu kasaları farklı self servis kasa versiyonları ile geliştirerek bu negatif sonucu olumlu yönde 
değiştirebilirler. Kişilerin alım miktarlarının fazlalığı ile uzun işlemler sırasında üzerlerinde çevresel baskı 
hissederek algılanan davranışsal kontrollerinin azalacağı öngörülerek kurulan diğer bir hipotezde ise alım 
miktarı ile algılanan davranışsal kontrol arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Literatür taraması sonucunda ulaşılan bazı araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen, tüketicilerin 
yakınında destek olacak çalışanların olmasının etkili olabileceği hipotezi bu araştırmada desteklenmemiştir 
tersine çalışanların varlığının kişilerin bu cihazlara karşı algıladıkları davranışsal kontrollerini azalttığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları çalışanların varlığı ile SSK’ları kullanma eylemi arasında ise 
anlamlı bir ilişki olmadığını da ortaya koymaktadır. Bu sonuç, özellikle SSK’ları kullanmış ve bu teknolojilere 
vakıf kişilerin, bu teknolojileri daha önce hiç kullanmamış olanlar kadar yardımcı personele ihtiyaç 
duymadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu araştırmanın sonucuna benzer şekilde Curran ve Meuter (2005) de 
çalışanlarla kurulan etkileşimin bireyin bu türden teknolojilere yönelik tutumları üzerinde olumsuz bir etki 
yaratacağını bulgulamıştır. Wang ve Namen (2004) de çalışmalarında havaalanlarında kioksları birden fazla 
kullanan kişilerin kullanma nedenlerinin başında çalışanlar ile etkileşimden kaçınma olduğunu ortaya 
koymaktadırlar.  

Araştırma sonuçları dışsal etkinin yakın çevrenin tavsiyeleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğunu 
göstermektedir. Ancak diğer taraftan dışsal etki ile SSK kullanımı arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Bu sonuç tüketicilerin bu cihazları kullanmak için kitle iletişim araç gereçlerinden 
etkilenmediklerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bireylerin çevrelerinde kendilerine yakın olan kişilerin 
düşünce ve fikirlerinden etkilendikleri bir gerçektir. Yakın çevredeki kişilerin tüketicilerin teknolojik ürün 
satın alma ve kullanma davranışlarına karar verirken etki ettikleri geçmiş çalışmalarda da ortaya konmuştur 
(Lin 2007; Lee vd., 2011; Kaushik vd., 2015; Lu vd., 2009). Bu araştırmada da yakın çevrenin self servis kasa 
kullanımında etkili olacağı düşünülerek kurulan hipotezin öngörülenin aksine anlamlı bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Ayrıca yakın çevrenin diğer bir bağımlı değişken olan tavsiye etme üzerinde de anlamlı bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Algılanan davranışsal kontrol ile SSK kullanımı arasındaki ilişkiye bakıldığında, kişinin kullanımı 
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gerçekleştirirken kendi kontrolünde olup olmayacağı bakımından, özellikle imkan ve becerileri açısından 
kendisini yeterli hissetmesinin kullanma eylemi için önemli bir unsur olduğu görülmektedir.  

Diğer bir hipotezde öngörüldüğü gibi kullanım değişkeninin tavsiye etme davranışı üzerinde yüksek seviyede 
bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da SSK kullanımı sonucu bireylerin etraflarındaki kişileri bu cihazları 
kullanmaları için yönlendirdiği ve bu teknolojileri birbirlerine tavsiye ettiklerini göstermektedir. Özellikle 
SSK’ların Türkiye’de yeni yeni yaygınlaştığı düşünüldüğünde, Rogers’in (1995) tüketicilerin teknolojileri 
benimseme aşamalarında yaklaşık %68 ile büyük bir kısmını oluşturan “Erken çoğunluk” ve “Geç çoğunluk” 
gruplarındaki kişilerin SSK’ları benimseme sürecinde güvendikleri kanallardan gelen tavsiyelerin hayati 
önem taşıdığı görülmektedir.  

Bu çalışmanın analiz kısmında keşifsel amaçlı olarak kalabalık ve alım miktarı değişkenlerinin tutum, 
algılanan davranışsal kontrol ile kullanım arasındaki moderatör etkisine de bakılmış ancak, uyum 
indekslerinde istenen ortalama eşik değerlerinin uzağında değerler elde edilmiştir. İlerleyen çalışmalarda 
daha büyük örneklem büyüklükleri ve modele eklenecek farklı durumsal faktörlerle bu türden etkilerin de 
gözlemlenebileceği öngörülmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde 
kişi-iş uyumunun aracılık rolünün incelenmesidir. 

Yöntem – Araştırma verileri, Kastamonu’da yer alan kamu ve özel bankalarda görev yapan ve 
kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 274 çalışandan anket tekniği ile toplanmış olup korelasyon 
analizi, regresyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Bulgular – Algılanan örgütsel desteğin kişi-iş uyumu ve işe gömülmüşlük ile alt boyutları (uyum, 
bağ ve fedakârlık) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Kişi-iş uyumunun işe 
gömülmüşlük ve alt boyutları (uyum, bağ ve fedakârlık) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük ve alt boyutları 
üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Örgütlerin başarılı olabilmesi, amaçlarına ulaşabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi 
için çalışanların örgüte sağladığı katkı ve sergilediği performans önemlidir. Bu nedenle örgütlerin 
çalışanlarına verdiği değer, katkı ve destek de bu doğrultuda gereklidir. Çalışanın işiyle uyumlu 
olması ve yaptığı işle yetenekleri arasındaki uyum işini daha özverili ve severek yapmasını 
sağlayacaktır. Örgütte kişi-iş uyumunun tam olarak sağlanması çalışanın işiyle bütünleşmesini, 
işine bağlanmasını ve işe gömülmesini sağlayacaktır. 
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Purpose – Purpose of this study was to investigate the mediating role of person-job fit in the effect 
of organizational support on job embeddedness. 

Design/methodology/approach – The research data were collected by using questionnaire 
technique from 274 employees working at the public and private banks located in Kastamonu, which 
were determined by convenience sampling and tested with correlation analysis, regression analysis 
and hierarchical regression analysis. 

Findings – It was revealed that perceived organizational support has a positive and significant effect 
on person-job fit and job embeddedness with its subdimensions (fit, links and sacrifice). It was found 
that person-job fit has a positive and significant effect on job embeddedness and its subdimensions 
(fit, links and sacrifice). In addition, it was concluded that person-job fit has a partial mediating role 
in the effect of perceived organizational support on job embeddedness and its subdimensions. 

Discussion – The contributions of the employees to the organization and the performance they show 
are very important for the organizations to be successful, to reach their goals and to survive. For this 
reason, the value, contribution and support which organizations give their employees is required in 
this direction. The compliance of the employee with his/her job and the harmony between his/her 
talents and job will enable him/her to do his/her job more devotedly and lovely. Ensuring full 
person-job fit within the organization will contribute to the integration, commitment and 
embeddedness of the employee to his/her job. 
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1. GİRİŞ 

Örgütler, amaçlarına ulaşabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışanlarının yüksek düzeyde 
performans sergilemesine ve örgüte bağlılıklarına ihtiyaç duymaktadır. Örgütün bunu sağlayabilmesi 
çalışana ne kadar destek verdiği ve çalışanın bu desteği ne kadar algılayabildiği ile doğru orantılıdır. 
Algılanan örgütsel destek, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkinin kalitesini göstermektedir. Bu ilişkinin kaliteli 
olması, çalışanın işine daha çok bağlanmasına ve örgütün yararını düşünen çalışanlar olarak görülmesine 
olanak sağlamaktadır (Yürür, 2005: 96). Yönetim alanında yapılan araştırmalar bireylerin neden çalıştıkları, 
neden performans sergilemek konusunda motive oldukları ve neden örgütte kalmak istedikleri üzerinde 
durmaktadır. Bu ilgili konular araştırmacıları çalışanların iş başarılarına etki eden nedenler hakkında 
çalışmalar yürütmeye yöneltmiştir. İşe gömülmüşlük, literatürde bu nedenlerden biri olarak üzerinde durulan 
bir kavramdır. İşe gömülmüşlük, ilk olarak Mitchell ve arkadaşları tarafından 2001 yılında ortaya konulmuş 
ve “İnsanlar neden kalır” ve “neden ayrılır” sorularını işletme yazınında cevap bulunmaya çalışılmıştır. 
Örgütler açısından diğer önemli bir konuma sahip olan kişi-iş uyumu ise kişi-çevre uyumu teorisi kapsamında 
düşünülmektedir. Örgütler artan rekabet şartlarına karşı varlıklarını sürdürebilmek, hedeflerine ulaşabilmek 
için işiyle uyum sağlayan nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı kişi-iş uyumu kavramı 
önem kazanmış ve çalışanın işiyle uyum sağlaması yaptığı işle yeteneklerinin uyuşması işini daha özverili ve 
severek yapmasını sağlamıştır (Kristof, 1996: 1). 

Bu çalışmanın iki temel problemi bulunmaktadır; birincisi, algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük 
üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. İkincisi ise, çalışanın örgütsel destek algılarının işe gömülmüşlük 
düzeyleri üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolünün olup olmadığının ortaya konulmasıdır. 
Çalışmanın özellikle ikinci problemini ortaya çıkarmak için detaylı bir yazın taraması yapılmıştır. Yazın 
taraması sonucunda algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerine etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık 
rolünü inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla yazında aracılık rolünün incelenmediği 
düşünüldüğünde bu çalışmanın yazına katkıda bulunacağı açıktır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı; algılanan 
örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolünün olup olmadığının 
tespit edilmesidir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Algılanan Örgütsel Destek  

Örgütsel destek, örgütün çalışanlarına nasıl bir katkı sağladığını ve onların refahını ne ölçüde etkilediğine 
ilişkin çalışanların inançları olarak tanımlanabilir. Bu inançlar çalışanın örgüt ile yaşadığı deneyimler ve 
etkileşimler sonucunda gelişmektedir (Rhoades, Eisenberger ve Armeli, 2001: 825). Örgütlerde, çalışanların 
görevlerini verimli bir şekilde yapabilmeleri için; istek, zaman, temin edilen yenilik, örgüt tarafından sağlanan 
destek, insan kaynakları yönetimi yöntem ve işlemleri gibi etkenler önemli bir yer tutmaktadır (Bredin ve 
Söderlund, 2007: 816). Bireyler, hayatları boyunca başkaları tarafından desteklediğini bilmesi kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlar. Bu doğrultuda bireyler ömürlerinin büyük bölümünü çalışarak geçirdiğinden örgüt 
tarafından desteklendiğini hissetmesi oldukça önem taşımaktadır (Çalışkan ve Pekkan, 2017: 21). Çalışanların 
iş esnasında en doğru kararları almaları ve muhtemel yanlışların giderilmesi için örgütsel olarak devamlı ve 
düzenli bir şekilde desteklenmeleri gerekir (Whittaker ve Marchington, 2003: 251). Destekleyici bir örgüt, 
çalışanların istek ve beklentilerini dikkate almalı ve onlara değerli olduğunu hissettirmelidir (Shore ve Tetrick, 
1991: 637). Çünkü örgütsel desteğin hem örgüte hem de çalışanlara sağladığı birçok faydası vardır. Bunlardan 
biri de çalışanın iş tatminini güçlendirmesidir (Allen, Shore ve Griffeth, 2003: 100). 

İşgörenlerin örgüt ve yöneticiler tarafından kendine gösterilen önemi algılama biçimi algılanan örgütsel 
destek ile anlam bulmaktadır (Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa, 1986: 501). Diğer bir ifadeyle; 
algılanan örgütsel destek, çalışanların örgütün amaçlarına ulaşmasında sağladığı katkılardan dolayı örgüt ve 
üst yönetim tarafından ödüllendirilmeyi beklediği sosyal bir süreçtir (Kurtessis, Eisenberger, Ford, Buffardi, 
Stewart ve Adis, 2015: 2). Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgüt tarafından değer görmesi, yönetimin 
ve örgütün desteğini almasıdır (Turunç ve Çelik, 2010: 184). Diğer bir tanıma göre algılanan örgütsel destek, 
bireyin örgüt içinde amaçlarını gerçekleştirebilmesi için harcadığı emek ve verdiği katkı neticesinde, örgütün 
de bireye verdiği maddi ve manevi destek olarak tanımlanabilir (Eisenberger, Jones, Aselage ve Sucharski, 
2004: 565; Kanbur, 2016: 446). Algılanan örgütsel destek, yöneticiler tarafından çalışanların fikir ve 
düşüncelerine önem verilmesini konu edinen ve araştırmacılar tarafından kabul görmüş düşünceleri 
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açıkladığı için önemlidir (Zagenczyk, 2001: 13). Algılanan örgütsel destek, çalışanın zor durumda kaldığında 
örgütün yanında olacağına ve destek vereceğine olan inancıdır. Fakat çalışanlar, örgütün güven ve desteğini 
almadıklarında işten ayrılma gibi düşüncelere kapılabilirler (Kaya, 2013: 4).  Örgütsel desteğin bir diğer önemi 
ise çalışanların iş tatminini artırmasıdır. Bu durum çalışanların yaptıkları işten aldıkları tatmini artırmakta ve 
pozitif bir bakış açısı edinmelerine yardımcı olmakta ve işten ayrılma niyetlerini azaltmaktadır (Akkoç, 
Çalışkan ve Turunç, 2012: 108).  

2.2. İşe Gömülmüşlük 

Gömülmüşlük kavramı (embeddedness) literatüre ilk olarak Granovetter tarafından 1985 yılında 
kazandırılmış olup sosyoloji alanında, sosyal bağlantıların ekonomik etkenler üzerinde nasıl bir değişiklik 
yarattığını göstermek için kullanılmıştır (Candan, 2016: 72). Gömülmüşlük kavramı sosyolojide insanların 
birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklarken, örgüt açısından kişinin kalma ya da ayrılma niyeti ile 
ilişkilendirilebilir (Yao, Lee, Mitchell, Burton ve Sablynski, 2004: 157). İşe gömülmüşlük kavramı ise ilk olarak 
Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski ve Erez (2001) tarafından ortaya konulmuş ve “insanlar neden kalır” ve 
“neden ayrılır” problemlerini işletme literatüründe cevaplandıran bir kavram olmuştur. İşe gömülmüşlük, 
çalışanların örgütteki mevcut görevlerini bırakmalarını engelleyen bir yapı şeklinde ifade edilir (Lee, Mitchell, 
Sablynski, Burton ve Holtom, 2004: 712). İşe gömülmüşlük, çalışanların işlerine devam etmelerine olanak 
sağlayan unsurların tümü olarak tanımlanabilir (Birsel, Börü, İslamoğlu ve Yurtkoru, 2012: 52). İşe 
gömülmüşlük çalışanların işiyle, örgütüyle bütünleşmesindeki ve işine devam etmek istemesindeki nedeni 
ortaya koyan bir kavramdır (Akgündüz, Güzel ve Harman, 2016: 352). İşe gömülmüşlüğün çalışanın örgütle 
devam etmesini veya örgütle ilişkisine son vermesini etkileyen bir kavram olduğu üzerinde de durulmuştur 
(Bergiel, 2009: 206).  

İşe gömülmüşlük; kişinin performansı ve işe katılımını sağlamada iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet 
gibi psikolojik unsurlardan daha etkili olan belirleyici bir faktör olarak vurgulanmaktadır (Holtom, Mitchell 
ve Lee, 2006: 318). İşe gömülmüşlük örgütsel ve toplumsal açıdan kişilerin tutum ve davranışlarını açıklamada 
oldukça önem arz etmektedir (Sekiguchi, Burton ve Sablynski, 2008: 763-764). Bireylerin örgütlerde ve örgüt 
dışındaki yaşantılarında kendilerine göre kurallarının olduğu ve bu kurallara bağlı kaldıkları bir alanları 
vardır. İşe gömülü olma kavramı da bir çeşit bağdır. Bu bağ kişinin işi ve örgütü ile arasında kurduğu 
etkileşim sonucu ortaya çıkar. Kişi örgütle kendi arasında kurduğu bu bağ sayesinde işine olan sadakatini ve 
performansını daha iyi gösterebilmektedir (Mitchell vd., 2001: 1104). İşe gömülmüşlük düzeyi yüksek olan 
kişilerde, kişi işten ayrılma durumu olduğunda çok şey kaybedeceğini düşünüyorsa kişideki işe gömülmüşlük 
seviyesi yüksek olmakta, performansı ve işe katkıları artış göstermektedir (Bitmiş, Rodopman, Üner ve 
Sökmen, 2015: 5).  

İşe gömülmüşlüğün boyutları üç şekilde incelenmektedir. Bunlar; uyum boyutu, fedakârlık boyutu ve bağ 
boyutu olarak ele alınmaktadır (Oyler, 2007: 95). Bağ boyutu, çalışanların; örgütler, kurumlar veya diğer 
bireylerle aralarında gerçekleşen resmi veya resmi olmayan ilişkileri olarak adlandırılır. İşe gömülmüşlük 
çalışanı, ailesini ve çevresini, sosyal, fiziksel, psikolojik ve finansal ağlarla kurduğu ilişkileri olumlu yönde 
etkiler (Büyükbeşe ve Gökaslan, 2018: 137). Uyum, çalışanların bulundukları örgütle ve çevreyle kendisini 
uyum içinde görmesi olarak belirtilir. İşgörenlerin sahip olduğu bireysel değerleri ve kariyer hedefleri; çalışma 
deneyimi, işiyle ilgili bilgi durumu ve yaptığı işin gereksinimleri birey ile örgüt arasındaki uyumun unsurları 
olarak kabul edilir (Akgündüz vd., 2016: 352). Fedakârlık boyutu ise, kişinin çalıştığı işten ayrılması 
durumunda maddi ve manevi olarak nelerden vazgeçebileceğine odaklanmaktadır. Bu kayıplar işyeri 
arkadaşlarından ayrılmak, örgütten ayrılmak, kariyer sağlayacak projelerden vazgeçmek, ödüllendirilme ve 
ikramiyelerden vazgeçmek gibi kişisel kayıplara sebep olmaktadır (Mitchell vd., 2001: 1103). 

2.3. Kişi-İş Uyumu 

Kişi-iş uyumu kişi-çevre uyumu kuramına dayanmaktadır. Çalışanlar iş yaşamları boyunca uyum arayışı 
içinde olmaktadır. Uyum, bireyin bilgi, yetenek ve kabiliyetleri ile iş için gerekli olan becerilerin birbiriyle 
düzen içinde olmasıdır. Kişi-çevre uyumu kişilerin bulunduğu konumlarına göre özellikleri eşleştiği zaman 
ortaya çıkan uyumluluk oranı olarak açıklanmıştır (Edwards, 1996: 3-4). Kişi-çevre uyumu, kişilerin iş 
konumuna göre özellikleri eşleştiği zaman ortaya çıkan uyumluluk oranı olarak da açıklanmaktadır. Kişi-
çevre uyumu örgütsel psikolojide önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Ulutaş, 2010: 28). İkinci Dünya Savaşı 
sona erdikten sonra örgütsel davranışı tanımlayan temel düşünce “kişinin işe uyum göstermesi” ve “işin 
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kişiye uyum göstermesi” olmuştur. Çevresiyle yeterince uyumlu olan bireylerin işlerinde daha mutlu 
oldukları ve daha fazla verim sağladıkları görülmüştür (Uysal-Irak, 2012: 13). 

Kişi-iş uyumu genel olarak, kişiler ve örgütler arasındaki uyum olarak ifade edilmiştir (Kristof, 1996: 3). İşin 
özelliklerinin kişiyle uyumlu olması işin özveriyle ve hızlı bir biçimde yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
Uyum sağlanamadığında ise kişi daha fazla stres altına girmekte ve hata yapma olasılığı artmaktadır (Kılıç ve 
Yener, 2015: 163). Sekiguchi (2004) kişi-iş uyumunu, bireyin sahip olduğu yetenekleri ile işin gereksinimlerinin 
uyumu veya bireyin talepleriyle işin gerektirdikleri arasındaki uyum olarak açıklamıştır. Kişi iş uyumu, 
kişilerin üst düzey gereksinimleri ile iş özelliklerinin ve yeteneklerinin birbiriyle bağdaşmasıdır (Lauver ve 
Kristof-Brown, 2001). Bireylerin işleri ile uyumlu olması, iş performansları ve kariyer başarılarıyla ilgilidir 
(Uçanok, 2008: 25). Edwards (1991)’a göre kişi iş uyumu, birey taleplerini (ihtiyaçlar, amaçlar, değerler, ilgiler 
ve tercihler) çalıştığı işte buluyorsa; bunlar, mesleki nitelikler, iş gereksinimleriyle ilgili olan performans 
kriterleri, kişinin yetenekleriyle ilgili olan beceri, deneyim, eğitim gibi faktörler iş tarafından karşılanıyorsa 
kişi iş uyumu oluşur. Kişi iş uyumu bireylerin kişilik özellikleri ile çalıştığı kurumdaki görevinin birbirine 
uyum sağlaması olarak tanımlanır (Ulutaş, 2010: 29). Kişi iş uyumu yapılacak işler için doğru nitelikte kişileri 
işe alarak onların örgüt kültürüne uyumunun sağlanmasıdır (Shane, 2010: 200; Çelebi ve Ülker, 2013: 137). 

2.4. Kuramsal Alt Yapı ve Hipotez Geliştirme 

Algılanan örgütsel destek ile işe gömülmüşlük arasındaki ilişki Blau’nu Sosyal Mübadele Kuramı, Örgütsel 
Destek Kuramı ve Ekstra Rol Davranışı Kuramı tarafından açıklanabilir. Sosyal Mübadele Kuramı, bireylerin 
katkılarının ileride kendilerine geri döneceğine ve kazanç getireceğine dair beklentileri olarak 
tanımlanmaktadır (Cook ve Rice, 2003: 55). Örgütsel Destek Kuramı, örgütün çalışanlarına sağladığı destek 
verdiği değer neticesinde çalışanlarında örgütlerinden duyduğu memnuniyet ve bağlılık sonucunda örgütün 
yararına ve kazancına yönelik davranışlar sergilemesidir (Duygulu, Çıraklar ve Mohan, 2008: 109; Gavino,  
Wayne ve Erdoğan, 2012: 666). Ekstra Rol Davranışı Kuramı, örgütün verimliliğini ve performansını artırmak 
için çalışanların gönüllü olarak ortaya koydukları ve örgütsel amaçları destekleme, örgütün çıkarlarını her 
şeyin üzerinde tutma ve işi ile ilgili yenilikler sunma gibi rol ötesi olumlu davranışları içermektedir (Çetin ve 
Fıkırkoca, 2010: 43). Bu kuramsal altyapıyı destekler nitelikte yazında algılanan örgütsel destek ve işe 
gömülmüşlük arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Allen ve Shanock (2012) 500 
kişiden fazla çalışan ile yaptıkları araştırmalarında, algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe gömülmüşlük 
düzeylerini anlamlı ve olumlu bir şekilde etkilediğini belirtmektedirler. Afsar ve Badir (2016) 673 otel çalışanı 
ve 131 yönetici ile yaptıkları araştırmalarında, çalışanların örgütsel destek algılarının yüksek olması ile onların 
işe gömülmüşlük düzeyleri arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu belirtmektedirler. Aynı şekilde Akgündüz 
ve Şanlı (2017) otel çalışanları ile yürüttükleri araştırmalarında, algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe 
gömülmüşlük düzeylerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. Tabak ve Hendy (2016) algılanan 
örgütsel destek ile işe gömülmüşlük arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Başka bir 
çalışmada ise Kesen ve Akyüz (2016) araştırmalarında elde ettikleri sonuçlara göre algılanan örgütsel desteğin 
çalışanların bağlamsal performans algılarını, işe bağlılıklarını arttırdığını ve çalışanların işe gömülmüşlük 
düzeylerini pozitif yönde etkileyerek işlerinden ayrılmalarını azaltabileceği sonucuna varılmıştır. Algılanan 
örgütsel destek arttıkça işe gömülmüşlük artacak ve işten ayrılma niyeti azalacaktır (Şanlı, 2016: 69).   

H1: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

     H1a: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “uyum” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

     H1b: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “bağ” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

     H1c: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “fedakârlık” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Örgütlerde verimliliğin ve etkililiğin sağlanmasında kişi-iş uyumunun önemli bir rolü bulunmaktadır. Kişi-iş 
uyumu, bireylerin sahip olduğu yetenekleriyle işin gereksinimlerinin arasındaki uyuma denir (Sekiguchi, 
2004: 184). Başarılı bir kişi-iş uyumu sayesinde kişisel isteklerin karşılanması, örgütsel adanmışlık, maddi ve 
manevi tecrübeler, iş tatmini, işe devamlılığın oluşması gibi birçok pozitif sonuçlara ulaşılır. Kişi-iş uyumu 
sayesinde ayrıca işin çekiciliği, motivasyonel artış, çalışanların değer kazanımı, tecrübe elde etmesi, 
performans düzeylerinde artış gibi birçok olumlu sonucu beraberinde getirir (Yazıcı, 2018, s. 10-11). Uyum 
sağlamadığında ise kişi daha fazla stres altına girmekte ve hata yapma olasılığı artmaktadır (Kılıç ve Yener, 
2015: 163). Ancak iş gerekleri teknolojinin de gelişmesi ve değişmesiyle birlikte değişmekte ve 
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farklılaşmaktadır. Örgütler değişen bu iş gereklilikleri karşısında çalışanlarının özelliklerini (bilgi ve tecrübe 
gibi) uyumlaştırmak için destek (güçlendirme, eğitim, geliştirme gibi) vermelidir. Yazında algılanan örgütsel 
destek ve kişi-iş uyumu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Cable ve DeRue (2002) 
çalışmalarında, algılanan örgütsel destek ile kişi-iş uyumu ile arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı doğrultuda Chen (2010) çalışmasında, algılanan örgütsel destek ile kişi-iş 
uyumu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Farrell ve Oczkowski (2009) 
büyük fast food işletmelerindeki 170 çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, algılanan örgütsel destek 
ile kişi-iş uyumu arasında güçlü ve olumlu bir ilişkinin olduğunu belirtmektedirler. Tseng ve Yu (2016) sigorta 
satış temsilcileri ile yaptıkları çalışmalarında, algılanan örgütsel destek ile kişi-iş uyumu arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu uyumun çalışanların işten ayrılma niyetleri 
üzerinde olumsuz bir etki yarattığı belirtilmektedir. 

H2: Algılanan örgütsel desteğin kişi-iş uyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

İşe gömülmüşlük ve kişi-iş uyumu arasındaki ilişkiyi Kişi-Çevre Uyumu Kuramı açıklamaktadır. Kişi-çevre 
uyumu kuramı, bireyin özellikleri ve çalışma koşullarının nitelikleri arasındaki uyumu ifade eder ve 
çalışanları motive ederek onları olumlu tarafa yönlendirecek faktörlerin neler olduğunu açıklar (Kristof, 
Zimmerman ve Johnson, 2005: 283). Bu kuramın boyutlarından olan kişi-iş uyumu, çalışanların bilgi, beceri 
ve yetenekleri ile biçimsel iş gerekleri arasındaki uyumluluk olarak açıklanır. Kişi-iş uyumu, işin talepleri ile 
kişinin yetenekleri arasındaki uyum (talep-yetenek uyumu) ve işin özellikleri ile kişinin arzuları arasındaki 
uyum (arz-ihtiyaç uyumu) olarak iki aşamada incelenmektedir (Aktaş, 2011: 15). Kişi- iş uyumu kuramına 
göre kişilerin mevcut özellikleri (bilgi, tecrübe, yetenek, deneyim vb.) ile iş gereksinimlerinin uyum sağlaması 
onların verimliliğini olumlu etkilemekte örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş performansı gibi pozitif örgütsel 
çıktıları ortaya koymaktadır (Kılıç ve Yener, 2015: 161). Çalışanların nitelikleri ile işin gereksinimleri ne kadar 
uyumlu olursa bu durum örgütsel çıktılara da olumlu olarak yansıyabilecektir. Bu bağlamda kişinin işiyle 
uyumlu olması durumu işe gömülmüşlük düzeyinde pozitif bir etki yaratabilir. Bu kuramsal altyapıyı 
destekler nitelikte yazında algılanan örgütsel destek ve işe gömülmüşlük arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bazı 
çalışmalar bulunmaktadır. Kanten, Kanten ve Dündar (2016) çalışmalarında, iş özellikleri ile işe gömüşmüşlük 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu iki uyum çalışanların mutluluk 
düzeylerini de arttırmaktadır. Coetzer, Inma ve Poisat (2017) Güney Afrika’da dört büyük işletmedeki 549 
çalışan ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında, kişi-iş uyumunun yüksek veya sağlanmış olması onların işe 
gömülmüşlük düzeylerini yükseltmekte, işten ayrılma niyetlerini ise buna bağlı olarak azaltmaktadır. 

H3: Kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlük üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

     H3a: Kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlüğün “uyum” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

     H3b: Kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlüğün “bağ” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

     H3c: Kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlüğün “fedakârlık” boyutu üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi vardır. 

Algılanan örgütsel destek, çalışanın örgütün yararına ve amaçları doğrultusunda çaba göstermesi, örgütün 
ise çalışanın çabasını ve katılımını önemsemesi ve desteklemesi (Kanbur, 2016: 446), kişi-iş uyumu ise, işin 
gereklilikleri ile kişinin özelliklerinin birbirine uyum göstermesidir (Sekiguchi, 2004, s. 184). Kişi-iş uyumu 
olmadığı takdirde işe gömülmüşlük oranı düşük olabilir (Lee vd., 2004: 712). Algılanan örgütsel desteğin işe 
gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolünü inceleyen araştırmaya yazın taraması 
sonucunda rastlanmamıştır. 

H4: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır. 

     H4a: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “uyum” boyutuna etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü 
vardır. 

     H4b: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “bağ” boyutuna etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır. 

     H4c: Algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün “fedakârlık” boyutuna etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü 
vardır. 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun 
aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmanın amacı kapsamında yapılandırılan araştırma modeli aşağıdaki 
Şekil 1’de sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Araştırma modeli 

 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bulunan kamu, özel ve katılım bankalarındaki 
çalışanlar oluşturmaktadır. 2018 yılı Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Kastamonu il merkezi ve 20 ilçesi 
dâhil olmak üzere toplam 573 banka çalışanı görev yapmaktadır (TBB, 2018). Bankacılık sektörünün iş yükü 
fazlalığı ve tüm ilçelere ulaşımın fiziksel zorlukları nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 
toplam 310 banka çalışanına ulaşılmış, ancak bunlarda 285 banka çalışanından geri dönüş sağlanmıştır. Eksik 
ve yanlış doldurulan ve aynı zamanda güvenilirliği zedeleyici toplam 11 anket formu çıkarıldıktan sonra 
evreni temsil kapasitesine sahip 274 kullanılabilir anket formu (Davis ve Cosenza, 1998: 28) veri analizlerine 
dâhil edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Tekniği ve Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada hem analiz hem de yorum kolaylığı sebebi ile birincil veri toplama tekniği olan anket tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma verileri Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Ayrıca araştırmada 
verilerin toplanması amacıyla “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği”, “İşe Gömülmüşlük Ölçeği” ve “Kişi-İş 
Uyumu Ölçeği” kullanılmıştır.  

Araştırmada katılımcıların algılanan örgütsel destek düzeylerini belirlemek amacıyla Eisenberger, 
Huntington, Hutchison ve Sowa (1986) tarafından 36 maddelik uzun formu geliştirilen, Eisenberger, 
Cummings, Armeli ve Lynch (1997) tarafından kısa formu oluşturulan ve Lynch, Eisenberger ve Armeli (1999) 
tarafından çalışmalarında kullanılan geçerliği ve güvenirliği test edilmiş “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği- 
Perceived Organizational Support Scale” kullanılmıştır. Ölçek tek boyuttan ve 8 maddeden oluşmaktadır. 
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin yapısal geçerliğini incelemek üzere faktör analizi, güvenirliğini 
incelemek için ise iç tutarlılık analizi (Cronbach Alfa) gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Algılanan örgütsel destek ölçeği için faktör ve güvenilirlik analizi bulguları 

Faktörler 
Madde 
Sayısı 

Fak. Yük. 
Aralığı 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Cronbach 
Alpha (α) 

Algılanan Örgütsel Destek 8 ,516 - ,919 62,127 ,907 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,891 
Barlett: ki-kare=1695,003; df=28; p=,000   

 

 
Araştırmada katılımcıların işe gömülmüşlük düzeylerini ölçmek amacıyla Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski 
ve Erez (2001) tarafından ilk olarak geliştirilen, Ng ve Feldman (2009-2010) tarafından kısa formu oluşturulan 
ve Kanten, Kanten ve Dündar (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 
“İşe Gömülmüşlük Ölçeği-Job Emdeddedness Scale” kullanılmıştır. Ölçek, 3 boyut ve 17 maddeden 
oluşmaktadır. Uyum (Fit) boyutunda 5 madde, Bağ (Link) boyutunda 5 madde ve Fedakârlık (Sacrifice) 
boyutunda ise 7 madde yer almaktadır. Ölçeğin yapısal geçerliğini incelemek üzere faktör analizi, 
güvenirliğini incelemek için ise iç tutarlılık analizi (Cronbach Alfa) gerçekleştirilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. İşe gömülmüşlük ölçeği için faktör ve güvenilirlik analizi bulguları 

Faktörler 
Madde 
Sayısı 

Fak. Yük. 
Aralığı 

Açıklanan 
Varyans (%) Özdeğer 

Cronbach 
Alpha (α) 

İşe Gömülmüşlük 17 ,416 - ,895 60,083  ,898 

    Uyum 5 ,694 - ,754 21,175 6,766 ,868 

    Bağ 5 ,416 - ,895 18,083 1,477 ,793 

    Fedakârlık 7 ,436 - ,813 20,826 1,971 ,839 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,882 
Barlett: ki-kare=2388,373; df=136; p=,000     

 
Araştırmada katılımcıların kişi-iş uyumu düzeylerini belirlemek amacıyla Saks ve Ashforth (1997) ile 
Hutcheson (1999) tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılarak Uysal-Irak (2014) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış “Kişi-İş Uyumu Ölçeği-Person-Job Fit Scale”nin 
Ateş (2018) tarafından yürütülmüş olan çalışmadaki hali kullanılmıştır. Kişi-İş Uyumu Ölçeği, beş madde tek 
boyuttan oluşmaktadır. Kişi-İş Uyumu Ölçeği’nin yapısal geçerliğini incelemek üzere faktör analizi, 
güvenirliğini incelemek için ise iç tutarlılık analizi (Cronbach Alfa) gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Kişi-iş uyumu ölçeği için faktör ve güvenilirlik analizi bulguları 

Faktörler Madde 
Sayısı 

Fak. Yük. 
Aralığı 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Cronbach 
Alpha (α) 

Kişi-İş Uyumu 5 ,696 - ,839 63,139 .852 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,837 
Barlett: ki-kare=575,738; df=10; p=,000   

 

 
 
 
 
 



V. Mazıoğlu – E. Kanbur 12/2 (2020) 1639-1654 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk  1646 

4. BULGULAR 

4.1. Korelasyon Analizi 

Araştırmada algılanan örgütsel destek, işe gömülmüşlük ve boyutları ile kişi-iş uyumu arasında ilişkinin 
varlığını, ilişki varsa bu ilişkinin şiddetini ve yönünü ortaya koymak için korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır (Tablo 4). 

Değişkenlere ilişkin korelasyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; algılanan örgütsel destek ile işe 
gömülmüşlük (r=744; p=.000) ve alt boyutlarından uyum (r=681; p=.000), bağ (r=471; p=.000) ve fedakarlık 
(r=660; p=.000) ile kişi-iş uyumu (r=683; p=.000) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Ayrıca kişi-iş uyumu ile işe gömülmüşlük (r=658; p=.000) ve alt boyutlarından uyum (r=635; p=.000), bağ 
(r=458; p=.000) ve fedakârlık (r=553; p=.000)  arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir. 

Tablo 4. Korelasyon analizine yönelik bulgular 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 

1 Algılanan Örgütsel Destek 1      

2 İşe Gömülmüşlük ,744** 1     

3 Uyum ,681** ,845** 1    

4 Bağ ,471** ,737** ,535** 1   

5 Fedakârlık ,660** ,870** ,589** ,416** 1  

6 Kişi-İş Uyumu ,683** ,658** ,635** ,458** ,533** 1 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

4.2. Regresyon Analizi 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi ve bulguların ortaya konulabilmesi için regresyon analizinden 
yararlanılmıştır (Tablo 5, 6, 7). 

Tablo 5. Algılanan örgütsel destek ile işe gömülmüşlük ve alt boyutları arasındaki regresyon analizine 
yönelik bulgular 

Bağımlı Değişken: Algılanan Örgütsel Destek 

Bağımsız değişken R2 Düz.R2 F β t p DW 

İşe Gömülmüşlük ,554 ,553 338,175* ,744 18,390 ,000* 1,789 

Uyum ,464 ,462 235,120* ,681 15,334 ,000* 1,886 

Bağ ,222 ,219 77,645* ,471 8,812 ,000* 1,802 

Fedakârlık ,435 ,433 209,502* ,660 14,474 ,000* 1,955 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 5’te yer alan basit doğrusal regresyon analizi ve bulguları incelendiğinde, işe gömülmüşlüğün 
%55.3’ünün algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı (Düz.R2=.554) ve modelin anlamlı (F=338,175; 
p=.000) olduğu görülmektedir. Ayrıca işe gömülmüşlüğün alt boyutlarından uyum boyutunun %46.2’sinin 
(Düz.R2=.462; F=235,120; p=.000), bağ boyutunun %21.9’unun (Düz.R2=.219; F=77,645; p=.000) ve fedakârlık 
boyutunun %43.3’ünün (Düz.R2=.433; F=209,502; p=.000) algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı ve 
kurulan basit doğrusal regresyon modellerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında 
araştırmanın birinci hipotezi (H1) ve alt hipotezleri (H1a, H1b ve H1c) desteklenmektedir. 

Tablo 6’da yer alan basit doğrusal regresyon analizi ve bulguları incelendiğinde, kişi-iş uyumunun 
%46,4’ünün algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı (Düz.R2=.464) ve modelin anlamlı (F=237,577; 
p=.000) olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında araştırmanın ikinci hipotezi (H2) desteklenmektedir. 

Tablo 6. Algılanan örgütsel destek ile kişi-iş uyumu arasındaki regresyon analizine yönelik bulgular 

Bağımlı Değişken: Algılanan Örgütsel Destek 

Bağımsız değişken R2 Düz.R2 F β t p DW 

Kişi-İş Uyumu ,466 ,464 237,577* ,683 15,414 ,000* 2,021 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Kişi-iş uyumu ile işe gömülmüşlük ve alt boyutları arasındaki regresyona analizi ve bulguları incelendiğinde, 
işe gömülmüşlüğün %43.1’inin kişi-iş uyumu tarafından açıklandığı (Düz.R2=.431) ve modelin anlamlı 
(F=207,797; p=.000) olduğu görülmektedir. Ayrıca işe gömülmüşlüğün alt boyutlarından uyum boyutunun 
%40.2’sinin (Düz.R2=.402; F=184,183; p=.000), bağ boyutunun %20.7’sinin (Düz.R2=.207; F=72,348; p=.000) ve 
fedakârlık boyutunun %28.2’sinin (Düz.R2=.282; F=108,117; p=.000) algılanan örgütsel destek tarafından 
açıklandığı ve kurulan basit doğrusal regresyon modellerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bulgular 
ışığında araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) ve alt hipotezleri (H3a, H3b ve H3c) desteklenmektedir. 

Tablo 7. Kişi-iş uyumu ile işe gömülmüşlük ve alt boyutları arasındaki regresyon analizine yönelik bulgular 

Bağımlı Değişken: Kişi-İş Uyumu 

Bağımsız değişken R2 Düz.R2 F β t p DW 

İşe Gömülmüşlük ,433 ,431 207,797* ,658 14,415 ,000* 1,867 

Uyum ,404 ,402 184,183* ,635 13,571 ,000* 1,832 

Bağ ,2010 ,207 72,348* ,458 8,506 ,000* 1,879 

Fedakârlık ,284 ,282 108,117* ,533 10,398 ,000* 1,961 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

4.3. Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Araştırmanın bağımsız değişkeni algılanan örgütsel desteğin bağımlı değişken işe gömülmüşlük üzerindeki 
etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen hiyerarşik regresyon 
analizi ile incelenmiştir (Tablo 8, 9, 10, 11). 

Tablo 8’de yer alan hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; işe gömülmüşlük 
değişkeninin %55.3’ü (Düz.R2=.553; F=338,175; p=.000) ve kişi-iş uyumunun %46.4’ü (Düz.R2=.464; F=237,577; 
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p=.000) algılanan örgütsel destek ile açıklanmakta olup regresyon modelleri anlamlı olarak tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracılık rolüne bakılabilmesi için gerekli olan ön 
koşullarının sağlandığı söylenebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi ve bulgularına 
göre; işe gömülmüşlüğün %59.3’ünün algılanan örgütsel destek ve kişi-iş uyumu tarafından açıklandığı 
(Düz.R2=.593) ve anlamlı (F=200,105; p=.000) olduğu görülmektedir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin 
regresyon katsayısı olarak Beta değerinin (β=744) analize aracı değişken kişi-iş uyumunun katılmasıyla 
(β=.553) azaldığı, ancak anlamlılığının (p=.000) tamamen ortadan kalkmadığı belirtilebilir. Aynı şekilde aracı 
değişken kişi-iş uyumunda anlamlı (p=.000) olduğu görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında, “algılanan 
örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır” şeklindeki 
hipotez (H4) “kısmi aracılık etkisi” olarak desteklenmektedir. 

Tablo 8. Hiyerarşik regresyon analizine yönelik bulgular (1) 

Bağımsız/Aracı Değişken Bağımlı Değişken R2 Düz.R2 F β p 

Algılanan Örgütsel Destek İşe Gömülmüşlük ,554 ,553 338,175* ,744 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek Kişi-İş Uyumu ,466 ,464 237,577* ,683 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek 
İşe Gömülmüşlük ,596 ,593 200,105* 

,553 ,000* 

Kişi-İş Uyumu ,281 ,000* 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır.   
Sobel Z= 2.5886,  p= 0.00 

Tablo 9’da yer alan hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; uyum boyutunun %46.2’si 
(Düz.R2=.462; F=235,120; p=.000) ve kişi-iş uyumunun %46.4’ü (Düz.R2=.464; F=237,577; p=.000) algılanan 
örgütsel destek ile açıklanmakta olup regresyon modelleri anlamlı olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 9. Hiyerarşik regresyon analizine yönelik bulgular (2) 

Bağımsız/Aracı Değişken Bağımlı Değişken R2 Düz.R2 F β p 

Algılanan Örgütsel Destek Uyum ,464 ,462 235,120* ,681 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek Kişi-İş Uyumu ,466 ,464 237,577* ,683 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek 
Uyum ,518 ,515 145,642* 

,463 ,000* 

Kişi-İş Uyumu ,319 ,000* 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır.   
Sobel Z= 3.2965,  p= 0.00 

Bu kapsamda gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi ve bulgularına göre; uyum boyutunun %51.5’inin 
algılanan örgütsel destek ve kişi-iş uyumu ile açıklandığı (Düz.R2=.515) ve anlamlı (F=145,642; p=.000) olduğu 
görülmektedir. Algılanan örgütsel desteğin regresyon katsayısı olarak Beta değerinin (β=681) analize aracı 
değişken kişi-iş uyumunun katılmasıyla (β=.463) azaldığı, ancak anlamlılığının (p=.000) tamamen ortadan 
kalkmadığı belirtilebilir. Aynı şekilde aracı değişken kişi-iş uyumunda anlamlı (p=.000) olduğu 
görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında, “algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün uyum boyutuna 
etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır” şeklindeki hipotez (H4a) “kısmi aracılık etkisi” olarak 
desteklenmektedir. 
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Tablo 10’da yer alan hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; bağ boyutunun %21.9’u 
(Düz.R2=.219; F=77,645; p=.000) ve kişi-iş uyumunun %46.4’ü (Düz.R2=.464; F=237,577; p=.000) algılanan 
örgütsel destek ile açıklanmakta olup regresyon modelleri anlamlı olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi ve bulgularına göre; bağ boyutunun %25.2’sinin algılanan 
örgütsel destek ve kişi-iş uyumu ile açıklandığı (Düz.R2=.252) ve anlamlı (F=46,875; p=.000) olduğu 
görülmektedir. Algılanan örgütsel desteğin regresyon katsayısı olarak Beta değerinin (β=471) analize aracı 
değişken kişi-iş uyumunun katılmasıyla (β=.296) azaldığı, ancak anlamlılığının (p=.000) tamamen ortadan 
kalkmadığı belirtilebilir. Aynı şekilde aracı değişken kişi-iş uyumunda anlamlı (p=.000) olduğu 
görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında, “algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün bağ boyutuna 
etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır” şeklindeki hipotez (H4b) “kısmi aracılık etkisi” olarak 
desteklenmektedir. 

Tablo 10. Hiyerarşik regresyon analizine yönelik bulgular (3) 

Bağımsız/Aracı Değişken Bağımlı Değişken R2 Düz.R2 F β p 

Algılanan Örgütsel Destek Bağ ,222 ,219 77,645* ,471 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek Kişi-İş Uyumu ,466 ,464 237,577* ,683 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek 
Bağ ,257 ,252 46,875* 

,296 ,000* 

Kişi-İş Uyumu ,256 ,000* 

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır.   
Sobel Z= 3.2963,  p= 0.00 

Tablo 11’de yer alan hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde; fedakârlık boyutunun 
%43.3’ü (Düz.R2=.433; F=209,502; p=.000) ve kişi-iş uyumunun %46.4’ü (Düz.R2=.464; F=237,577; p=.000) 
algılanan örgütsel destek ile açıklanmakta olup regresyon modelleri anlamlı olarak tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizi ve bulgularına göre; fedakârlık boyutunun %44.4’ünün 
algılanan örgütsel destek ve kişi-iş uyumu tarafından açıklandığı (Düz.R2=.444) ve anlamlı (F=109,964; p=.000) 
olduğu görülmektedir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin regresyon katsayısı Beta’nın değerinin (β=660) 
analize aracı değişken kişi-iş uyumunun katılmasıyla (β=.554) azaldığı, ancak anlamlılığının (p=.000) tamamen 
ortadan kalkmadığı belirtilebilir. Aynı şekilde aracı değişken kişi-iş uyumunda anlamlı (p=.000) olduğu 
görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında, “algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün fedakârlık 
boyutuna etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolü vardır” şeklindeki hipotez (H4c) “kısmi aracılık etkisi” 
olarak desteklenmektedir. 

Tablo 11. Hiyerarşik regresyon analizine yönelik bulgular (4) 

Bağımsız/Aracı Değişken Bağımlı Değişken R2 Düz.R2 F β p 

Algılanan Örgütsel Destek Fedakârlık ,435 ,433 209,502* ,660 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek Kişi-İş Uyumu ,466 ,464 237,577* ,683 ,000* 

Algılanan Örgütsel Destek 
Fedakârlık ,448 ,444 109,964* 

,554 ,000* 

Kişi-İş Uyumu ,155 ,012** 

*p<0.01; **p<0.05 düzeyinde anlamlıdır.   
Sobel Z= 2.4940,  p= 0.05 
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5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmada çalışanların örgütsel destek algılarının işe gömülmüşlüğe etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık 
rolünün emek yoğun bir sektör olan bankacılık sektöründe incelenmesi ve elde edilen bulgular ile hem ileride 
yürütülecek araştırmalar hem de sektörel düzenlemeler için yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Kuramsal ve görgül araştırmalar kapsamında araştırmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin işe 
gömülmüşlük üzerindeki etkisinde kişi-iş uyumunun aracılık rolünün incelenmesidir.  

Araştırmada, çalışanların örgütsel destek algılarının işe gömülmüşlük üzerindeki etkisinin anlamlı ve olumlu 
olduğu belirlenmiştir. Yazında bu bulgu ile aynı doğrultuda sonuçları olan bazı araştırmalar bulunmaktadır. 
Kesen ve Akyüz (2016) çalışmalarında, algılanan örgütsel desteğin çalışanların bağlamsal performans 
algılarını ve işe bağlılıklarını arttırdığını aynı zamanda çalışanların işe gömülmüşlük düzeylerini pozitif 
yönde etkileyerek işten ayrılma niyetlerini azalttığını belirtmektedirler. Aynı şekilde Aykan ve Akgül (2019) 
Kayseri lojistik sektöründeki çalışanlarla yaptıkları çalışmalarında, algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe 
gömülmüşlük düzeylerini olumlu yönde etkilediğini vurgulamaktadırlar. Başka bir çalışmada Efe (2017), 
örgütsel desteğin bir sonucu olarak ortaya çıkan personel güçlendirmenin çalışanların işe gömülmüşlük 
düzeyini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği sonucuna varmaktadır. Fatima, Shafique, Qadeer ve Ahmad 
(2015) öğretim üyeleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarında, algılanan örgütsel desteğin çalışanların işe 
gömülmüşlük düzeylerini olumlu ve güçlü yönde etkilediğini belirtmektedirler. Diğer taraftan algılanan 
örgütsel destek ile işe gömülmüşlüğün boyutları olan uyum, bağ ve fedakârlık üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
etkinin olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda örgütün çalışanlarına verdiği destek ve çalışanların bu 
desteği olumlu algılaması onların ekstra bir rol davranışı olan işe gömülmüşlük düzeylerini artırabileceğini 
ortaya koymaktadır. 

Araştırmada, algılanan örgütsel desteğin kişi-iş uyumu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Yazında bu bulgu ile aynı doğrultuda bazı araştırma sonuçlarının olduğu ve bu bulgunun 
desteklendiği söylenebilir. Chen (2010) çalışmasında, algılanan örgütsel destek ile kişi-iş uyumu arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ballout (2007) çalışmasında, kariyer başarısının en önemli 
öncülünün kişinin sahip olduğu özellikler ile işin özelliklerinin uyum içinde olması gerektiğini belirtmektedir. 
Ayrıca kişinin özelliklerinin yetersiz kaldığı veya artırılması gerektiğinde de örgütün ona her konuda destek 
olması kariyer başarısını artıracaktır. Dolayısıyla örgüt tarafından verilen desteğin çalışan tarafından olumlu 
algılanması onun işine olan uyumunu kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde DeConinck, DeConinck ve Lockwood 
(2015) 98 satış yöneticisi ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında, algılanan örgütsel destek ile kişi-iş uyumu 
arasında güçlü ve olumlu bir ilişkinin olduğunu vurgulamaktadırlar. Örgütün öncelikle yapılan işleri iyi 
analiz etmesi ve bu işlere uygun kişileri istihdam etmesi kişi-iş uyumu ve başarı açısından son derece 
önemlidir. Aynı zamanda çalışanların işleri ile ilgili istek ve ihtiyaçlarına destek olması da yine kişi-iş uyumu 
ve sergilenen performans açısından önemlidir. Bu bağlamda örgütün verdiği destek çalışanın işe olan 
uyumunu güçlendirebilir ve başarısını artırabilir. Aksi bir durumda ise çalışanın tükenmişliğini ve dolayısıyla 
da işten ayrılma niyetini artırabilir. 

Araştırmada, kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlük üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. Araştırmanın bulgusu yazında yapılan diğer araştırmalar ile aynı doğrultuda 
değerlendirilmektedir. Dyk,  Coetzee ve Takawira (2013) Güney Afrika’da bir hizmet işletmesindeki 206 
çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, kişi-iş uyumunun işe gömülmüşlük üzerinde olumlu bir 
etkisinin olduğunu, işe gömülmüşlüğün en önemli öncülünün kişi-iş uyumu olduğunu belirtmektedirler. 
Diğer taraftan Nguyen (2015) Vietnam’da 325 çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmasında, çalışanların sahip 
oldukları özellikler ile işin özelliklerinin uyumlu olması onların işe gömülmüşlük davranışı sergilemelerine 
neden olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde işe gömülmüşlük, kişi-iş uyumunu, çalışanların örgüte 
bağlılığını ve işten ayrılması durumunda feda edilenlerin bileşimini ifade etmektedir (Aykan ve Akgül, 2019: 
2719). Diğer taraftan Tabak ve Hendy (2016) çalışmalarında işe gömülmüşlük düzeyinin yüksek olması kişinin 
işi ile ne derece uyum sağladığı ile ilgili olduğunu vurgulamaktadırlar. Kişi-iş uyumu sağlanamadığı takdirde 
kişinin işe gömülmüşlük seviyesi düşük olabilir. Kanten vd. (2016) yapmış oldukları benzer bir çalışmada, iş 
özellikleri ile işe gömülmüşlük arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu iki 
uyum çalışanların mutluluk düzeylerini de arttırmaktadır. Diğer taraftan kişi-iş uyumu ile işe 
gömülmüşlüğün boyutları olan uyum, bağ ve fedakârlık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu 
görülmektedir.  
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Araştırmanın bulgularına göre, algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlük üzerine etkisinde kişi-iş 
uyumunun kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Yazın taraması sonucunda bu değişkenler arasındaki 
aracılık rolünü inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum araştırmanın yazına katkısı ve 
sonraki çalışmalara destek sağlaması bakımından önemlidir. Bulguya göre, algılanan örgütsel desteğin işe 
gömülmüşlük üzerindeki olumlu etkisi analize kişi-iş uyumu değişkeninin eklenmesiyle anlamlılığını 
kaybetmemiş fakat olumlu etkisini azaltmıştır. Aynı şekilde algılanan örgütsel desteğin işe gömülmüşlüğün 
uyum, bağ ve fedakârlık boyutları üzerindeki olumlu etkisi analizlere kişi-iş uyumu değişkeninin 
eklenmesiyle anlamlılığını kaybetmemiş fakat olumlu etkisini azaltmıştır. Bu bağlamda çalışanların işe 
gömülmüşlük düzeylerinin artırılması önemli oranda kişinin işi ile uyumu yakalayabilmesine bağlıdır. İşin 
özellikleri ile kişinin özellikleri (bilgi, beceri, yetenek vb.) ne kadar uyumlu olursa o kadar kişi işine 
bağlanabilir, ondan haz duyabilir, tatmin olabilir ve daha fazla işe gömülmüşlük davranışı sergileyebilir. 
Ancak bu durumun sürekliliğini sağlamak hiç de kolay bir konu değildir. Çalışanların devamlı olarak işe 
gömülmüşlük davranış sergilemeleri örgütün onlara destek sağlayıp sağlamadıkları ile de doğrudan 
bağlantılıdır. Örgüt, çalışanlarına ihtiyaç duyduğu veya kendisini işi ile ilgili bir konuda eksik hissettiği 
durumlarda destek vermesi işe gömülmüşlük davranışının sürdürülebilirliği için son derece önemlidir. 
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Purpose – Present study aims to shed light on some of the HR issues of family businesses, including 
organizational justice, pay satisfaction, and turnover intentions of family business employees 
compared to non-family business employees.  

Design/methodology/approach – 301 family and non-family business workers from USA were 
surveyed. Regression analysis used to test the relationships and MANOVA was used to test 
difference between groups. 

Findings – Results show that while family business employees are less satisfied with benefit 
packages, their distributive justice perceptions, pay perceptions, and turnover intentions are not 
significantly different from non-family employees’. Furthermore, moderation analysis reveals that 
family involvement does not significantly change the relationship level between distributive justice, 
pay perceptions and turnover intentions. 

Discussion – According to our results family business managers should be careful with benefit 
packages and pay attention to keep a just environment to prevent possible increased turnover. 
Furthermore, family business managers should keep familiness impact under control so that it does 
not reach to a significant level to impact justice perceptions and turnover intentions. While family 
business literature is developing constantly, non-family employee issues, particularly blue-collar 
worker issues are very limited. This study showed that family businesses are neither good nor bad 
regarding blue-collar employee HR issues and family and non-family business employees are not 
different in their justice perceptions. This valuable contribution should lead researchers to seek 
additional constructs to evaluate causes of family firm HR issues. 

 

INTRODUCTION 

Researching and understanding family business is very important, mainly because more than 80% of 
companies in the world are family enterprises (Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg, 1997; Kachaner, Stalk, 
& Bloch, 2012). In addition to that, about 80% of the labour forces in family firms are filled with non-family 
employees (Tabor et al., 2018; Mass Mutual Financial Group, 2007). Due to unexpected results of family 
involvement into employee relations Neckebrouck, Schulze, & Zellweger (2018) are asking the inevitable 
question: “Are family firms good employers”. Unfortunately, studies on Human Resource (HR) practices and 
their effects on organizational justice and employee satisfaction are limited for small businesses and even rarer 
in the family business context (Barnett & Kellermanns, 2006; R. S. Reid & Adams, 2001).  Previous researchers 
examined family firm compensation practices from perspectives of altruism, agency (Lubatkin, Ling, & 
Schulze, 2007), or qualitative based observations (Beehr, Drexler, & Faulkner, 1997). Barnett and Kellermanns 
(2006) offered a conceptual model to investigate how family intervention affects the human resource practices 
and the justice perceptions of non-family employees. Though employment compensation research has 
significant practical implications (Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 2007) such as that a majority of total 
operating expenses come from employee compensation (Gomez-Mejia & Balkin, 2006), there is limited work 
on this topic in family business literature. This work contributes to the body of knowledge by investigating 
the satisfaction of employees who are not part of the controlling family, specifically blue-collar workers, with 
the practices of compensation in the family businesses. Reasons for selecting blue-collar workers are first to 
investigate a far less explored section of family firm human resources, second it is suggested that blue-collar 
workers have different indicators of turnover intentions than white-collar workers  and last, it is expected to 
see lower turnover intentions among blue-collar employees of family firms (Gottschalck et al., 2019). Having 
secure working environments and sustainability-oriented personnel planning in family firms is significantly 
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important for blue-collar workers. (Gottschalck et al., 2019; Bassanini et al., 2013). Blue-collar workers differ 
from white-collar workers in proximity to the owning family. While white-collar workers work in the same 
office with family members and exchange emotions and contribute decision making processes, blue-collar 
workers feel the family influence only by companywide policies. Hence it is expected to observe different 
organizational behaviour from those two groups of workers.  

It is theoretically and practically supported that top management incentive systems are applied through lower 
levels of management as a form of monitoring (Fama & Jensen, 1983; Werner & Tosi, 1995; Willams et al., 
2008). Moreover, studies analyzing non-family employees of family businesses argue that not only do family 
firms pay their top management teams and managers less, but it has also been shown that others in white-
collar positions are also paid less (Bandiera et al., 2015; Gomez-Mejia, Larraza-Kintana, & Makri, 2003).  
Research shows that many companies maintain certain proportions between the top and lowest paid, and 
since family CEOs tend to set themselves for low pay and leave more money to the company (Gomez-Mejia, 
Nuñez-Nickel, & Gutierrez, 2001), it is expected to see low pay levels for blue-collar family firm employees 
(Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 2007). According to Michiels, (2017) for family firms, compensation 
issue is at the centre of many problems and a very important topic to study. 

In response to the lack of empirical analysis on family business blue-collar workers and unexplored 
distinctions between family and non-family firms, the purpose of this study is to explore how family firms 
differ from non-family firms regarding blue-collar workers’ pay perceptions, justice perceptions and 
compensation satisfaction. Compensation is particularly important for family SMEs but still there is a lack of 
empirical research (Cruz et al., 2011) while many available ones are focused only on recommendations 
(Michiels, 2017). The main research question seeks to explore whether family firm blue-collar workers are 
satisfied with their compensation (including benefit packages) and to compare the level of distributive justice 
in family and non-family firms. To test the relationships and compare the differences among groups, we will 
perform regression analysis and MANOVA tests. The rest of the paper proceeded as follows; section two 
provides a detailed literature review and hypotheses. Methodology is covered in section three. Section four 
provides an analysis of results. Section five discusses results while section six includes managerial 
implications. Section seven outlines limitations and future research suggestions, and section eight contains the 
conclusion. 
LITERATURE REVIEW AND THEORY DEVELOPMENT  

HR Practices of Family Businesses 

Finding reasons behind the success of family businesses despite managerial limitations is one of the biggest 
challenges of family business researchers. As it is true for all companies, Chrisman, Chua, & Litz (2003) and 
Chua, Chrisman, & Sharma (2003) concluded that attracting qualified non-family employees and fostering 
value-creating behaviours in this group is critical. Barnett & Kellermanns (2006) argued that the family might 
have a direct effect on non-family employee’s justice perceptions, but its biggest impact might be on 
development and implementation of human resource policies and procedures. Schulze, Lubatkin, & Dino  
(2003)  suggest that family firms within the first generations, where the founders are still in charge, have strong 
altruism, which leads to strong family ties in the business and foster loyalty and commitment to both the firm 
and family (J. L. Ward, 2011). On the contrary, Barnett & Kellermanns (2006) suggested that altruism, similar 
to culture, could have negative effects on the fairness of HR practices. Although in that study, Barnett & 
Kellermanns (2006) argued that family intervention might create problems for non-family employees’ justice 
perceptions. Carsrud (2006) argued that injustice, unfairness, and inequalities can create problems for family 
as well as non-family employees. Supporting the Barnett & Kellermanns’ (2006) argument, Astrachan & 
Kolenko (1994) claimed that family firms use formal HR practices and procedures for non-family employees 
more than they do for family employees.  

While the number of empirical studies on human resource practices of family-owned businesses and their 
effects on performance is relatively limited (R. Reid, Morrow, Kelly, & Mccartan, 2002), Carlson, Upton, & 
Seaman  (2006) found that there is a significant relationship between human resource management practices 
and high performance of family business while others (i.e., Astrachan & Kolenko, 1994) suggested that human 
resource practices and revenues of family businesses are positively related. According to Madison et al., (2017) 
lack of perceived organizational justice between family and non-family employees could results in lowered 
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firm performance. In addition to that, some researchers (i.e., John L. Ward, 1988) suggested that family 
businesses might be able to create a more family-oriented workplace to increase the loyalty of their employees. 
Perceptions of leadership responsibilities of blue- and white-collar workers in family and non-family firms are 
key determinants of their turnover intentions and indicators to explain the difference between family and non-
family firms (Gottschalck et al., 2019). Staying in close touch with the owning family could result in reliability 
and appreciation and would results in decreased turnover intentions (Pittino et al., 2016) 

On the other hand, researchers argue that distributive justice is a major indicator of pay satisfaction 
(DeConinck & Stilwell, 2004), and it is related to job satisfaction and turnover intentions through a relationship 
with pay, benefits, and rewards (Alexander & Ruderman, 1987; Haar & Spell, 2009; Konovsky, Folger, & 
Cropanzano, 1987). According to studies (i.e Chrisman et al., 2017; Memili et al., 2013), family firms, unlike 
non-family firms, do not rely on incentives to reward and inspire non-family employees. By studying 
Northern Ireland Small and Medium Enterprises (SMEs), R. S. Reid & Adams (2001) analysed and compared 
the HR practices of family businesses with non-family businesses. Results suggested that while family 
businesses have higher turnover rates, non-family businesses have higher labor costs than family businesses. 
This might be related to other conclusions of the same study, which suggests that family businesses provide 
less training to their employees than non-family firms and family firms are not inclined to deal with unions. 
Also, lower cost might be related to Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín’s (2007) conclusion, which is that 
family firms pay less to their employees compared to non-family firms.   

H1: Compared to non-family firm blue-collar employees, family firm blue-collar employees have lower 
perceived distributive justice 

H2: Compared to non-family firm blue-collar employees, family firm blue-collar employees have greater 
turnover intentions 

Perceived Justice, Pay Satisfaction and Turnover Intentions of Non-family Employees 

Business and family systems are two main points that non-family employees have to deal with while working 
in a family firm (Tabor et al., 2018). Turnover intentions as well as job embeddedness of non-family employees 
depends on this twofold taxonomy (Gottschalck et al., 2019). Differed human resource practices of family firms 
towards family employees (Jennings, Dempsey, & James, 2018) is a real case in family firms and most 
important form of this bifurcated HR management is monetary compensation (Samara et al., 2019; Samara & 
Arenas, 2017). On the other hand, in their comprehensive literature analysis, Jennings et al., (2018) concluded 
that while bifurcated HR practices favours the family employees, there are cases that it also favours the non-
family employees. There have been several studies investigating the satisfaction of family business employees 
(Bandiera et al., 2015; Block et al., 2015; R. S. Reid & Adams, 2001). Furthermore, researchers associated 
organizational justice with a number of work attitudes like job dissatisfaction and turnover intentions 
(Konovsky et al., 1987). Literature suggests that the connection between organizational justice and attitudinal 
outcomes in the family firm context is still not clear. Carmon et al. (2010) concluded that a family member and 
non-family member do not differ in their perceptions of organizational justice. Furthermore, Michiels (2017) 
studied compensation practices of family SMEs by using 124 small- to medium-sized Belgian family firms and 
concluded that family firms are not different than others in Belgium.  Perceived just promotion or pay will 
translate to just organization (Sieger, Bernhard, & Frey, 2011). Moreover, authors concluded that it was more 
important for employees to be fair in terms of outcome distributions, like pay and promotion, than procedural 
and interactional justice. 

Researchers (i.e., Al-Salemi, 2013) suggest that when perceptions of organizational justice increase, job 
satisfaction and organizational commitment will increase and intentions to leave will decrease. Ercan (2018) 
suggested that intrinsic motivations impact job satisfaction much more than extrinsic and promotional factors 
do. Memili & Welsh (2012) proposed that when non-family employees do not identify themselves with an 
organization and disconnect with the organization, they will be more prone to developing turnover intentions. 
Block, Millán, Román, & Zhou (2015) studied European communities to investigate the pay satisfaction of 
family employees and results show that employees, who are not part of the family, are less satisfied in their 
jobs compared to family member employees. Also, the same study suggested that family members are willing 
to accept lower wages compared to non-family members while female family members earn more than non-
family female employees, and male family employees earn less than non-family male employees. Beehr, 
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Drexler, & Faulkner (1997) argued that since family firms prioritize the family members in the company, non-
family employees are less satisfied with justice in the company, and they feel fewer personal advantages and 
find no difference in between being a family business employee or non-family business employee. Chen et al., 
(2011) stated that satisfaction and turnover intentions relationship has been studied thousands of times but 
still scholars still looking for extant variables to investigate why, how, and when this relationship changes. In 
this context investigating the family involvement as a moderator for this relationship will enlighten this 
phenomenon. Furthermore, considering that family firms are notorious with nepotism and other justice issues 
(Carsrud, 2006), studying justice perceptions and turnover intentions in the light of family involvement will 
help to capture family firms’ uniqueness and heterogeneity.   

H3: Compared to non-family firm blue-collar employees, family firm blue-collar employees are less satisfied 
with compensation packages  

H3A: Family firm blue-collar employees are less satisfied with pay (salary) 

H3B:  Family firm blue-collar employees are less satisfied with benefit packages 

H4: Family involvement moderates the relationship between pay satisfaction and turnover intentions.  

H5: Family involvement moderates the relationship between distributive justice perceptions and turnover 
intentions. 

METHODOLOGY 

Sample Data 

Data for this study is taken from a broader research project, which is designed to investigate the relationships 
between pay perceptions and job satisfaction (Nielson, 2014). The sample is drawn from a current list of blue-
collar workers who are employed in factories, construction sites, and other manual labour jobs and receive an 
hourly salary in the United States.  

An online survey was used to collect data from respondents. A random sample of the blue-collar workers was 
selected and invited to participate in the survey by using probabilistic sampling method. Ownership status of 
the firm (Family vs. Non-family) is self-defined by the respondents of the survey. This method reveals the 
perceived family firms rather than statistically defined family firms. Survey applicants were asked questions 
about the perception of justice in the distribution of outcomes, satisfaction about their compensations, and 
turnover intentions. A computerized structured questionnaire was utilized to gather data from respondents. 
This questionnaire was delivered electronically to individuals from a list of blue-collar workers. A list of 1,156 
contacts was obtained and of the 1,156 surveys distributed, 502 were returned. After eliminating disqualified 
or incomplete surveys, the final sample size was 301, which represents a 26% return rate. This sample was 
comprised of 301 respondents; 126 (41.8%) women and 175 (58.1%) men respondents respectively. To evaluate 
the nonresponse bias, we applied t-test to compare early and late respondents (Rogelberg & Stanton, 2007). 
Results show that early versus late responders did not differ on gender (t= .867, Sig= 0.094), race (t= .270, Sig= 
0.941), age (t= -.573, Sig= 0.268), education (t= -.281, Sig= 0.159), region (t= .205 Sig= 0.205), tenure in the 
organization (t= -.552, Sig= 0.273), tenure in the position (t= -.141, Sig= 0.260) or income (t= -.082, Sig= 0.754). 

Variables 

The present study is designed to analyse and compare the perceptions of non-family employees’ pay 
satisfaction, perceived distributive justice, and turnover intentions. MANOVA analysis used to test difference 
between family business and non-family business in terms of pay satisfaction, distributive justice, and 
turnover intentions. Furthermore, authors used Factor Analysis to extract factors from the instruments. 
According to Hair et al. (2010), 0.30 is the minimum acceptable level for each loading and sample; sizes around 
300 should take 0.35 or more for statistical significance.  To have more parsimonious output, this study kept 
the minimum level at 0.50.  

Pay satisfaction, which might deteriorate behaviour of employees and cause absenteeism, lack of commitment, 
lowered productivity, and increased turnover (Nelson et al., 2008), is measured by a 13-item questionnaire 
developed from Nielson (2014). Using Factor Analysis, we developed a three-factor model: pay satisfaction 
with pay (PS_Pay), pay satisfaction with comparison (PS_Comparison), pay satisfaction with benefits 
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(PS_Benefits). 5 points Likert Scale is applied to all questions, ranging from “strongly disagree” to “strongly 
agree”. PS_Pay factor is measured by questions like, “My / pay is the amount I expect on each check.” 
PS_Comparison factor is measured by questions like, “I am / satisfied with my pay raises that I have received 
in the past.” PS_Benefits factor is measured by questions like, “I am satisfied with the size of my current / 
salary.”  

Perceived distributive justice is measured by using a 14-item scale, developed by Heneman & Schwab (1985) 
and Dulebohn & Werling (2007). Factor Analysis revealed a two-factor model: perceived distributive justice 
based on outcome (PDJ_Outcome) and perceived distributive justice based on expectation (PDJ_Expectation). 
PDJ_Outcome factor is measured by questions like, “My / company is fair in the way they administer pay” 
and PDJ_expectation factor is measured by questions like, “My current salary is fair.”  

Turnover intentions that are mainly affected by pay satisfaction and perceived distributive justice (Al-Salemi, 
2013; Konovsky et al., 1987) are measured by a one-item scale which is, “I am hoping to find a new job in the 
next 1-5 / years.” Regression and multiple regression analysis were used to test level of significance between 
the proposed variables. 

Demographics of the respondents were also investigated to explore any impact on above variables. 
Characteristics of the demographic variables are as follow: gender and race are categorical, age, tenure in the 
company, tenure in position, and income are continuous variables. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Analysis 

MANOVA was used to analyse sampling differences between family and non-family business respondents. 
Results show that there are no differences except in the case of gender. This indicates that the family business 
sample has a larger male population than female. Since most of the demographics have no significant 
difference, we do not take any action and continue with caution. Briefly, the sample has equal characteristics 
for both groups. 

Table 1 shows the descriptive statistics such as standard deviations, means, and correlations among the 
variables. Significant correlations are possible indicators for possible significant relationships. Further analysis 
reveals significant findings for those highly correlated variables such as income and gender. 

To be able to examine the distributive justice and pay satisfaction variables, we applied Factor Analysis to 
extract the stronger factors. Table 2 shows Factor Analysis results. Analysis resulted in two factors, 
PDJ_Outcome (perceived distributive justice based on outcome) and PDJ_Expectation (perceived distributive 
justice based on expectations) for perceived distributive justice, and three factors, PS_W_Pay (pay satisfaction 
with salary), PS_W_Comparison (pay satisfaction compared to others) and PS_W_Benefits (pay satisfaction 
with benefits) for perceived pay satisfaction. Furthermore, Table 2 shows reliability measures for those items. 
All the factors have higher Cronbach Alpha levels than the suggested 0.85 threshold, except Factor 2 (0.712) 
being at the least acceptable point. Since this is exploratory research, it will be kept with caution. 
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 Table 1: Descriptive statistics and correlations among variables 

 Descriptives Mea
n 

Std. 
Dev. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

1 Gender 1.409 0.4924 1                           

2 Race 4.651 0.9906 0.034 1                         

3 Age 4.352 1.5628 0.09 0.159*
 

1                       

4 education 1.545 0.7086 -0.057 -0.07 0.028 1                     

5 region 2.595 1.0076 0.08 -0.015 0.025 -0.04 1                   

6 tenure 2.967 1.4648 -0.018 -0.013 0.352*
 

0.053 0,009 1                 

7 tenurepos 2.744 1.3308 0.007 -0.005 0.332*
 

0.042 -
 

0.705*
 

1               

8 income 2.465 1.0753 0.341*
 

0.059 0.069 0.051 .122* .262** 0.205*
 

1             

9 PDJ_OUTCOME 0 1 -0.095 -0.046 -0.104 -
 

-
 

0.074 0.056 0.226*
 

1           

10 PDJ_EXPECTATIO
 

0 1 0.148*
 

0.016 -.123* -
 

-0.04 -0.02 0.001 0.004 0 1         

11 PS_W_PAY 0 1 -
 

-0.011 -0.045 -
 

-
 

.115* 0.113 0.149*
 

0.748*
 

-0,002 1       

12 PS_W_COMPARIS
 

0 1 -0.044 -0.07 -0.08 0.057 0.033 -0.048 -0.056 0.158*
 

0.434*
 

0.156*
 

0 1     

13 PS_W_BENEFITS 0 1 0.047 -0.054 -0.032 0.014 0.05 0.085 -0.017 0.236*
 

0.271*
 

-.198** 0 0 1   

14 FB 1.674 0.4694 0.116* -0.109 -0.107 0.024 0.009 -0.059 -0.112 0.037 0.023 -0.107 0.01
 

-
 

.249*
 

1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

N=301 

                      

It is suggested (Chrisman, Chua, Pearson, & Barnett, 2012) that family business studies should be able to 
differentiate family firms from non-family firms. Therefore, we investigated the difference in Table 3. MANOVA 
results exhibit the difference between family business and non-family business in terms of pay satisfaction, 
distributive justice, and turnover intentions. Findings do not support Hypothesis 1 nor Hypothesis 2. This 
indicates that there is no significant difference in distributive justice perceptions and turnover intentions of 
family business blue-collar employees compared to non-family business blue-collar employees.  

Furthermore, Table 3 shows that family business blue-collar employees do not have significantly different pay 
satisfaction levels compared to non-family business counterparts. On the contrary, family firm blue-collar 
employees have different benefit package satisfaction levels. Therefore, Hypothesis 3 is partially supported. 
Further analysis shows that family firm employees are less satisfied with their benefit package than family firm 
employees (B= -0.888, Sig= 0.000). In conclusion, family business blue-collar employees are not significantly 
different from non-family business blue-collar employees in perceived distributive justice and perceived pay 
satisfaction, but they are different in perceived satisfaction with benefit packages. 
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Table 2: Factor Analysis, Perceived Distributive Justice and Pay Satisfaction 

Variables Factor1 Factor2 

 

Factor1 Factor2 Factor3 

P.D. Justice Variables P.D. Justice 

Outcome 

P.D. Justice 

Expectation 

Pay Satisf. 

Variables 

PS_W_ 

Pay 

PS_W_ 

Comparison 

PS_W_ 

Benefits 

PDJ13 0.945 

 

PS7 0.874 

  

PDJ12 0.935 

 

PS12 0.863 

  

PDJ14 0.928 

 

PS8 0.846 

  

PDJ11 0.916 

 

PS11 0.834 

  

PDJ3 0.911 

 

PS13 0.742 

  

PDJ5 0.896 

 

PS9 0.684 

  

PDJ1 0.877 

 

PS1 0.523 

  

PDJ4 0.810 

 

PS3 

 

0.797 

 

PDJ2 0.795 

 

PS4 

 

0.781 

 

PDJ6 0.516 

 

PS5 

 

0.697 

 

PDJ9 

 

0.823 PS6 

 

0.691 

 

PDJ10 

 

0.793 PS2 

  

0.900 
   

PS10 

  

0.849 

Explained Variance 53.20% 12.60% 

 

36.90% 23.30% 16% 

Cronbach Alpha 0.957 0.712 

 

0.941 0.855 0.879 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
PDJ-Outcome=Perceived Distributive Justice based on Outcome 
PDJ-Expectation=Perceived Distributive Justice based on Expectations 
PS_W_Pay=Perceived Satisfaction with Salary 
PS_W_Comparison=Perceived Pay Satisfaction when Compared to Others 
PS_W_Benefits=Perceived Satisfaction with Benefit Packages 
 
 

Table 4 analyses the impact of family businesses on relationships between pay satisfaction, distributive justice, 
and turnover intentions. In Model 1, results show that there is a significant negative relationship between 
outcome-based perceived distributive justice and turnover intentions (B= -0.451, sig.= 0.000). Adding the family 
business variable into Model 2 resulted in no significant relationship between family business and turnover 
intentions, as well as no significant increase in R2 (sig. 0.676 and R2 remained at 0.206). In Model 3, we added 
the interaction effects of family business and distributive justice perceptions; results also indicate no significant 
improvement or relationship (sig. 0.888 and 0.278, and R2 changed from 0.206 to 0.209).  Results indicate that 
family ownership does not have a significant impact on the relationship between distributive justice perceptions 
and turnover intentions for blue-collar workers.   
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Table 3: MANOVA Analysis 

Variables f Sig. 

TOI 0.416 0.519 

PDJ_OUTCOME 0.162 0.688 

PDJ_EXPECTATION 3.45 0.064 

PS_W_PAY 0.039 0.843 

PS_W_COMPARISON 0.977 0.324 

PS_W_BENEFITS 19.772 0.000 

P<0.05,     R2= 0.062, A.R2= 0.059 

In the analysis of the perceived pay satisfaction and turnover intentions relationship, family business 
moderation analysis reveals non-significant results. Table 5 shows that in Model 1, pay satisfaction has a 
significant impact on turnover intentions. Model 2 analyses whether there is any improvement after family 
business involvement, and results show that there is no significant impact (sig. 0.955 and R2 stayed at 0.227). In 
Model 3, the researchers explore the interaction effect for improvement. This is controlled for main effects. 
Results are also not significant (sig. 0.784, 0.921, and 0.787, R2 stayed at 0.227). In conclusion, family involvement 
does not appear to impact the relationship between pay satisfaction and turnover intentions. Therefore, 
Hypotheses 4 and 5 are not supported. 

Table 4: Moderation Analysis for Distributive Justice 

 

 

FB Moderation on Distributive Justice 

 Model 1 Model 2 Model 3 
 Strd. Beta Sig. Strd. Beta Sig. Strd. Beta Sig. 

PDJ_OUTCOME -0.451 0.000** -0.450 0.000** -0.463 0.000** 
PDJ_EXPECTATION 0.049 0.340 0.047 0.366 0.044 0.411 

       
FB   -0.022 0.676 -0.017 0.740 
       
FB_Outcome     -0.008 0.888 
FB_Expectation     -0.059 0.278 
       
F Statistic  38.549  25.687  15.631 
R^2  0.206  0.206  0.209 
AR^2  0.200  0.198  0.196 
Dependent Variable: Turnover Intentions 
**Significant at P<0.05     
Model1: Direct relationship b/w distributive justice and Turnover intentions 
Model2: Model2: Relationship b/w Familiness and Turnover intentions after controlling P.D. Justice 
Model3: Relationship b/w interaction effects and turnover intentions after controlling main effects 
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Table 5: Moderation Analysis for Pay Satisfaction 

DISCUSSION 

The analysis revealed significant findings about HR issues of family businesses, particularly about pay 
satisfaction and justice perceptions. Although there is evidence in the literature to support Hypothesis 1 (Beehr 
et al., 1997; Carmon et al., 2010) that family business employees are less satisfied with justice than non-family 
business employees, our findings are not supporting it. According to results, there is no difference between 
family business blue-collar employees’ distributive justice perceptions and that of non-family business blue-
collar employees. Although Beehr et al. (1997) and Carmon et al.  (2010) suggested that family business 
employees might suffer from injustice, and Atalay & Özler (2013) argued that family business employees benefit 
from organizational justice, in the case of blue-collar workers, family ownership or management does not make 
a significant impact on organizational justice perceptions.  

Findings about pay perceptions of blue-collar family business employees revealed significant results. Past 
literature (i.e., Block et al., 2015; Carrasco-Hernandez & Sánchez-Marín, 2007) suggests that family business 
employees are paid less and are less satisfied with compensation packages, which is partially confirmed by this 
work. According to the results, family business employees are not significantly dissatisfied with their salaries 
as well as in comparison with other employees, but they are less satisfied with their benefit packages.  

Based on previous literature (R. S. Reid & Adams, 2001), family business employees should have higher turnover 
intentions, but results show no significant difference between family business employees and non-family 
business employees. This result is not unexpected after finding no significant difference on distributive justice 
and pay satisfaction between family business employees and non-family business employees. Therefore, it 
appears that family business and non-family business blue-collar employees do not differ in their turnover 
intentions.  

Barnett & Kellermanns (2006) argued that family involvement might not affect justice perceptions directly and 
other researchers (i.e., Astrachan & Kolenko, 1994; R. S. Reid & Adams, 2001; Schulze et al., 2003; John L. Ward, 
1988) investigated how family involvement might impact satisfaction and justice perceptions. In this study, the 
researchers explored moderator analysis for family involvement. According to results from Table 4, family 

 

FB Moderation on Pay Satisfaction 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 Strd. Beta Sig. Strd. Beta Sig. Strd. Beta Sig. 

PS W PAY -0.408 0.000** -0.408 0.000** -0.410 0.000** 
PS_W_COMPARISON -0.184 0.000** -0.184 0.000** -0.186 0.000** 
PS_W_BENEFITS -0.162 0.002** -0.161 0.002** -0.159 0.003** 
       
FB   -0.003 0.955 -0.001 0.987 
       
FB_Pay     -0.014 0.784 
FB_Comparison     -0,005 0.921 
FB_Benefits     0.014 0.787 
       
F Statistic  29.048  21.714  12.313 
R^2  0.227  0.227  0.227 
AR^2  0.219  0.216  0.209 
Dependent Variable: Turnover Intentions    

** Significant at P<0.05      

Model1: Direct relationhsip b/w pay satisfaction and turnover intentions 

Model2: Model2: Relationship b/w Familiness and Turnover intentions after controlling Pay Satisf. 

Model3: Relationshop b/w interaction effects and turnover intentions after controlling main effects 
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involvement does not have a significant impact on the relationship between distributive justice, perceived pay 
satisfaction, and turnover intentions of family business blue-collar employees. 

MANAGERIAL IMPLICATIONS 

This exploratory research on blue-collar workers provided many compelling results for family business 
managers as well as for non-family business managers.  It is promising to see that family businesses do not differ 
from non-family businesses in organizational justice perceptions like some of the previous literature suggested. 
However, family businesses should strive for higher justice perceptions to reduce the chance of impacting the 
family reputation and image.  

It is encouraging that family businesses do not differ from non-family businesses in pay satisfaction level. Based 
on the results, family businesses should pay more attention to their benefit packages. Employees who are less 
satisfied with benefit packages might begin to have higher turnover intentions and eventually leave the 
organization. This might result in loss of talent and knowledge, easily leading to problems for the business.  

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 

In today’s realm of data collection, it is difficult for many researchers to obtain longitudinal data for extensive 
analysis. Hence, studies suffer due to the limitations of cross-sectional data, which is one of the main limitations 
of this study. Furthermore, data was collected for a broader analysis of blue-collar workers; hence family firm 
classifications were not applied to the criteria in most of the literature. Family businesses are identified by the 
personal confirmation of survey respondents. Therefore, future studies should focus on collecting detailed 
information on family ownership and the familiness effect and analysing the results according to the familiness 
scale (i.e., Klein, Astrachan & Smyrnios, 2005). 

CONCLUSION 

Analysis of family business characteristics compared with non-family businesses is vital for family business 
literature. Particularly, the impact of familiness on non-family employees is very important to understand family 
firm dynamics. This study enlightened this part of the family business research by comparing family business 
blue-collar employees with non-family counterparts. Results show that family firms are neither too good to 
work, nor too difficult to be in. There is no difference in justice perceptions as well as turnover intentions of 
family business employees compared to non-family business employees. Furthermore, while family firm 
employees are satisfied with salary, they are not satisfied with the benefit packages. This shows that, while 
family firms pay their employees according to the industry standards, they don’t provide extra benefit packages 
to reserve the money in the business. 
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Purpose – The aim of this study is to evaluate the studies related to the management literature such 
as social anthropology, social psychology, sociology and especially organizational behavior, with 
the bibliometric analysis method and to guide the studies that will be directed towards the 
organizational gossip phenomenon in Turkish literature. 
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biblographic coupling, co-citation, co-occurrence analysis,  co-autorship and bibliometric mapping 
method using bibliometric citation analysis on a sample of 681 articles, obtained from the Web of 
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Discussion – Although there are studies that albeit significant progress to the literature on gossip, 
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1. GİRİŞ 

Örgütsel davranış literatüründe informal iletişim süreçlerinin bir sonucu olarak değerlendirilen dedikodu 
kavramı, örgütsel süreçleri olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle genellikle örgütlerde istenmeyen bir iletişim 
şekli olarak değerlendirilmiştir (Waddington, 2012). Ancak farklı disiplinlerden temel alınan görüşler 
doğrultusunda, örgütsel dedikodu çalışmalarında kavramın negatif yönlerinin yanı sıra informal sosyal ağlar 
aracılığıyla (Crampton vd., 1998) örgütlerde bilgi edinme ve bu yolla çalışanlar arasında yeni ve örgüt yararına 
olabilecek normların yayılmasını teşvik edebilmesi, bir etkileme taktiği olması, örgüt içi itibar ve güç elde 
etmenin bir aracı olması ve aynı zamanda örgütün dış çevresini algılamasına kadar olan süreçte belki de bir 
rekabet aracı olabileceği düşüncesiyle (Grosser vd., 2012) dedikodu olgusunun hem örgüt açısından hem de 
çalışanlar açısından pozitif veya faydalı yanlarının da olduğu kavrama ilişkin yönetim yazınında yapılan 
çalışmaların (Burt ve Knez, 1996; Kniffin ve Sloan, 2010; Ellwardt vd., 2012; Altuntaş vd., 2014) odak noktası 
haline gelmeye başlamıştır. Bu noktada yönetim literatüründe kavram, bir sosyalizasyon süreci olarak (Soeters 
ve van Iterson, 2002) değerlendirilmiş ve çalışan itibarı (Zinko vd., 2011), örgütsel güven (Burt ve Knez, 1996), 
tükenmişlik (Georganta vd., 2014), örgütsel özdeşleme ve istismarcı yönetim algısı (Decoster vd., 2013), örgüt 
temelli özsaygı (Cole ve Scrivener, 2013) ve çalışan sesliliği (Liu ve Lim, 2018) gibi örgütsel davranış konuları 
ile bir arada araştırılmıştır. Bununla birlikte, özellikle örgütsel davranış yazınında son yıllarda araştırmalarda 
kavrama yönelik araştırmacıların ilgisi artsa da özellikle dedikodu kavramının örgütsel davranış yazını 
kapsamında bütüncül bir incelemesine yönelik çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışma 
kapsamında örgütsel davranış yazını başta olmak üzere sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi 
yönetim yazını ile ilişkilendirilen çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilerek özellikle Türk 
yazınında örgütsel dedikodu olgusuna yönelik yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Dedikodu kavramı sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, örgütsel davranış gibi farklı literatürlerde, 
farklı teorik temellerle ele alınan bir kavram olmasına rağmen, Kim vd. (2019: 30)’nin de ifade ettiği gibi 
örgütsel hayatta var olan ancak yönetim literatüründe yeterince ilgi görmeyen bir kavramdır. Psikoloji 
literatüründe genellikle bir kişilik özelliği kapsamında söylenti temelli (Fine ve Rosnow, 1978: 161) ele alınmış 
ve taraflar arasındaki bilgi paylaşımının, sosyal ilişkilerde uygun sosyal davranışlara ilişkin normların 
belirlediği bir süreç olarak görülmüştür. Sosyoloji literatüründe ise kavrama ilişkin çalışmalar çok eskilere 
dayanmakla birlikte Fuchs (1995) dedikodunun bilgilendirici ve ahlaki olmak üzere iki yönünün olduğunu, 
sosyal gruplardaki merkez konumunda olan grupların daha çok bilgilendirici, yenilikçi ve kozmopolit 
unsurlar üzerine bilgi alışverişi yapmak amacıyla dedikoduyu bir sosyal araç olarak kullandığını, çevre 
konumunda olan grupların ise daha bireysel ve ahlaki unsurlar üzerine dedikodu eylemini gerçekleştirdiğini 
belirtmiştir. Bu açıdan sosyoloji literatüründe dedikodu kavramı sosyal tabakalaşmanın ve kültürün bir 
parçası olarak değerlendirilmiştir (Hafen, 2004: 223). Gambetta (1994: 200)’nın bireylerin kendi çıkarlarına 
ulaşabilmesi için kültürel bir araç olarak ifade ettiği dedikodu kavramı, bireylerin farklı özelliklerinin (Litman 
ve Pezzo, 2005) ve ihtiyaçlarının bir sonucu olarak, bireylerin belirli bir sosyal kategoriye mensup olma çabası 
olarak görülmektedir.  

Sosyoloji literatürünün bir uzantısı olarak yönetim literatüründe de kavram sosyal kontrol aracı (Giardini ve 
Conte, 2012;  Hofman, 2014; Vaidyanathan vd., 2016) olarak sosyal grupların ve normlarının sürdürülmesine 
katkıda bulunan informal sosyal kontrol mekanizması (Wittek ve Wielers, 1998: 190) çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Bu noktada Eder ve Enke (1991)’nin çalışmaları ile birlikte dedikodu kavramının pozitif 
yönleri vurgulansa da genel akım kavramın kötü niyetli veya negatif bir eylem (Morrill, 1995) olabileceği 
noktasında birleşmiştir (Gluckman, 1968: 26). Ancak Noon ve Delbridge (1993: 32) dedikodu kavramının hem 
grup hem de bireysel düzeyde iki açıdan incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kavramın özellikle sosyal 
kimlik inşasında önemli bir rol oynadığını ve örgütlerde özellikle grup oluşturma, düzenleme ve grupları 
devam ettirmede hayati bir rol oynayan bu olgunun herhangi bir sosyal ortamdan kaldırılmasının örgütsel 
iletişime zarar vereceğini ileri sürmesiyle kavramın pozitif yönlerine de ilgi artmıştır. Hafen (2004) örgütsel 
vatandaşlık davranışı gibi ekstra rol davranışlarının örgüt içerisinde dedikodu aracılığıyla yayılacağını 
belirterek kavramın yönetim literatüründe pozitif açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Farley 
(2011: 575) de özellikle örgütlerde ve gruplarda dedikodunun sosyal bağların temel mekanizması olduğu 
iddiasıyla grup dinamiklerini, gruplar arası ittifakları ve dolayısıyla iç grup/dış grup gibi ayrımları 
belirginleştirmesiyle örgütler için etkili bir strateji olduğunu ifade etmiştir.  
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Sosyal antropoloji çalışmalarında ise dedikodu, temelde bireyler hakkında bilgi edinmenin, sosyal bağları 
güçlendirmenin bir aracı olarak tanımlandığı için dedikodunun insanların yaşadıkları toplumun kültürüne 
nasıl adapte olacaklarını öğrenmelerine yardımcı bir unsur olduğu belirtilir (Baumeister vd., 2004: 111). Bu 
açıdan dedikodu, bireylerin sosyalleşmesinin bir sonucu olarak sosyal gerçekliği ve sosyal detayları 
anlamasına yardımcı rol oynar (Cengiz, 2017: 314). Bu düşüncenin yönetim literatürüne yansımaları, 
dedikodunun örgütlerde güç veya itibar yaratma aracı olarak ele alınmasına neden olmuştur (Kurland ve 
Pelled, 2000; Rooks vd., 2011; Boehm, 2012; Wu vd., 2016). Gluckman (1968: 30) sosyal antropoloji açısından 
dedikodu kavramını kurumsallaşmış sosyo-kültürel bir fenomen olarak ele alarak, örgüt gibi sosyal 
topluluklarda dedikodunun hem bireysel hem de sosyal bir olgu olması nedeniyle yerleşik kısıtlamalar ve 
yaptırımlar içerdiğini belirtmiştir. Bu açıdan dedikodu, sosyal mübadele teorisi, atıf teorisi, bilişsel 
uyumsuzluk teorisi, belirsizlik azaltma teorisi gibi farklı teorik çerçevelerde bireylerin dedikodulara neden ve 
nasıl katıldıklarını ve örgütsel çatışma (Decoster, 2013; Jeuken, 2015) gibi dedikoduyu yönetme yolları yönetim 
literatüründe incelenen olgular haline gelmiştir (Michelson vd., 2010: 372).  

Bu doğrultuda dedikodu kavramının disiplinler arası bir olgu olduğu ancak yönetim literatüründe bu olgu 
ile ilgili genel bir çalışma eksikliğinin de olduğu açıktır (Kolb ve Putnam, 1992; Michelson vd., 2010). Bu 
çerçevede kavramı yönetim literatürü çerçevesinde tanımlayan, Wittek ve Wielers (1998: 189) dedikoduyu 
üçüncü kişiler hakkında zorunlu olmayan konuşma veya bir kişinin başka bir kişiye üçüncü bir kişi hakkında 
bilgi sağlanması olarak ele almıştır. Ayrıca bir örgüt üyesinin aynı örgütün bir veya daha fazla üyesi ile başka 
bir üyesi hakkında resmi olmayan ve değerlendirici (olumlu veya olumsuz) konuşmaları örgütsel dedikodu 
olarak tanımlanmaktadır (Kim vd., 2019: 30). Dolayısıyla örgütsel dedikodu literatürü ekiplerde, gruplarda, 
topluluklarda ve örgütlerde bulunmayan bir üçüncü taraf hakkında sürekli olarak değerli bilgilerin 
paylaşılması olarak kavramın tanımlanması noktasında hem fikirdir (Giardini ve Wittek, 2019: 1). Yönetim 
literatürünün kavrama ilişkin ortak varsayımı, dedikodunun örgütte fısıltı gazetesi (grapevine) aracılığıyla 
yayılan bir iletişim şekli olduğu bu nedenle çalışanların motivasyonu ve dolayısıyla örgütün etkinlik ve 
verimliliği üzerinde olumsuz etkisi olduğu yönündedir (Baker ve Jones, 1996). Ancak dedikodunun farklı 
disiplinlerde hem olumlu hem olumsuz yanlarının ele alınması nedeniyle, örgütlerde de çalışan bakış açısına 
göre ve örgütsel açıdan iki farklı değerlendirmeni olması sonucunda dedikodu örgütsel açıdan karmaşık bir 
olgu haline gelmektedir (Grosser vd., 2012: 52). Bu doğrultuda, sosyal ve örgütsel bir fenomen olarak 
dedikodu kavramının sosyal bilimler disiplinlerinde araştırma ilgisi son yıllarda (Brady vd., 2017; Robinson 
ve Thelen, 2018; Hozouri vd., 2018; Kim vd., 2019; Durmuş vd., 2020) artmış olmasına rağmen kavramın hala 
araştırmaların merkezinde yer alan bir konu olmadığı (Michelson, 2010) düşüncesiyle bu araştırmada örgütsel 
dedikodu kavramı farklı disiplinlerde yer alan çalışmalar açısından bibliyometrik analiz yöntemi ile 
değerlendirilecektir.  

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel dedikodu yazınına ilişkin literatürde mevcut olan ana temaları belirleyerek 
(Houmanfar ve Johnson, 2004) gelecekte özellikle örgütsel davranış alanında bu olguya yönelik çalışma 
yapacak araştırmacılara kavramsal bir zemin hazırlamaktır. Nicel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada 
çalışmanın amacına yönelik olarak bibliyometrik analiz yönteminde yararlanılmıştır. Bibliyometrik analiz için 
VOSviewer 1.6.15 yazılım programı kullanılmıştır. Araştırma verileri birçok bibliyometrik araştırmada (Çetin 
ve Çaylan, 2015; Ekşili ve Alparslan, 2016; Boğan vd., 2018) olduğu gibi Web of Science Core Collection veri 
tabanından elde edilmiştir. Bibliyometrik analizde veri toplama tekniği farklılık göstermektedir. Araştırma 
metodolojisinde ilk olarak dedikodu literatürüne ilişkin yazın incelenerek, araştırma konusuna uygun 
çalışmaların makaleler olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle araştırmada analiz birimi olarak araştırma 
makaleleri değerlendirilmiştir. İkinci aşamada Boolean taraması temel alınarak makalelerin anahtar kelime 
kombinasyonu, dedikodu için “gossip” OR “rumor” OR “grapevine” örgütsel dedikodu için “gossip” AND 
(“workplace” OR “organization” OR “employee”) şeklinde (literatürde yer alan kavrama ilişkin söylenti ve 
fısıltı gazetesi kavramları da dahil edilerek) Web of Science Core Collection veri tabanında konu başlığı olarak 
taranmıştır. Üçüncü aşamada ise yazına ilişkin filtreleme yapılmıştır. Araştırmada araştırma alanı sosyoloji, 
antropoloji, sosyal psikoloji, psikoloji ve yönetim literatürü baz alındığı için bu literatüre ait olmayan dergiler 
araştırma dışı bırakılmıştır. Araştırmada dil olarak İngilizce filtrelenmiş, makaleler esas alınmış, 1990 
öncesinde dedikodu yazınına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı için 1990-2020 yılları arası 20 yıllık 
periyotta 681 makale bibliyometrik analiz ile incelenmiştir.  
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Bibliyometrik analiz bir makalenin diğer makaleler tarafından kaç kez alıntılandığına ve kaynak gösterildiğine 
bakılarak makaleler ve araştırma konuları arasındaki bağlantıları göstermek için tasarlanmış bir analiz 
tekniğidir (Maditati vd., 2018: 152).  Seglen (1994)’in de belirttiği gibi dergi etkisinin akademik yayınlar 
üzerinde çok anlamlı bir etkisinin bulunmaması, literatürü değerlendirme tekniği olarak araştırmacıları atıf 
temelli ölçümlere ve dolayısıyla bibliyometrik temelli analiz yöntemlerine yönlendirmiştir (Van Raan, 2012). 
Bibliyometrik analiz nicel bir araştırma tekniği olup keşfedici veya tanımlayıcı çalışmalar olarak 
değerlendirilmelidir (Kurutkan ve Fatih, 2018: 8). Bibliyometrik analizde; atıf analizi (citation analysis), 
bibliyografik eşleştirme (biblographic coupling), ortak atıf analizi (co-citation), ortak-varlık analizi (co-
occurrence analysis), ortak yazar (co-autorship) ve bibliyometrik haritalama gibi analiz türleri bulunmaktadır 
(Belek vd., 2019). Bununla birlikte HisCite, Citespace, Ucinet, VOSviewer gibi birçok görsel haritalama tekniği 
birimler arasındaki ağ bağlantılarının ortaya çıkarılmasında yardımcı olan yazılımlardır. Ancak bibliyografik 
verilere dayalı, atıf, bibliyografik eşleştirme veya birlikte atıf gibi analizleri mümkün kılması, önemli 
terimlerin ortak oluşum ağlarını görselleştirmesi nedeniyle VOSviewer programı tercih edilmiştir. VOSviewer 
programında bibliyografik verilere dayanarak görselleştirme yapılmasında, program tam ve fraksiyonel 
(kesirli) olmak üzere iki farklı hesaplama yöntemi sunar. Bu çalışmada atıf, bibliyografik eşleştirme veya 
birlikte atıf analizlerinde iki yazar arasındaki bir ortak yazarlık bağlantısının gücünü belirlerken yalnızca 
yazarlar tarafından birlikte yazılan dokümanların sayısı ile değil, aynı zamanda ortak olarak yazılan her bir 
dokümanın toplam yazar sayısını da esas alan fraksiyonel (kesirli) hesaplama yöntemi (Van Eck ve Waltman, 
2010) esas alınmıştır. Araştırma sorunsalı kapsamında bibliyometrik analizde en etkili yayın organları, en 
etkili kurumlar, en etkili araştırmacılar ve ilgili literatürdeki en etkili makaleler (İpek, 2019) incelenmiştir. 
Ayrıca araştırma sistematiğinde Järvelin ve Vakari (1993) tarafından önerilen sınıflama şeması temel 
alınmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırma bulgularında öncelikle doküman sayısı, yazar sayısı ve makale sayısı gibi temel oransal ifadelere 
yer verilmiştir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda gelecek araştırmalara yön göstermesi açısından 
(İpek, 2019: 549) dergi ve yazarların performansına ilişkin yayın sayısı, toplam atıf sayısı ve yıllık ortalama 
toplam alıntı atıf sayısı göstergelerine yer verilmiştir.  

Şekil 1’de taranan yıllara göre yayınların ve atıfların dağılımı yer almaktadır. Şekilde belirtildiği gibi yıllar 
içerisinde örgütsel dedikodu çalışmalarına ilişkin yayınların ve yayınlara ilişkin atıfların sayısı artmaktadır. 
Şekilde yer alan ilk grafik toplam yayın sayılarını ikinci grafik ise toplam atıf sayılarını göstermektedir. 
Araştırmanın temel alındığı zaman aralığında 1990 yılında dedikodu yazınında sadece 1 çalışma bulurken 
2019 yılında ise bu alanda yazılmış 81 çalışmaya rastlanmaktadır. Aynı zamanda 2020 yılında ise çalışmanın 
yapıldığı süreye kadar 26 çalışma yayınlanmış olup grafik doğrultusunda bu çalışmaların sayısının artması 
beklenmektedir. Benzer şekilde ikinci grafikte yer alan atıf sayıları da yıllar içerisinde artış göstermiştir. 
Yayınlara yapılan atıfların artmaya başladığı 2002 yılında bu sayı 60 iken 2019 yılında 1940’a ulaşmıştır.  

 
Şekil 1. Yıllara Göre Toplam Yayınların Yayın Yıllarına ve Atıf Sayıları 

Araştırmada ele alınan bir diğer gösterge ise en çok atıf yapılan yazar ve dergi dağılımıdır. Araştırma 
göstergelerine göre özellikle konuya ilişkin çalışmaların psikoloji alanında yoğunlaştığını bununla birlikte 
yönetim alanına ilişkin çalışmaların da ön plana çıktığı görülmektedir. Analiz kapsamında alana en çok katkı 
sağlayan yazarların Lewandowsky vd. (2012), Dunbar (2004), Heath vd. (2001), Ashkanasy ve Daus (2005) 
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olduğu görülmektedir. Özellikle örgütsel davranış alanındaki çalışmasıyla Ashkanasy ve Daus (2005) (toplam 
atıf sayısı 234) ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada yazarlar örgütsel dedikodu kavramını duygusal zeka ile 
ilişkilendirerek çalışmıştır.  

Tablo 1. En Çok Atıf Yapılan Yazar ve Dergi Dağılımı 

Yazarlar Dergi Toplam 
Atıf Sayısı 

Yıllık 
Ortalama 

Atıf Sayısı 
Lewandowsky vd. (2012) Psychological Science in the Public Interest 518 57,56 
Dunbar (2004) Review of General Psychology 312 18,35 
Heath vd. (2001) Journal of Personality and Social Psychology 260 13,00 
Ashkanasy ve Daus (2005) Journal of Organizational Behavior 234 14,63 

Paquette ve Underwood (1999) 
Merrill-Palmer Quarterly-Journal of 
Developmental Psychology 234 10,64 

Gabriel (1995) Organization Studies 234 9,00 
Andersen vd. (1995) British Journal of Social Psychology 210 8,08 
Baumeister vd. (2004) Review of General Psychology 205 12,06 
Foster (2004) Review of General Psychology 186 10,94 
House vd. (1996) Academy of Management Review 163 6,52 

Dedikodu yazınına en çok katkısı olan yazar, üniversite ve çalışma alanına ilişkin bilgiler ise Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Yazar, üniversite ve çalışma alanında en çok katkısı olan ilk 10 yazar, kurum ve konu başlığı 
değerlendirilmeye alınmıştır. Tabloya göre dedikodu yazınına ilişkin en çok çalışmanın iletişim, sosyal 
psikoloji ve yönetim alanlarında yapıldığı, alana en çok katkı sağlayan yazarların Di Fonza, Bordia ve Beersma 
gibi yazarların olduğu ve University of California System, University of London Vrije Universiteit Amsterdam 
üniversiteleri gibi Avrupa üniversitelerinin alanda en çok çalışma yapan üniversiteler olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Dedikodu Yazınına En Çok Katkısı Olan Alanlar, Yazarlar ve Üniversiteler 

Konu Başlığı Sayı % Yazar Sayı % Üniversite Adı Sayı % 

İletişim 110  16.15    Nicholas 
Di Fonzo  

15  2.20   University of California 
System  

21 3.08 

Sosyal 
Psikoloji 

89  13.06    Prashant 
Bordia  

14  2.05   University of London  21 3.08 

Yönetim 81  11.89    Bianca 
Beersma 

6  0.88   Vrije Universiteit 
Amsterdam  

21 3.08 

Multidisipliner 
Psikoloji 

68  9.98    Daniel 
Balliet 

5  0.73   State University System of 
Florida  

18 2.64 

İşletme 62  9.10   Kim Peters  5  0.73   University of Queensland  18 2.64 

Sosyoloji 57  8.37    Lea 
Ellwardt  

4  0.58   Rochester Institute of 
Technology  

15 2.20 

Antropoloji 53  7.78    
Yoshihisa 
Kashima  4  0.58   

Academic Center For 
Dentistry Amsterdam  12 1.76 

Siyaset Bilimi 49  7.19    Junhui Wu  4  0.58   
Pennsylvania 
Commonwealth System of 
Higher Education Pcshe  

11 1.61 

Uygulamalı 
Psikoloji 

45  6.60    Charlotte 
De Backer 

3  0.44   Harvard University  10 1.46 

Not: n=681; Konu başlığında Web of Science kategorisi temel alınmıştır.  

Dedikodu yazınına ilişkin bibliyografik eşleştirme (biblographic coupling), ortak atıf analizi (co-citation), 
ortak-varlık analizi (co-occurrence analysis) ve ortak yazar (co-autorship) analizleri VOSviewer programı ile 
analiz edilmiştir. Program aracılığıyla elde edilen görsel haritaların aşağıda yer almaktadır. Ayrıca analiz 
öncesinde Taşkın ve Çakmak (2010) çalışmalarında kullandıkları yönteme benzer şekilde yazar ve dergi 
isimlerinin farklı kullanımların sonucu değiştirmemesi için farklı yazılmış yazar ve dergi isimleri için Excel 
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programı yardımıyla birleştirme işlemi yapıldıktan sonra veriler VOSviewer programına aktarılmıştır. Ortak 
yazarlık analizi bir alanda bilgi birikiminin artmasını ve alanın gelişmesine katkı sağlayan önemli bir 
göstergedir (Bozdemir ve Çivi, 2019: 58). Program aracılığıyla ilk olarak ortak yazarlık analizi yapılmıştır. 
Yazarlar açısından ortak yazarlık ağ bağları ve yoğunluk görseli ise Şekil 2’de yer almaktadır.  

 
Şekil 2. Dedikodu Yazınına İlişkin Ortak Yazarlık Analizi 

Şekil 3’deki görselde Di Fonza’nın en fazla bağlantısı olduğu yazar Bordia’nın olduğu, Beersma’nın en fazla 
bağlantısı olduğu yazarın ise Balliet olduğu görülmektedir. Bu yazarların birbirleri arasındaki bağlantı gücü 
diğer yazarlara göre daha fazladır. Ayrıca Peters ve Kim’in yine diğer yazarlara benzer şekilde bağlantılarının 
güçlü olduğu ve bu yazarların daha çok birlikte yayın yaptıkları tespit edilmiştir. Ortak yazar ağları ülkeler 
açısından da değerlendirilmiş ve ülkeler açısından ortak yazarlık verileri Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Dedikodu Yazınına İlişkin Ülkeler Açısından Ortak Yazarlık Analizi 

 Yayın Sayısı  Toplam Atıf Sayısı  Ağ Bağlantı Gücü 
ABD 216 6334 42.00 
İngiltere 68 1447 26.00 
Hollanda 40 857 16.00 
Avustralya 39 1420 25.00 
Kanada 27 343 9.00 
Çin Halk Cumhuriyeti 18 154 6.00 
Almanya 17 63 3.00 
Fransa 13 183 4.00 
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İspanya 11 79 5.00 
Güney Afrika 10 69 3.00 
İtalya 10 164 8.00 
Belçika 9 41 6.00 
Güney Kore 8 82 5.00 
İskoçya 8 282 5.00 
İsviçre 7 61 4.00 
Norveç 6 129 3.00 
Türkiye 5 75 2.00 
Yeni Zelanda 5 88 1.00 

Tablo 3’e göre en fazla ortak yazarlığa sahip olan ve yayın sayısı, atıf sayısı en fazla olan ülke ABD’dir. Bu 
ülkeyi sırasıyla İngiltere, Hollanda, Avustralya ve Kanada takip etmektedir. Bununla birlikte Çin ve Güney 
Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinin de bu alanda öne çıktığı görülmektedir.  Ayrıca en çok ortak yazarlık yapan 
ülke çiftlerinin ABD ve Avustralya’nın olduğu bunun akabinde Hollanda, İtalya ve İngiltere’nin yine ortak 
yazarlık yapan bir diğer ülke grubu olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ise daha çok ABD başta olmak üzere 
Avrupa ülkelerine yakın bir pozisyonda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların daha ayrıntılı 
incelenebilmesi içi araştırma kapsamında bibliyografik eşleştirme analizi yapılmış ve sonuçları Şekil 3’de 
görselleştirilmiştir. 

 
Şekil 3. Dedikodu Yazınına İlişkin Ülkeler Açısından Bibliyografik Eşleştirme Analizi 
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Şekil 4’te yer alan bibliyografik eşleşme analizine göre de dedikodu yazınına ilişkin yazarların birlikte en çok 
birlikte yayın yaptıkları ülke ABD’dir. Ancak yıllara göre değerlendirme yapıldığında 2011-2012 yılları 
arasında ABD işbirliği yapılan ülkelerin merkezinde yer alırken, 2012-2015 yılları arasında işbirliği ağlarının 
İngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkelere doğru genişlediği, ancak özellikle 2015 yılından sonra yazında 
Güney Kore ve Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinin diğer Avrupa ülkeleri (İtalya, Fransa gibi) ile işbirliklerini 
artırdıkları gözlemlenmiştir. Program aracılığıyla ele alınan bir diğer analiz ortak atıf analizidir. Ortak atıf 
analizine ilişkin ağ bağları ve yoğunluk görseli ise Şekil 4’de yer almaktadır.  

 
Şekil 4. Dedikodu Yazınına İlişkin Ortak Atıf Analizi 

Ortak atıf analizi kapsamında en çok atıf alan yazarlar Lewandowsky vd. (2012), Feinberg (2014), Paquette ve 
Underwood (1999), Ashkanasy ve Daus (2005), Andersen vd. (1995)’dir. Haritada bulunan yuvarlakların 
büyüklüğü atıf sayılarının yoğunluğunu temsil ederken renkler ise yazarlara yapılan atıf yaptıkların 
yoğunluğunun derecesini göstermektedir. Renkler sarıdan mora doğru ilerledikçe yayına yapılan atıfın 
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yoğunluğu da artmaktadır. Ayrıca program aracılığıyla ortak-varlık analizi yapılmış ve alana ilişkin öne çıkan 
kavramsal temellerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analiz sonuçları Şekil 5’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 5. Dedikodu Yazınına İlişkin Ortak Varlık Analizi 

Şekil 6’da dedikodu yazınında değerlendirilmeye alınan makalelerin anahtar kelimeleri içerisinde en az 10 
kez tekrar edilmiş 19 kelimeye ilişkin ağ bağlarının ve yoğunluk görseline göre, dedikodu, sosyal medya, 
sosyal ağ, kurumsal itibar, güç, iletişim, güven, şiddet en çok kullanılan kelimelerdir.  

Araştırmanın ana odak noktası özellikle yönetim literatürü çerçevesinde konuyu irdelemek olduğu için Web 
of Science Core Collection taraması sonucu elde edilen makalelerden yönetim ve işletme kategorileri 
filtrelenerek 81 makaleye ortak varlık analizi yapılmıştır. Örgütsel dedikodu kavramına ilişkin ortak varlık 
analizi sonuçları Şekil 6’da yer almaktadır.  
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Şekil 6. Örgütsel Dedikodu Yazınına İlişkin Ortak Varlık Analizi 
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Şekilde örgütsel dedikodu literatürüne ilişkin 4 ayrı küme olduğu tespit edilmiş ve bu açıdan her bir küme 
ayrı ayrı görselleştirilmiştir. Kümelerden ilki algılanan psikolojik yakınlık, dedikodu, istismarcı yönetici 
kavramlarının Çin kelimesi ile bağlantılı olduğu kümedir. Bu durum Wu vd. (2018) gibi araştırmacıların son 
yıllarda örgütsel dedikodu kavramına yönelik çalışmalarının sayısını artması ve bu alanda Çin ve Uzak Doğu 
ülkelerindeki araştırmacıların da ilgisinin arttığı şeklinde düşünülebilmektedir. Ayrıca bu ülkelerdeki 
araştırmacılar kavramı çalışanların proaktif davranışları, örgütsel dışlanma gibi olumsuz bir örgütsel davranış 
olarak değerlendirmektedir (Xie vd., 2018; Tian vd., 2019). Bununla birlikte aynı küme içerisinde yaratıcılık, 
dışadönüklük, duygusal tükenme, sosyal destek, hizmet performansı gibi kavramların yer alması bu 
bağlantılarda yer alan çalışmaların örgütsel dedikodunun negatif bir örgütsel davranış olarak araştırma 
konularında yer alındığının bir diğer göstergesi olarak düşünülebilmektedir. Örgütsel dedikodu yazınında 
oluşan bir diğer kümede ise bireysel performans, bireysel davranış, duygusal düzenleme, negatif duygular, 
istismarcı yönetici, negatif örgütsel dedikodu gibi kavramlar en sık tekrar edilen kavramlardır. Bu küme 
içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında yazın değerlendirildiğinde, örgütsel dedikodu kavramının çalışan 
sinizmi (Kuo vd., 2015), farkındalık ve affetme (Babalola vd., 2019) gibi bireysel düzeyde ölçümlenebilen 
değişkenler ile ilişkilendirildiği dolayısıyla yazında kavramın örgütsel düzeyden ziyade bireysel düzeyde bir 
değişken olarak daha çok nicel araştırma yönelimli ele alındığı ifade edilebilir. Analiz sonucunda oluşan bir 
diğer küme de söylentinin yayılması, hırs, kurumsal sosyal sorumluluk ifadelerinin yer aldığı kümedir. Bu 
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gruptaki çalışmalarda dedikodunun özellikle bir iletişim şekli olarak ele alındığı, kurumun itibarı gibi örgütler 
arası düzeyde de incelenen bir kavram olduğu (Van Iterson ve Clegg, 2008) ifade edilebilir. Son küme ise 
çalışan performansı ve üretkenlik kavramlarının kümesidir. Bu durumda son yıllarda özellikle Ben-Hador 
(2019) çalışmasında olduğu gibi örgütsel dedikodunun gruplar arası düzeyde özellikle sosyal sermaye 
çalışmalarına odaklandığı ifade edilebilir.  

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Örgütsel dedikodu ve dedikodu kavramının çeşitli disiplinler açısından incelendiği bu çalışmada, yazar 
profili, ortak yazar ağları, ortak atıf durumu ve incelenen yayınların konu dağılımı gibi çeşitli başlıklar 
incelenmiş ve sonuçları sunulmuştur. İncelenen yayınlar 1990 yılından başlayıp bu çalışmanın yapıldığı Mart 
2020 tarihine kadar 681 makale kapsamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda en fazla yayının 2019 yılında 
yapıldığını, konunun en fazla çalışıldığı alanın iletişim olduğu, alanda en çok atıf alan yazarın Lewandowsky 
vd. (2012) ve alana en çok katkısı bulunan yazarın Di Fonza’nın olduğu, ayrıca en çok çalışılma yapılan ülkenin 
ise ABD olduğu ve bununla birlikte Avrupa ülkeleri başta olmak üzere özellikle son yıllarda Uzak Doğu 
ülkelerinde de konunun yaygın bir şekilde çalışıldığı görülmektedir. Konuya ilişkin en çok katkı sağlayan 
kurumun ise University of California System olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dedikodu kavramının sosyal 
medya, sosyal ağ, kurumsal itibar, güç, iletişim, güven, şiddet gibi bir arada çalışıldığı, örgütsel dedikodu 
kavramının ise proaktif davranışları, örgütsel dışlanma, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sermaye, 
duygusal düzenleme, negatif duygular, sinizm, güç, itibar yönetimi, örgütsel sapma davranışı, örgütsel 
güven, mobbing, tükenmişlik, bilgi arama gibi örgütsel davranış kavramlarıyla ilişkilendirildiği ve bireysel, 
örgütler arası ve örgütsel düzeyde olmak üzere farklı analiz düzeylerinde incelendiği gözlenmiştir.  

Bibliyometrik analizin amacı mevcut yazını analiz ederek gelecek araştırma yönelimlerine yol göstermektir. 
Bu noktada bu çalışmanın Türkiye’de nispeten az çalışılan bir konu olan örgütsel dedikodu kavramına ilişkin 
çalışma yapacak araştırmacılara zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Türk yazınında son yıllarda yapılan 
çalışmalarda (Şantaş vd., 2019; Levent ve Türkmenoğlu, 2019; Özveren ve Büte, 2019) örgütsel dedikodu 
kavramına yönelik ilgi artmakla birlikte hala bu çalışmaların sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda 
gelecek araştırma yönelimlerinin mevcut yazında yer alan perspektiflerden hareketle, örgütler arası düzeyde 
ve örgüt düzeyinde çalışılması önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Öncelikle bu çalışma, yazında mevcut olan makaleler üzerinden bir değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla elde 
edilen veri setinin sınırlılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte çalışmada sadece bibliyometrik 
analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu nedenle gelecek araştırmalarda bibliyometrik analiz ile birlikte içerik 
analizi ve meta analiz gibi diğer analiz türlerinin birleştirilmesi önerilebilmektedir.  

KAYNAKÇA 

Altuntaș, S., Șahin Altun, Ö., & Çevik Akyil, R. (2014). The nurses’ form of organizational communication: 
What is the role of gossip?. Contemporary Nurse, 48(1), 109-116. 

Andersen, B. L., Cacioppo, J. T., & Roberts, D. C. (1995). Delay in seeking a cancer diagnosis: delay stages and 
psychophysiological comparison processes. British Journal of Social Psychology, 34(1), 33-52. 

Ashkanasy, N. M., & Daus, C. S. (2005). Rumors of the death of emotional intelligence in organizational 
behavior are vastly exaggerated. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 441-452. 

Babalola, M. T., Ren, S., Kobinah, T., Qu, Y. E., Garba, O. A., & Guo, L. (2019). Negative workplace gossip: Its 
impact on customer service performance and moderating roles of trait mindfulness and 
forgiveness. International Journal of Hospitality Management, 80, 136-143. 

Baker, J. S., & Jones, M. A. (1996). The poison grapevine: How destructive are gossip and rumor in the 
workplace?. Human Resource Development Quarterly, 7(1), 75-86. 

Baumeister, R. F., Zhang, L., & Vohs, K. D. (2004). Gossip as cultural learning. Review of General Psychology, 
8(2), 111–121. 

Baumeister, R. F., Zhang, L., & Vohs, K. D. (2004). Gossip as cultural learning. Review of General Psychology, 
8(2), 111-121. 



M. Öztürk – S. G. Gök 12/2 (2020) 1668-1683 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1680 

Bellek, M., Koparan, E., & Aykan, E. (2019). Stratejik yönetim alanında Türkiye’nin genel durumu: 1975-2019 
yılları arası bibliyografik bir değerlendirme. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 58-90. 

Ben-Hador, B. (2019). Social capital levels, gossip and employee performance in aviation and shipping 
companies in Israel. International Journal of Manpower, 40 (6), 1036-1055. 

Boehm, C. (2012). Gossip and reputation in small-scale societies. The oxford handbook of gossip and reputation, 
253-274. 

Boğan, E., Çalışkan, C., & Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm yazınında kurumsal sosyal sorumluluk: Türkiye’de 
yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 47-62. 

Brady, D. L., Brown, D. J., & Liang, L. H. (2017). Moving beyond assumptions of deviance: The 
reconceptualization and measurement of workplace gossip. Journal of Applied Psychology, 102(1), 1. 

Burt, R. S., & Knez, M. (1996). Trust and third-party gossip. Trust in organizations: Frontiers of theory and 
research,  Editör: Roderick M. Kramer, Tom R. Tyler, 68-89. 

Cengiz, A. K. (2017). Bir Yerli Olma Bağlamında Dedikodu, Söylentiler ve Antakyalılık, Akademik Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, 311-327.  

Cole, J. M., & Scrivener, H. (2013). Short term effects of gossip behavior on self-esteem. Current 
Psychology, 32(3), 252-260. 

Crampton, S.M., Hodge, J.W. & Mishra, J.M. (1998). The informal communication network: factors influencing 
grapevine activity, Public Personnel Management, Vol. 27, No. 4, 569-84. 

Çetin, Ç. K., & Çaylan, D. Ö. (2015). Stratejik yönetim yazınının entelektüel yapısında değişim: 2001-2013 
yılları arası bibliyometrik bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 
101-120. 

Decoster, S., Camps, J., Stouten, J., Vandevyvere, L., & Tripp, T. M. (2013). Standing by your organization: The 
impact of organizational identification and abusive supervision on followers’ perceived cohesion and 
tendency to gossip. Journal of Business Ethics, 118(3), 623-634. 

Dunbar, R. I. M. (2004). Gossip in evolutionary perspective. Review of General Psychology, 8, 100–110.   

Durmuş, A., Kırılmaz, h., & Şahin, Ö. (2020). Is gossip associated with nurses’ job performance 
perceptions?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 17-30. 

Eder, D., & Enke, J. L. (1991). The structure of gossip: Opportunities and constraints on collective expression 
among adolescents. American Sociological Review, 494-508. 

Ekşili, N., & Alparslan, A. M. (2016). Gündemdeki liderlik konuları: Journal Of Organizational Behavior 
Dergisinde bibliyometrik bir analiz (2010-2015). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 8(16), 274-291. 

Ellwardt, L., Labianca, G. J., & Wittek, R. (2012). Who are the objects of positive and negative gossip at work?: 
A social network perspective on workplace gossip. Social Networks, 34(2), 193-205. 

Eroğlu, E. (2005). Yöneticilerin dedikodu ve söylentiye yönelik davranış biçimlerinin belirlenmesi Arfor 
Taşıma Hizmetleri AŞ’de bir uygulama. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 203-218. 

Farley, S. D. (2011). Is gossip power? The inverse relationships between gossip, power, and likability. European 
Journal of Social Psychology, 41(5), 574-579. 

Fine, G. A., & Rosnow, R. L. (1978). Gossip, gossipers, gossiping. Personality and Social Psychology Bulletin, 4(1), 
161–168. 

Foster, E. K. (2004). Research on gossip: Taxonomy, methods, and future directions. Review of General 
Psychology, 8(2), 78-99. 

Fuchs, S. (1995). The stratified order of gossip: informal communication in organizations and science. Soziale 
Systeme, 1(1), 47-72. 



M. Öztürk – S. G. Gök 12/2 (2020) 1668-1683 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1681 

Gabriel, Y. (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization Studies, 16(3), 
477-501. 

Gambetta, D. (1994). Godfather’s gossip. European Journal of Sociology, 35(02), 199-223.  

Georganta, K., Panagopoulou, E., & Montgomery, A. (2014). Talking behind their backs: Negative gossip and 
burnout in Hospitals. Burnout Research, 1(2), 76-81. 

Giardini, F., & Conte, R. (2012). Gossip for social control in natural and artificial societies. Simulation, 88(1), 18-
32. 

Giardini, F., & Wittek, R. P. (2019). Silence Is Golden. Six reasons ınhibiting the spread of third-party 
gossip. Frontiers in Psychology, 10, 1-11.  

Gluckman, M. (1968). Psychological, sociological and anthropological explanations of witchcraft and gossip: a 
clarification, Man, 3, 20–34. 

Grosser, T., Kidwell, V., & Labianca, G. J. (2012). Hearing it through the grapevine: Positive and negative 
workplace gossip. Organizational Dynamics, 41, 52-61. 

Hafen, S. (2004). Organizational gossip: A revolving door of regulation and resistance. Southern Journal of 
Communication, 69(3), 223-240. 

Heath, C., Bell, C., & Sternberg, E. (2001). Emotional selection in memes: the case of urban legends. Journal of 
Personality and Social Psychology, 81(6), 1028.  

Hofman, E. (2014). An obligation of conscience: gossip as social control in an eighteenth-century Flemish 
town. European Review of History: Revue Européenne d’histoire, 21(5), 653-670. 

Houmanfar, R., & Johnson, R. (2004). Organizational implications of gossip and rumor. Journal of Organizational 
Behavior Management, 23(2-3), 117-138. 

House, R. J., Shane, S. A., & Herold, D. M. (1996). Rumors of the death of dispositional research are vastly 
exaggerated. Academy of Management Review, 21(1), 203-224. 

Hozouri, M., Yaghmaei, M., & Bordbar, H. (2018). Clarifying the impacts of organizational silence on 
organizational commitment with controlling the effects of organizational rumors. Management Science 
Letters, 8(6), 533-542. 

İpek, İ. (2019). Organizational learning in exporting: A bibliometric analysis and critical review of the empirical 
research. International Business Review, 28(3), 544-559. 

Järvelin, K., & Vakkari, P. (1993). The evolution of library and information science 1965–1985: A content 
analysis of journal articles. Information Processing & Management, 29(1), 129–144. 

Jeuken, E., Beersma, B., ten Velden, F. S., & Dijkstra, M. T. (2015). Aggression as a motive for gossip during 
conflict: The role of power, social value orientation, and counterpart's behavior. Negotiation and Conflict 
Management Research, 8(3), 137-152. 

Kim, A., Moon, J., & Shin, J. (2019). Justice perceptions, perceived insider status, and gossip at work: A social 
exchange perspective. Journal of Business Research, 97, 30-42. 

Kniffin, K. M., & Sloan Wilson, D. (2010). Evolutionary perspectives on workplace gossip: Why and how gossip 
can serve groups. Group & Organization Management, 35(2), 150-176. 

Kolb, D. M., & Putnam, L. L. (1992). The multiple faces of conflict in organizations. Journal of Organizational 
Behavior, 311-324. 

Kuo, C. C., Chang, K., Quinton, S., Lu, C. Y., & Lee, I. (2015). Gossip in the workplace and the implications for 
HR management: A study of gossip and its relationship to employee cynicism. The International Journal 
of Human Resource Management, 26(18), 2288-2307. 

Kurland, N. B., & Pelled, L. H. (2000). Passing the word: Toward a model of gossip and power in the 
workplace. Academy of Management Review, 25(2), 428-438. 



M. Öztürk – S. G. Gök 12/2 (2020) 1668-1683 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1682 

Kurutkan, M. N., & Orhan, F. (2018). Sağlık politikası konusunun bilim haritalama teknikleri ile analizi. İksad 
Yayınevi, Türkiye.  

Levent, F., & Türkmenoğlu, G. (2019). Okul yöneticilerinin dedikodu ve dedikodu yönetimine ilişkin 
görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 787-814. 

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its 
correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13, 
106–131. 

Litman, J. A., & Pezzo, M. V. (2005). Individual differences in attitudes towards gossip. Personality and 
Individual Differences, 38(4), 963-980. 

Liu, Y., & Lim, J. H. (2018). Positive gossip from leaders elicits employee voice. In Academy of Management 
Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 15336). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. 

Maditati, D. R., Munim, Z. H., Schramm, H. J., & Kummer, S. (2018). A review of green supply chain 
management: From bibliometric analysis to a conceptual framework and future research directions. 
Resources, Conservation and Recycling, 139, 150-162. 

Michelson, G., Van Iterson, A., & Waddington, K. (2010). Gossip in organizations: Contexts, consequences, 
and controversies. Group & Organization Management, 35(4), 371-390. 

Morrill, C. (1995). The Executive Way: Conflict Management in Corporations. Chicago: Chicago University Press. 

Noon, M., & Delbridge, R. (1993). News from behind my hand: gossip in organizations. Organization Studies, 
14(1), 23–36. 

Özveren, C. G., & Büte, M. (2019). Dedikodu mekanizmasının psikososyal öncülleri ve sonuçları: araştırma 
görevlileri üzerine nitel bir araştırma. Journal of International Social Research, 12(66), 1138-1145. 

Paquette, J. A., & Underwood, M. K. (1999). Gender differences in young adolescents’ experiences of peer 
victimization: Social and physical aggression. Merrill-Palmer Quarterly, 45, 242–266. 

Pheko, M. M. (2018). Rumors and gossip as tools of social undermining and social dominance in workplace 
bullying and mobbing practices: A closer look at perceived perpetrator motives. Journal of Human 
Behavior in the Social Environment, 28(4), 449-465. 

Robinson, K. L., & Thelen, P. D. (2018). What makes the grapevine so effective? An employee perspective on 
employee-organization communication and peer-to-peer Communication. Public Relations 
Journal, 12(2). 

Rooks, G., Tazelaar, F., & Snijders, C. (2011). Gossip and reputation in business networks. European Sociological 
Review, 27(1), 90-106. 

Seglen, Per O. (1994). Causal relationship between article citedness and journal impact. Journal of the American 
Society for Information Science, 45 (1), 1-11. 

Soeters, J., & van Iterson, A. (2002). Blame and praise gossip in organizations: Established, outsiders and the 
civilising process. Advances in Organization Studies, 10, 25-40. 

Şantaş, G., Akbolat, M., & Sağlam, H. (2019). Sağlık çalışanlarında örgütsel affetme, örgütsel dedikodu ve 
intikam niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, (36), 131-148. 

Taşkın, Z., & Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin bibliyometrik profili. Bilgi 
Dünyası, 11(2), 332-348. 

Tian, Q. T., Song, Y., Kwan, H. K., & Li, X. (2019). Workplace gossip and frontline employees’ proactive service 
performance. The Service Industries Journal, 39(1), 25-42. 

Vaidyanathan, B., Khalsa, S., & Ecklund, E. H. (2016). Gossip as social control: Informal sanctions on ethical 
violations in scientific workplaces. Social Problems, 63(4), 554-572. 



M. Öztürk – S. G. Gök 12/2 (2020) 1668-1683 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1683 

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric 
mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538. 

Van Iterson, A., & Clegg, S. R. (2008). The politics of gossip and denial in interorganizational relations. Human 
Relations, 61(8), 1117-1137.  

Van Raan, A. F. J. (2012). Properties of journal impact in relation to bibliometric research group performance 
indicators. Scientometrics, 92(2), 457–469. 

Waddington, K. (2012). Gossip and organizations. Routledge, London.  

Wittek, R., & Wielers, R. (1998). Gossip in organizations. Computational & Mathematical Organization 
Theory, 4(2), 189-204. 

Wu, J., Balliet, D., & Van Lange, P. A. (2016). Gossip versus punishment: The efficiency of reputation to 
promote and maintain cooperation. Scientific Reports, 6, 23919. 

Wu, X., Kwan, H. K., Wu, L. Z., & Ma, J. (2018). The effect of workplace negative gossip on employee proactive 
behavior in China: The moderating role of traditionality. Journal of Business Ethics, 148(4), 801-815. 

Xie, J., Huang, Q., Wang, H., & Shen, M. (2018). Coping with negative workplace gossip: the roles of self-
monitoring and impression management. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 
10649). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. 

Zinko, R., Furner, C. P., Herdman, A., & Wikhamn, W. (2011). Gossip: A vehicle for the development of 
personal reputation in organizations. Journal of Organizational Moral Psychology, 2(1), 39-47.  



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Bardakçı, S., Gürbüz, R., B.  (2020). Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1684-1692. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1684-1692 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.937  
 
Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması 
(Adapting Brand Trust Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study) 
 
Sait BARDAKÇI  a Rüveyda Betül GÜRBÜZ  b 

a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler A.B.D., Sivas, Türkiye. 
sait_bardakci@hotmail.com 

b Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Sivas, Türkiye. ruveydabetulgurbuz@gmail.com 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Güven 

Marka Güveni Ölçeği 

Güvenirlik, Geçerlik  

 
 

Gönderilme Tarihi 10 Nisan 
2020 

Revizyon Tarihi 3 Haziran 
2020 

Kabul Tarihi 15 Haziran 2020 

 

 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu araştırmanın amacı, Delgado-Ballester (2004) tarafından geliştirilen Marka Güven Ölçeği 
‘nin Türk kültürüne uyarlanması ve geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. 

Yöntem – İlk aşama olarak orijinal ölçek araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş ve altı 
uzmanın görüşüne başvurularak ölçeğin Türkçe formu düzenlenmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliğine 
sahip olup olmadığı korelasyon analiziyle test edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör 
analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak, güvenirliği ise Cronbach α katsayısı hesaplanarak 
ve test-tekrar-test yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Bulgular – Çalışma sonucunda öncelikle Türkçe ölçeğin dil eşdeğerliğine sahip olduğu saptanmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin ölçme yapısının toplam varyansın %79,53’ünü 
açıkladığı ve 8 madde ile 2 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar orijinal ölçekteki gibi 
“Güvenirlik” ve “Niyet” olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapının geçerliği 
teyit edilmiştir. Cronbach α katsayıları Marka Güven Ölçeğinin bütünü için 0,947 olarak, alt boyutlar 
için ise 0,913 ve 0,911 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar-test uygulaması sonucunda da ölçeğin 
tamamı ve alt boyutları için yeterli kararlılık katsayıları elde edilmiştir. 

Tartışma – Araştırma bulgularına göre, ölçeğin yüksek derecede geçerliğe ve güvenirliğe sahip 
olduğu tespit edilmiştir.  Sonuç olarak, Marka Güven Ölçeğinin müşterilerin marka güven 
düzeylerini ölçmede kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Purpose – The purpose of this research is to adapt the “Brand Trust Scale” developed by Delgado-
Ballester (2004) to the Turkish culture and to make validity and reliability analyzes. 

Design/methodology/approach – As the first stage, the original scale was translated into Turkish by 
the researchers and the Turkish form of the scale was prepared by seeking the opinions of six experts. 
Whether the scale has language equivalence or not was tested by correlation analysis. The construct 
validity of the scale was examined by using exploratory factor analysis and confirmatory factor 
analysis, and the reliability was examined by calculating the Cronbach α coefficient and using the 
test-retest method. 

Findings – As a result of the study, firstly, it was determined that Turkish scale has language 
equivalence. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the measurement 
structure of the scale explained 79.53% of the total variance and consisted of 8 items and 2 sub-
dimensions. These dimensions are named as "Reliability" and "Intention" as in the original scale. The 
validity of this structure was confirmed by confirmatory factor analysis. Cronbach α coefficients 
were calculated as 0.947 for the whole Brand Trust Scale and 0.913 and 0.911 for the sub-dimensions. 
As a result of test-retest application, sufficient stability coefficients were obtained for the whole scale 
and its sub-dimensions. 

Discussion – According to research’s findings, the scale was found to have high validity and 
reliability. As a result, it was concluded that the Brand Trust Scale is a reliable and valid scale that 
can be used to measure the brand trust levels of customers. 
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1. GİRİŞ 

Her geçen gün pazarın büyümesi, yeni markaların pazara girişi, tüketici istek ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde 
değişmesi ve bilgi teknolojileri aracılıyla tüketicilerin ürünlere daha kolay ulaşabilme imkânı, işletmelerin var 
olan müşterilerini elde tutmasını gittikçe zorlaştırmaktadır. Bu koşullar altında işletmeler, var olan 
müşterilerini elde tutmak amacıyla tüketicilerin güvenini kazanmak istemektedirler. Müşteri güvenini 
kazanmak; mevcut piyasa koşullarında markaların müşterilerini elinde tutmasını ve diğer markalar ile rekabet 
edebilmelerini kolaylaştırıp, işletmenin güçlü bir marka yaratabilmesine katkı sunmaktadır.  

Güven kavramı Türk Dil Kurumunun tanımına göre: “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve 
bağlanma duygusu, itimat” anlamına gelmektedir. Arı ve Tunçay (2010) ise güveni; “bir kişinin karşısındaki 
kişinin sözlerinden, davranışlarından ve kararlarından emin olması, buna göre hareket etme istekliliği” olarak 
tanımlamaktadır. Marka güveni ise, pazarlama faaliyetleri içerisinde müşterinin markaya sadakatini ölçmede 
kullanılan temel faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari ilişkilerde güveni oluşturan temel 
noktayı, bir tarafın diğer tarafın güvenirliliğine ve dürüstlüğüne olan inancı oluşturmaktadır.  

Tüketici ve işletme arasında güven oluşturmak, işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça 
önemli rol oynamaktadır. Akılcı düşünen tüketiciler güvenilir markaların ürünlerini satın almak isterler. Bu 
çerçevede devreye tüketicinin beklentilerini gerçekleştirmek için markanın kabiliyetine güvenmesi olarak 
tanımlanan marka güveni girmektedir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001:81). 

Marka kavramının giderek önem kazanması, onunla ilişkili birçok kavramın da incelenmesine ve 
önemsenmesine neden olmuştur. Özellikle müşteri odaklı satış stratejilerinin uygulanmaya başlamasından 
sonra müşterinin markaya olan güveni, sadakati gibi kavramlar daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Bu 
bakımdan tüketicinin marka üzerindeki pozitif beklentilerini ve markaya olan inançlarını ifade eden marka 
güveni, günümüzde işletmelerin oldukça önem verdiği bir kavram haline gelmiştir. Marka güveni; bir 
markanın yükümlülüklerini gerçekleştirmeye, yerine getirmesiyle başlar ve markanın iyi niyetini gösterir. Bu 
da markanın müşterinin menfaatleri çerçevesinde hareket edeceği anlamına gelir. Ortalama bir tüketicinin 
belli bir markanın bir işi yapabileceğine olan inancı, markaya olan güvenin varlığını gösterir (Jin ve Lee, 2010). 
Tüketicinin markaya güveninin oluşmasında birçok faktör etkili olmaktadır. Fakat en önemli faktör markanın 
sürekli olarak kaliteli ürün veya hizmet sağlıyor olmasıdır. Bu bağlamda marka güvenini, tüketicinin hissettiği 
memnuniyet duygusu olarak da ifade etmek mümkündür (Erdil ve Uzun, 2009:204). 

Günümüzde, artan rekabet ortamıyla birlikte işletmelerin en önemli amaçlarından birisi güvenilen bir işletme 
olmak, sadık müşteriler elde etmek ve tutkuyla sevilen bir marka olmaktır. Bu bakımdan, bir işletmenin 
müşterileri için bu güven ortamını oluşturup oluşturamadığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla 
müşterilerin markalara olan güven düzeyinin mümkün olduğunca doğru ve hatasız şekilde ölçülmesi gerek 
işletmeler için, gerekse de pazarlama literatürü için oldukça önem arz etmektedir. Bu önem doğrultusunda 
marka güvenini incelemeye yönelik literatürde birçok çalışma yer almaktadır. 

Aydın (2017) marka güveninin, farkındalığının ve benlik imaj uyumunun marka bağlılığına etkisinde marka 
aşkının aracılık rolünü incelediği çalışmasında marka güvenini ölçmek için Lau ve Lee (1999) tarafından 
geliştirilen marka güven ölçeğini Türkçeye çevirerek kullanmıştır. Torlak, Doğan ve Özkara (2014)’nın yapmış 
olduğu benzer konulu çalışmada ise müşterilerin marka güvenlerini ölçmek amacıyla Chaudhuri ve Holbrook 
(2001) tarafından geliştirilmiş olan marka güven ölçeğini Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Çağlıyan, Şahin 
ve Selek (2018) ise Selçuk Üniversitesi, İİBF’de öğrenim gören öğrencilerin marka farkındalığının marka imajı 
ve marka güvenine etkisini inceledikleri çalışmalarında marka güvenini ölçmek için marka güveni ölçeği 
olarak yine Lau ve Lee (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe çevirisini kullanmışlardır. Literatürde bu 
şekilde marka güveni kavramının ölçüldüğü çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan tüm bu literatür 
taramaları sonucunda, gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda kullanılan ölçeklerin Türkçe uyarlamasının 
bulunmadığı, yabancı dilde hazırlanmış farklı ölçeklerin araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrildiği gibi 
kullanıldığı, herhangi bir ölçek uyarlama çalışmasının yapılmadığı gözlenmiştir. 

Bilimsel araştırmalarda doğru, nesnel, objektif ve gerçeğe dayanan bulgulara ulaşmanın ilk şartı toplanan 
verilerin bu özellikleri taşımasıdır. Bunun için, kullanılan veri toplama aracının güvenilir ve geçerli bir araç 
olması oldukça önemlidir (Kartal ve Bardakçı, 2018). Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği test edilmeyen 
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bir ölçeğin Türk kültüründeki yanıtlayıcılara sunulması, veri toplama aşamasının bu önemli varsayımının göz 
ardı edilmesine sebep olmaktadır.  

Türkçe literatür incelendiğinde marka güvenini ölçmeye yönelik Türkçe olarak geliştirilmiş ya da Türkçeye 
uyarlanmış standart bir ölçeğe rastlanmamıştır. Literatürdeki bu eksiklikten hareketle bu çalışma; markaya 
duyulan güvenin ölçülmesi için kullanılabilecek bir Türkçe ölçeğin literatüre kazandırılması için yapılmıştır. 
Bu bağlamda çalışmanın amacı Delgado-Ballester (2004) tarafından geliştirilen marka güveni ölçeğinin Türk 
kültürüne uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik analizlerinin yapılmasıdır.  

2. ORİJİNAL MARKA GÜVENİ ÖLÇEĞİ 

Delgado-Ballester (2004) tüketicilerin markaya olan güvenini ölçmek amacıyla güvenilir ve geçerli bir ölçek 
geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda çalışmasında Brand Trust Scale’i (Marka Güven Ölçeği) 
geliştirmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde Churchill (1979)’in yönergeleri takip edilmiştir.  

Ölçeğin geliştirilme çalışması İspanya’nın Murcia Bölgesi’nde bir Pazar araştırma firması tarafından 272 
deodorant tüketicisinden elde edilen verilerle yürütülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizinde alternatif 
faktör yapıları tahmin edilmiştir. Bu modeller; boş model, tek faktörlü model, iki faktörlü ilişkisiz model, iki 
faktörlü ilişkili model olmak üzere dört modelden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda daha 
iyi uyum indeksleri veren iki faktörlü ilişkili model nihai ölçme yapısı olarak ortaya konmuştur. Bu modelin 
uyum indeksleri 𝜒𝜒2/sd=23,70; GFI=0,96; CFI=0,99; NFI=0,96 ve RMSEA=0,034 olarak bulunmuştur. Buna göre 
Marka Güven Ölçeğinin nihai hali “Güvenirlik” ve “Niyet” şeklinde isimlendirilen 2 alt faktörden ve toplam 
8 maddeden oluşmuştur. Her iki faktör de 4 maddeden meydana gelmektedir. Ölçek 5’li Likert tipinde bir 
ölçektir ve uç dereceler “1=Tamamen Katılmıyorum”,…,”5=Tamamen katılıyorum” şeklinde 
puanlanmaktadır. Ölçekte ters anlam içeren madde bulunmamaktadır. 

Cronbach α güvenirlik katsayısı “Güvenirlik” faktörü için 0,81 olarak, “Niyet” faktörü için ise 0,83 olarak; 
AVE değerleri ise “Güvenirlik” faktörü için 0,63 ve “Niyet” faktörü için 0,61 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler 
ölçeğin güvenirliğinin ve uyum geçerliğinin yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Ölçeğin Türkçeye Çevrilmesi 

Öncelikli olarak orijinal ölçeği geliştiren yazarla elektronik posta yoluyla iletişim kurulmuş ve Marka Güven 
Ölçeğinin (MGÖ) Türkçeye uyarlanması işlemi için kendisinden izin istenmiştir. Yazar ölçeğin Türkçeye 
uyarlanması işlemi için gerekli izni elektronik posta yoluyla araştırmacılara vermiştir. İzin alma işleminin 
yapılmasıyla birlikte MGÖ’nün uyarlama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ilk işlem olarak 
araştırmacılar tarafından orijinal ölçek Türkçeye çevrilmiştir. Bu aşamada ölçeğin ölçme hassasiyetini 
artırmak amacıyla Türkçe ölçek 7’li Likert tipinde tasarlanarak; cevap seçenekleri “1=Hiç Katılmıyorum”, “2= 
Katılmıyorum”, “3=Kısmen Katılmıyorum”, “4=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “5=Kısmen Katılıyorum”, 
“6= Katılıyorum” ve “7=Tamamen Katılıyorum” biçiminde puanlanacak şekilde oluşturulmuştur. Daha sonra 
yapılan çeviri İngilizce-Türkçe çeviri konusunda uzman olan 3 akademisyen tarafından incelenmiştir. Çeviri 
hakkında aynı zamanda pazarlama alanında uzman olan 2 akademisyenin de görüşleri alınmıştır. Uzmanların 
önerileri çerçevesinde gerekli olan düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında görev 
yapan bir akademisyenin de ölçek maddelerinin yazım, imla ve noktalama kurallarına uygunluğu yönünden 
görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşü doğrultusunda Türkçe ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

3.2. Çalışma Grubu 

Delgado-Ballester (2004) orijinal marka güven ölçeğini geliştirdiği çalışmasında deodorant tüketicileri 
üzerinden elde ettiği verileri kullanmıştır. Bu araştırmada ise marka güven ölçeği cep telefonu kullanıcılarına 
hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. Özellikle genç yaştaki bireylerin teknolojik ürünler hakkındaki bilgi ve 
kullanım düzeyinin daha yüksek olması sebebiyle araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencilerinin 
oluşturmasının uygun olduğu düşünülmüştür. 

Bu kapsamda araştırmanın örneklemi 2019-2020 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1117 öğrenciden meydana gelmiştir. Öğrencilere seçkisiz örnekleme 
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tekniği yoluyla ulaşılmıştır ve çalışmaya katılımda gönüllülük ilkesine bağlı kalınmıştır. Araştırmanın verileri 
2019-2020 akademik yılı güz döneminde öğrencilere yüz yüze anket yoluyla ulaşılarak elde edilmiştir. 

3.3.  İstatistiksel Yöntem 

Araştırmada istatistiksel metodoloji olarak ölçek uyarlama çalışmaları için gerekli olan aşağıdaki temel 
adımlar izlenmiştir: 

• Türkçe ölçeğin dil eşdeğerliğinin korelasyon analiziyle incelenmesi, 
• Ölçeğin yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör 

Analizinin (DFA) yapılması, 
• Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach α iç tutarlılık katsayısının hesaplanması, 
• Ölçeğin güvenirliğinin test tekrar test uygulaması bağlamında değerlendirilmesi, 
• Ölçeğin hâlihazır geçerliğinin korelasyon analiziyle incelenmesi. 

Söz konusu istatistiksel analizlerin yapılmasında IBM SPSS 23 ve IBM AMOS 23 paket programlarından 
yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 

MGÖ’nün dil eşdeğerliğinin incelenmesi için, iyi düzeyde İngilizce bilen ve Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’nde görev yapan 20 öğretim elemanına (9 kadın, 11 erkek) önce ölçeğin İngilizce formu, iki hafta 
sonra ise Türkçe formu uygulanarak iki uygulama arasındaki Pearson korelasyon katsayıları dikkate 
alınmıştır. Ölçeğin İngilizce formunun bütünü ile Türkçe formunun bütünü arasında pozitif yönde, anlamlı 
ve yüksek düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,929; p<0,001). “Güvenirlik” alt boyutu için r=0,95 olarak, 
“Niyet” faktörü için ise r=0,872 olarak hesaplanmıştır ve her iki katsayı da istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 
bulgulara göre MGÖ’nün dil eşdeğerliğine sahip olduğu söylenebilir. 

Bu aşamada MGÖ’nün yapı geçerliliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılmıştır. AFA ve DFA bağımsız örneklemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
MGÖ’nün ölçme yapısının ortaya konması amacıyla gerçekleştirilen AFA, 650 üniversite öğrencisinden (221 
erkek, 429 kadın) oluşan bir çalışma grubuyla yürütülmüştür. Çalışma grubunun genel yaş ortalaması ve 
standart sapması 21,73±3,28 olarak, erkek katılımcıların yaş ortalaması ve standart sapması 22,28±3,93 olarak, 
kadın katılımcıların yaş ortalaması ise 21,45±3,12 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek 
için yapılan DFA uygulaması ise toplam 325 öğrenciden (146 Erkek, 179 Kadın) elde edilen verilerle 
yürütülmüştür. Çalışma grubunun genel yaş ortalaması ve standart sapması 22,74±6,21 olarak, erkek 
katılımcıların yaş ortalaması ve standart sapması 24,07±8,06 olarak, kadın katılımcıların yaş ortalaması ise 
21,65±4,27 olarak hesaplanmıştır. 

İlk olarak örneklem büyüklüğünün yeterliğini ve verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olup olmadığını 
belirlemeye yönelik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı hesaplanmış ve Bartlett Küresellik Testi yapılmıştır. 
Yapılan uygulamada KMO katsayısı 0,943 olarak hesaplanmış, Bartlett Testi sonucunda ise 𝜒𝜒2=4262,71, p<0,001 
değerleriyle örneklem büyüklüğünün ve verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir.  

Ölçeğin 8 maddeden oluşan Türkçe formuna uygulanan AFA sonucunda iki alternatif ölçme modelinin 
olduğu belirlenmiştir. Tek faktörlü bir yapıdan oluşan Model 1, toplam varyansın %71,77’sini açıklamakta ve 
maddelere ait faktör yük değerleri 0,887 ile 0,792 arasında değişmektedir. Model 1’e ilişkin bulgulara Tablo 
1’de yer verilmiştir. Model 2 ise 8 madde ve 2 alt faktörden oluşmakta ve toplam varyansın %79,52’sini 
açıklamaktadır. Her iki faktörde de 4 madde bulunmaktadır. Tablo 2’de Model 2’ye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Model 1’e İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek Alt Boyutu Maddeler Fak. Yük Değeri Varyans (%) 

Faktör 1 

Madde4 0,887 

71,77 

Madde6 0,876 
Madde5 0,870 
Madde3 0,852 
Madde2 0,844 
Madde7 0,826 
Madde8 0,826 
Madde1 0,792 

Tablo 2. Model 2’ye İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek Alt Boyutu Maddeler Faktör Yük 
Değeri 

Varyans (%) Kümülatif Varyans (%) 

Faktör 1 

Madde1 0,864 

71,77 71,77 Madde2 0,796 
Madde3 0,721 
Madde4 0,715 

Faktör 2 
Madde7 0,858 

7,751 79,528 Madde8 0,837 
Madde6 0,745 

 Madde5 0,645 

Yapılan DFA sonucunda söz konusu iki alternatif modelin verilerle uyum derecesi uyum indeksleri 
kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde hangi uyum indekslerinin kullanılması gerektiğine yönelik kesin bir 
görüş bulunmamakla beraber 𝜒𝜒2/sd, GFI, CFI, TLI, IFI, RMSEA vb. uyum indeksleri yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Karagöz, 2016:968-975). Bu araştırmada da bu indeksler dikkate alınmıştır. Tablo 3’te bu 
indeksler için kritik değerler verilmiştir (Meydan ve Şeşen, 2015:37).  

Tablo 3. Uyum İndeksleri İçin Kritik Değerler 

Uyum İndeksleri  İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 
𝜒𝜒2/sd ≤ 3 ≤ 5 
GFI ≥ 0,90 ≥ 0,85 
IFI ≥ 0,95 ≥ 0,90 
TLI ≥ 0,95 ≥ 0,90 
CFI ≥ 0,97 ≥ 0,95 

RMSEA ≤ 0,05 ≤ 0,08 

Model 1 ve Model 2’ye yönelik hangi modelin verilerle daha uyumlu olduğunun belirlenmesi için yapılan 
DFA sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. İki Alternatif Modele İlişkin Uyum İndeksi Değerleri 

 χ2 sd χ2/sd GFI CFI TLI IFI RMSEA 
Model 1 66,486 18 3,694 0,952 0,979 0,967 0,979 0,091 
Model 2 42,889 17 2,523 0,97 0,989 0,981 0,989 0,069 

Tablo 4’teki uyum indeksi değerleri dikkate alındığında tek faktörlü model olan Model 1 verilere GFI, IFI, CFI 
ve TLI indekslerine göre iyi uyum, 𝜒𝜒2/sd indeksine göre kabul edilebilir düzeyde uyum göstermekte, RMSEA 
indeksine göre ise uyum göstermemektedir.  Model 2 ise verilere 𝜒𝜒2/sd, GFI, CFI, TLI ve IFI indekslerinin 
tümüne göre iyi uyum, RMSEA indeksine göre ise kabul edilebilir düzeyde uyum göstermektedir. Bu 
bulgulara göre Model 2’nin verilerle daha uyumlu olduğu belirlenmiş ve MGÖ’nün ölçme yapısı olarak 8 
maddeden ve 2 alt faktörden oluşan yapının daha uygun olduğuna karar verilmiştir. 
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DFA sonucunda Model 2’de yer alan maddelere ait standart faktör yükleri ile faktörlere ait AVE, CR ve 
Cronbach α değerleri Tablo 5’teki gibi elde edilmiştir. 

Tablo 5. Marka Güven Ölçeği Maddelerinin Standart Regresyon Ağırlıkları 

Maddeler Güvenirlik Niyet 
4.[X] markası memnuniyetimi garanti eder. 0,950  
3.[X] markası beni asla hayal kırıklığına uğratmayan bir markadır. 0,846  
2. [X] markasına güven duyuyorum. 0,827  
1. [X] markası benim beklentilerimi karşılayan bir markadır. 0,806  
6. Sorun çözme konusunda [X] markasına güvenebilirim.  0,877 
5. [X] markası endişelerimi gidermede dürüst ve samimidir.  0,869 
7. [X] markası beni memnun etmek için her türlü çabayı gösterir.  0,822 
8. [X] markası ürün ile ilgili olası problemleri giderir.  0,786 

AVE 0,73 0,70 
CR 0,81 0,81 

Cronbach α 0,913 0,911 

Kolaylıkla değişmeyen ve devamlılığı olduğu düşünülen özellikleri ölçmeyi hedefleyen ölçme araçlarında 
aranan önemli bir güvenirlik göstergesi de ölçeğin kararlılığıdır (Tavşancıl, 2002:19). MGÖ ’nün kararlılığa 
dayalı güvenirlik analizi test-tekrar-test yöntemiyle gönüllü olarak çalışmaya katılan 41 öğrenciden (21 Kadın, 
20 Erkek) elde edilen verilerle yapılmıştır. 41 kişilik çalışma grubunun genel yaş ortalaması ve standart 
sapması 19,68±0,991 olarak, erkek katılımcıların yaş ortalaması ve standart sapması 19,85±0,87 olarak, kadın 
katılımcıların yaş ortalaması ise 19,52±0,98 olarak hesaplanmıştır. MGÖ, iki hafta arayla aynı çalışma grubuna 
iki defa uygulanmış ve iki uygulama sonucunda elde edilen ortalama ön test ve son test puanları arasındaki 
Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. Test-Tekrar-Test Kararlılık Katsayıları 

Ölçek/Boyut Uygulama N Ort. ss. r p 

Güvenirlik 
Ön Test 41 4,95 1,24 

0,737 0,000 
Son Test 41 4,91 1,32 

Niyet 
Ön Test 41 4,83 1,10 

0,660 0,000 
Son Test 41 4,71 1,34 

MGÖ 
(Tamamı) 

Ön Test 41 4,89 1,10 
0,743 0,000 

Son Test 41 4,81 1,30 

Tablo 6’daki bulgulara göre, MGÖ ’nün tamamının ve “Güvenirlik” faktörünün yüksek kararlılık 
katsayılarına, “Niyet” faktörünün ise orta düzey kararlılık katsayısına sahip olduğu görülmektedir. 

Son olarak MGÖ ’nün hâlihazır geçerliğine yönelik uygulama, gönüllü olarak çalışmaya katılan 101 
öğrenciden (78 Kadın, 23 Erkek) elde edilen verilerden faydalanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunun 
genel yaş ortalaması ve standart sapması 20,51±1,51 olarak, erkek katılımcıların yaş ortalaması ve standart 
sapması 20,91±2,06 olarak, kadın katılımcıların yaş ortalaması ise 20,39±1,30 olarak hesaplanmıştır. MGÖ ‘nün 
hâlihazır geçerliğini incelemek amacıyla Önen (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan Marka Sadakati Ölçeği 
kullanılmıştır ve iki ölçek aynı anda çalışma grubuna uygulanmıştır. Marka Sadakati Ölçeği, 5 maddeden 
oluşan tek faktörlü yapıda ve 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Marka güveni ve marka sadakati kavramlarının 
pozitif bir ilişki göstermesi beklentisi altında her iki ölçek ve alt faktörleri arasındaki korelasyon katsayıları 
hesaplanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, MGÖ ‘nün tamamı ile Marka Sadakati Ölçeği arasında 
pozitif yönde, anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0,836; p<0,001). MGÖ ’nün alt faktörleri 
için de benzer bulgular söz konusudur. “Güvenirlik” faktörü ile Marka Sadakati Ölçeği arasındaki korelasyon 
katsayısı r=0,829 olarak, “Niyet” faktörü ile Marka Sadakati Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı ise r=0,793 
olarak hesaplanmıştır ve her iki katsayı da istatistiksel olarak anlamlıdır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada orijinal formu Delgado-Ballester (2004) tarafından geliştirilen ve 8 madde ile 2 alt boyuttan 
meydana gelen Marka Güveni Ölçeği, Türk kültürüne uyarlanmıştır. Uyarlama işlemine ilk olarak orijinal 
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ölçekte yer alan maddelerin araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevrilmesiyle başlanmıştır. Ölçeğin çevrilmiş 
formu, yabancı dil alanında ve pazarlama alanında uzman olan üç akademisyen tarafından incelenmiş ve 
uzman görüşleri doğrultusunda Türkçe ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliğinin incelenmesi 
amacıyla iki hafta ara ile yapılan İngilizce ve Türkçe uygulamalardan elde edilen puanlar arasında pozitif 
yönde ve yüksek düzeyde korelasyon ilişkisi saptanmıştır. Aynı ilişkiler ölçeğin alt faktör puanları için de 
geçerlidir. Bu sonuçlara göre MGÖ ’nün Türkçe formunun orijinal formuna dilsel yönden eşdeğer olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

MGÖ ’nün faktör yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki alternatif 
ölçüm modeli elde edilmiştir. Birinci model, 8 madde ve tek faktörden meydana gelmiş ve toplam varyansın 
%71,77’sini açıklamıştır. Bu modelde sekiz adet maddenin faktör yük değerleri 0,792 ile 0,887 arasında 
değişmektedir. İkinci alternatif model ise 2 faktörden ve 8 maddeden meydana gelen ve toplam varyansın 
%79,53’ünü açıklayan bir modeldir. Maddelerin bu modelde sahip oldukları faktör yükleri ise 0,645 ile 0,864 
arasında değişmektedir. 

Yapılan DFA sonucunda ikinci modelin uyum indeksi değerlerinin birinci modele göre daha iyi olduğu ve 
verilerle iyi derecede bir uyum gösterdiği belirlenmiştir. Literatürde AFA sonucunda toplam açıklanan 
varyans oranının % 60’ın üzerinde olması yeterli görülmektedir (Karagöz, 2016:880). Hair vd. (2009)’a göre 
maddelere ait faktör yük değerlerinin de 0,50’nin üzerinde olması uygun bir ölçüt olarak önerilmektedir. 
Hatta Büyüköztürk (2010)’a göre ise faktör yüklerinin minimum 0,45 olması yapı geçerliği bakımından 
yeterlidir. İkinci modelin aynı zamanda ölçeğin yapı geçerliği için önemli olan bu kriterleri de sağladığı 
gözlenmektedir. Bu bağlamda ölçeğin faktör yapısının ikinci modelin öngördüğü şekilde iki faktörlü olması 
gerektiği tespit edilmiştir. Bu durumda orijinal marka güveni ölçeğinin faktör yapısı uyarlama ölçek için de 
aynen korunmuş olmuştur. 

Bir ölçeğin yapı geçerliğinin önemli bir göstergesi de uyum ve ayırma geçerliklerine sahip olmasıdır. Uyum 
geçerliği bağlamında aynı faktör altında toplanan maddelerin uyumu hakkında bilgi veren AVE ve CR 
değerleri dikkate alınmaktadır. Eğer faktörler için hesaplanan AVE değeri 0,5’ten büyükse ölçeğin uyum 
geçerliğinin olduğu yönünde bir değerlendirme yapılır. Eğer herhangi bir faktör için AVE değeri 0,5’ten 
küçükse bu durum ölçeğin uyum geçerliğinin olmadığını gösterir. Çünkü ölçüm hatasından kaynaklanan 
varyans, o faktör tarafından açıklanan varyanstan büyük demektir (Fornell ve Larcker, 1981:46). Faktörler için 
hesaplanan CR katsayısı ise 0 ile 1 arasında değer alan bir katsayıdır ve ölçeğin uyum geçerliğinin olması için 
0,7’den büyük değerler alması beklenir (Kartal ve Bardakçı, 2018:102). MGÖ ’nün alt boyutlarını oluşturan 
“Güvenirlik” ve “Niyet” faktörleri için AVE değerleri sırasıyla 0,73 ve 0,70 olarak, CR katsayıları ise her iki 
faktör için de 0,81 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin uyum geçerliği için güçlü bir kanıt sunmaktadır. 

Çok faktörlü bir ölçekteki faktörlerin birbirinden bağımsız ve farklı yapıları ölçüp ölçmediği ayırma geçerliği 
bağlamında incelenmektedir. Bir ölçeğin ayırma geçerliğine sahip olabilmesi için her iki faktörün AVE 
değerinin de bu faktörler arasındaki korelasyon katsayısının karesinden büyük olması gerekmektedir [AVE1 

> r2; AVE2 > r2] (Fornell ve Larcker, 1981:46). Çalışmada MGÖ ’nün “Güvenirlik” ve “Niyet” faktörleri 
arasındaki korelasyon katsayısı 0,821 olarak hesaplanmıştır. Buna göre her iki faktörün AVE değeri de bu 
korelasyon katsayısının karesinden büyüktür ve bu durum da ölçeğin ayırma geçerliğinin bir kanıtıdır.    

İç tutarlılığın ölçütü olan ve önemli bir güvenirlik katsayısı olan Cronbach α katsayısı 0,70’ten büyük bir değer 
alırsa ölçeğin güvenilir olduğu yönünde yorumlanmaktadır.  Bu çalışmada MGÖ ’nün tamamı için Cronbach 
α katsayısı 0,947 olarak hesaplanmıştır. “Güvenirlik” ve “Niyet” faktörlerinin Cronbach α katsayıları ise 
sırasıyla 0,913 ve 0,911 şeklinde bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin tamamının ve alt boyutlarının yüksek 
güvenirliğe sahip olduklarını göstermektedir. 

Ölçek güvenirliğinin bir diğer önemli göstergesi olan kararlılık katsayısının yüksek ve 1’e yakın değer alması 
ölçeğin ölçüm değerlerinin zaman içinde değişmediğini, dolayısıyla ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip 
olduğunu göstermektedir (Kartal ve Bardakçı, 2018:130). Araştırmada kararlılık katsayısı değeri, MGÖ ’nün 
bütünü için 0,743 olarak, “Güvenirlik” ve “Niyet” alt boyutları için sırasıyla 0,737 ve 0,660 olarak 
hesaplanmıştır. Bu bulgular ölçeğin ve alt faktörlerinin yeterli düzeyde kararlılığa sahip olduklarını ortaya 
koymaktadır. 
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Araştırmada son olarak MGÖ ’nün hâlihazır geçerliğini incelemek amacıyla MGÖ ile Önen (2018) tarafından 
Türkçeye uyarlanan Marka Sadakati Ölçeği arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre her iki 
ölçek ve alt boyutlar arasında genel olarak pozitif yönlü ve yüksek düzeyde anlamlı korelasyon ilişkileri tespit 
edilmiştir. Bu bulgular, MGÖ ’nün hâlihazır geçerliğine sahip olduğu yönünde değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak Türk kültürüne uyarlanan ve nihai hali Ek 1’de verilen Marka Güven Ölçeğinin tüm bu 
psikometrik özellikleri göz önüne alındığında, ölçeğin tüketicilerin/müşterilerin marka güvenlerinin güvenilir 
ve geçerli bir şekilde ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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EK 1: MARKA GÜVEN ÖLÇEĞİ 
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1) [X] markası benim beklentilerimi karşılayan bir 
markadır. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

2) [X] markasına güven duyuyorum. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

3) [X] markası beni asla hayal kırıklığına 
uğratmayan bir markadır. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

4) [X] markası memnuniyetimi garanti eder. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

5) [X] markası endişelerimi gidermede dürüst ve 
samimidir. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

6) Sorun çözme konusunda [X] markasına 
güvenebilirim. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

7) [X] markası beni memnun etmek için her türlü 
çabayı gösterir. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

8) [X] markası ürün ile ilgili olası problemleri 
giderir. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

• “Güvenirlik” faktörünün içerdiği maddeler: 1,2,3 ve 4. maddeler 
• “Niyet” faktörünün içerdiği maddeler: 5,6,7 ve 8. Maddeler 
• Ölçekte ters kodlanması gereken madde bulunmamaktadır. 
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Amaç – İş özerkliğinin iş performansına etkisinde örgütsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracı 
etkisini araştırmaktır.  

Yöntem – Araştırma, Kırklareli ilinde faaliyet gösteren özel hastane çalışanlarına yönelik yapılmıştır. 
Araştırmaya toplam 153 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler analizi için SPSS 20.0 ve Amos 20 paket 
programları kullanılmıştır. Hipotezlerin testi için, bootstrap yöntemine dayanan IBM SPSS Process Makro 
uygulaması ile test edilmiştir. 

Bulgular – İş özerkliğinin, iş performansı ve yaşam tatmini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin 
olduğu saptanmıştır. İş özerkliğinin örgütsel sinizm üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu 
saptanmıştır. Model 1, araştırmada toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,233 ve toplam dolaylı 
etki değeri 0,037 olarak bulunmuştur. Ayrıca araştırmada bootstrap güven aralıklarının (-0,003-0,007) sıfır 
içermesi nedeniyle iş özerkliğinin iş performansına etkisinde bilişsel sinizmin ve yaşam tatmini seri-çoklu 
aracı rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise, Model 2, araştırmada 
toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,206 ve toplam dolaylı etki değeri 0,064 olarak 
bulunmuştur. Araştırmada, bootstrap güven aralıklarının (-0,004-0,012) sıfır içermesi nedeniyle iş 
özerkliğinin iş performansına etkisinde duyuşsal sinizmin ve yaşam tatmini seri-çoklu aracı rolünün 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Tartışma – Araştırmada iş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizim ve yaşam tatmini değişkenleri 
arasındaki ilişkiler olduğu saptanmıştır. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar, bu sonucu 
desteklemektedir. İş özerkliğinin iş performansına etkisinde örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin seri-
çoklu aracı etkisinin olacağı düşünülmüştür. Ancak, elde edilen sonuçlarda örgütsel sinizm ve yaşam 
tatmininin seri-çoklu aracı etkisinin olmadığı testpit edilmiştir.  
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Purpose – The serial-multiple mediation of organizational cynicism and life satifaction in the impact of 
job autonomy on job performance.  

Design/methodology/approach – Research has been done towards employees of private hospital being 
active in Kırklareli province. Total 153 persons have participated in the research. SPSS 20.0 and Amos 20 
package programs were used for data analysis. For testing hypotheses, it was tested with the IBM SPSS 
Process Macro application based on the bootstrap method. 

Findings – It is determined that job autonomy has a positive and meaningful effect on job performance 
and life satifaction. İt is determined that job autonomy has a negative and meaningful effect on 
organizational cynicism. Model 1, in the research, It have been found as total effect value 0,270, direct 
effect value 0,233  and total indirect effect value 0,037. Besides, in the research, due to including zero value 
of bootstrap confidence intervals (-0,003-0,007), it is determined that job autonomy isn’t the serial-multiple 
mediation role of congnitive cynicism and life satisfaction in the impact of job performance. According to 
other result of research, Model 2,  It have been found as total effect value 0,270, direct effect value 0,206 
and total indirect effect value 0,064. İn the research, due to including zero value of bootstrap confidence 
intervals (-0,004-0,012), it is determined that job autonomy isn’t the serial-multiple mediation role of c 
affective cynicism and life satisfaction in the impact of job performance. 

Discussion – In the research, it is determined to be relationships between job autonomy, job performance, 
organizational cynicism and life satisfaction variables. Previous studies in the literature is support this 
result. It is thought that job autonomy will have the serial-multiple mediation role of organizational 
cynicism and life satisfaction in the impact of job performance. However, in the results obtained, it has 
been tested that organizational cynicism and life satisfaction has no serial-multiple mediating effect. 

mailto:nserinikli@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1075-2252


N. Serinikli 12/2 (2020) 1693-1711 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1694 

1. GİRİŞ 

Sağlık kurumları, açık sistemler olup, en önemli girdi ve çıktısı “insan”dır. Sağlık kuruluşları, insan emeğinin 
yoğun olarak gerçekleştiği örgütlerdir. Hizmetin sunulmasında ve hizmet memnuniyetinin sağlanmasında 
insan unsuru oldukça önem arz etmektedir. Sağlık kurumlarında, verilen hizmet özellikleri bakımından, diğer 
hizmet sektörlerine göre farklılık göstermektedir (Köroğlu ve Yardan, 2016: 14). Çünkü sağlık kurumlarında 
sunulan hizmetler, doğrudan doğruya insan hayatıyla ilgili olup, asla hata kabul etmeyen, acil karar verilmesi 
gereken ve stoklanamayan özelliğe sahiptir. Bu nedenle, sağlık kurumlarında, yüksek kalitede hizmet 
verilmesi önem arz etmektedir (Kılınç ve Paksoy, 2017: 153; Şantaş vd., 2016: 869). Örneğin, poliklinik hizmeti 
almaya gelen bir hastanın, hastaneye girişinden çıkışına kadar bir çok sağlık çalışanı (özel güvenlik, danışma, 
hemşire, doktor, laboratuar, sekreter, muhasebeci gibi) ile muhatap olmak durumundadır. Her ne kadar tıbbi 
tedavinin başlangıcından bitişine kadar geçen süreçte doktorun suduğu hizmet mükemmel olsa da, 
hemşirenin, sekreterin veya veznede çalışan sağlık personelinin negatif tutumlar sergilemesi veya 
gülümsememesi, hastaların hastaneden mutsuz/memnuniyetsiz olarak ayrılmasına neden olabilir (Tunç, 2018: 
15). Hasta bakım kalitesinin, hasta memnuniyetinin ve kurumsal performansın artışı hastane çalışanlarının 
yüksek kalitede hizmet vermesine bağlıdır. Bu da ancak, yüksek performans gösteren çalışanlar ile mümkün 
olabilmektedir. Çalışanların yaptıkları işte, yüksek performans göstermesi kurumsal performansın, gelirin ve 
hasta memnuniyetinin artmasına neden olacaktır (Tekingündüz vd., 2015: 40; Genç, 2018: 170). Çalışanların iş 
performansını artıran önemli faktörlerden bir tanesi iş özerkliğidir. Özellikle hayati öneme sahip, işlerin ve 
ast-üst ilişkisinin yoğun olduğu sağlık kurumlarında, sağlık çalışanlarının işlerinde özerk olmaları onların 
daha yüksek performans göstermesine, etkililik ve verimliliklerinin arttırmasına neden olacaktır. Ancak, 
işlerinde özerk olmayan çalışanlar, iş ve yaşam tatminlerinde, performanslarında düşüş yaşayacaklar ve sinik 
tutumlar sergileyeceklerdir (Çiçek, 2018: 2; Tunç, 2018: 25). Örgütsel sinizm yaşayan çalışanlar, genellikle 
işyerine karşı güvensizlik, alaycı bir şekilde hem işletmeyi hem de çalışma arkadaşlarını eleştirme eğilimi, 
çalışma arkadaşları ve örgüt ile olan olumsuz ilişkiler, hastalara karşı güvensiz davranışlar gibi bir takım 
olumsuz tutumlar içerisine girebileceklerdir. İşyerinde yaşanan bu olumsuz durumlar sağlık çalışanlarının 
memnuniyetsiz olmasına, örgüte karşı yabancılaşmasına, mutsuz olmasına, hayal kırıklığı yaşamasına, işten 
ayrılma niyeti içerisine girmesine, hatta işten ayrılmasına neden olabilecektir. Bu durum, sağlık çalışanlarının 
hem iş tatminlerini hem de yaşam tatminlerini olumsuz yönde etkileyecektir (Köroğlu ve Yardan, 2016: 14; 
Özyer, Irk ve Anaç, 2015: 262). Sinik davranışlar gösteren ve yaşam tatminleri düşük olan sağlık çalışanlarının 
yüksek performansta çalışmaları söz konusu olmayacaktır. Böylece, sağlık çalışanlarının performansının 
düşmesine bağlı olarak sağlık kuruluşunun da performansı düşecektir (Genç, 2018: 170). 

Araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performasına etkisinde örgütsel sinizmin ve yaşam 
tatmininin seri-çoklu aracı etkisini araştırmaktır. Literatürde örgütsel sinizmin iş performansına etkisini 
inceleyen çalışmalar (Bacaksız vd., 2018: 55; Çiçek vd., 2018: 32; Kahya, 2013: 42) ve yaşam tatmininin iş 
performansına etkisini inceleyen çalışmalar (Çınar ve Özyılmaz, 2018: 143; Jones, 2006: 33; Kale, 2015: 114; 
Özyılmaz, 2018: 64) bulunmaktadır. Ancak, literatür taramasında iş özerkliğinin iş performansına 
(Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 893; Kuvaas, Buch ve Dysvik, 2016: 16; Pekdemir, Koçoğlu ve Gürkan, 2014) 
ve örgütsel sinizme (Kwantesa ve Bond, 2019: 6; Naus, Iterson ve Roe, 2007: 53) etkisini araştıran az çalışamaya 
rastlanmıştır. Ayrıca, iş özerkliğinin yaşam tatminine etkisini araştıran (Coad ve Binder, 2014: 8; De Cuyper 
ve De Witte, 2006: 443) ve örgütsel sinizmin yaşam tatminine etkisini araştıran (Aslan ve Yılmaz, 2013 : 590; 
Cazan ve Năstasă, 2015: 1577; Çivilidağ, 2015: 278; Kasalak, 2019: 331; Mehdinezhad, 2015: 259) çok az sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda sözkonusu değişkenler (iş özerkliği, iş performansı, 
örgütsel sinizm ve yaşam tatmini) arasındaki ilişkiler incelenmiş, ancak bu değişkenler arasında seri-çoklu 
aracılık ilişkileri incelenmemiştir. Dolayısıyla, mevcut çalışma ile literatüre katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, hayati tehlikesi olan ve hata kabul etmeyen sağlık kuruluşlarındaki çalışanların iş 
özerklikliği, iş performansı ve yaşam tatminlerinin yüksek, örgütsel sinizm düzeylerinin ise düşük olması 
çalışanların hastalara anında müdahale etmesi, hayat kurtarması ve hasta memnuniyetinin sağlanması 
açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, örneklemin sağlık çalışanlardan seçilmiş olması ve iş özerkliği ile iş 
performansı ilişkisinde örgütsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracılık etkisini araştıran çalışmaya 
rastlanmamış olması mevcut çalışmanın özgün olduğunu göstermektedir.     
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER 

2.1. İş Özerkliği 

Otonomi (Özerklik), bir bireyin veya ekibin bir fikri, bir hedefi veya bir vizyonu ortaya koymada ve 
başarmada bağımsız olarak hareket etmesini ifade etmektedir (Ağca ve Kurt, 2007: 96). Noam (2001) 
tarafından özerklik “bireyin her mesafesindeki, yakın ya da uzak, açık yada dolayımlı, psiko-sosyal, sosyo-
politik ve kültürel çevresinin ona uyguladığı baskıdan azade alabilme yetisini kazanıp, özgür ve bağımsız 
karar verebilmesi ve yaşamında bunu içselleştirmesi edimi” olarak ifade edilmektedir (Aktaran: Armağan, 
2013: 55). İş özerkliği ise, işin planlanmasında, yürütülmesinde, kullanılacak yöntemin belirlenmesinde 
çalışanlara önemli derecede özgürlük, bağımsızlık ve karar verme yetkisi sağlaması olarak tanımlanmaktadır 
(Saragih, 2011: 205). Başka bir tanıma göre iş özerkliği, çalışanların yapacakları işi/işleri planlarken ve 
çalışırken sahip oldukları serbestlik derecesini  ifade etmektedir (Bozgül, 2018: 23). Bireyler çalışma 
arkadaşları ile beraber çalışacakları için özerklik tam anlamıyla bir serbestlik durumu değildir. Özerklik, işin 
süresi ve içeriği, çalışma araçları, çalışma şekillerinin belirlenmesi ve uygulanması açısından kontrol edilebilir 
olmalıdır (Ilyash vd., 2019:11). Eğer, bir işyerinde kontrol ve düzeltme unsurları baskın ise, o işyerinde iş 
özerkliği sözkonusu değildir. İş özerkliğinin olmadığı veya düşük olduğu iş yerlerinde çalışanlar bir süre 
sonra düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında kendilerini baskı altında hissedeceklerdir (Çinko ve 
Utaş, 2017: 54). Çalışanlarına yeterli iş özerkliği sağlayan yani işle ilgili görevlerini yerine getirirken karar 
verme becerilerini kullanabilme olanağı veren bir işyerinde ise (Lin ve Ping, 2016: 2), çalışanların bilgilerini, 
tecrübelerini, becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarında artış söz konusu olacaktır (Çinko ve Utaş, 
2017: 54). İş özerkliğinin yüksek olması, çalışanların motivasyonunu (Çinko ve Utaş, 2017), iş performansını 
(Dysvik ve Kuvaas, 2010; Saragih, 2011), iş tatminini (Çolak vd., 2017; Doğan ve Can, 2009; Saragih, 2011), 
örgüte bağlılığını (Naqvi, Ishtiaq, Kanwal ve Ali, 2013), örgütle özdeşleşmesini (Özkoç, 2016) artırırken; 
çalışanların iş stresi (Saragih, 2011: 210-212), sinik davranışları, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti 
(Özkoç, 2016; Shahzad, 2016; Yen-Ju Lin vd., 2011) gibi istemeyen durumları da azaltmaktadır. 

2.2. İş Özerkliği ve İş Performansı İlişkisi 

Performans, bireylerin görevlerini yerine getirebilmek için harcadıkları çabaların karşısında elde ettikleri 
başarı düzeyi olarak ifade edilmektedir (Begenirbaş ve Turgut, 2014: 137). Performans, bireylerin veya 
kurumların bir faaliyette hedefe ulaşma derecesidir. İş gören performansı ise, çalışanların alacakları ücret 
karşılığında göstermeleri gereken çabayı ifade etmektedir (Akdemir ve Duman, 2016: 345). İş performansı, 
hem bireyler hem de işletmeler açısından büyük bir öneme sahiptir (Sonnentag vd., 2008: 427). Görevlerini 
gereği gibi yerine getiren ve işinde yüksek başarı gösteren çalışanlar, orta veya düşük performans gösteren 
çalışanlara göre daha iyi kariyer fırsatları elde ederler. Ayrıca, yüksek performans gösteren çalışanlar yüksek 
gelir, ödüllendirme ve sosyal itibar gibi avantajlar da elde ederler. Yüksek performans gösteren çalışanlar 
sayesinde işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri, faaliyet gösterdikleri sektör içinde rekabet gücü 
kazanabilmeleri ve başarılı olabilmeleri mümkün olabilmektedir (Ranaweera ve Dharmasiri, 2016: 47; 
Sonnentag vd., 2008: 427; Yelboğa, 2006:200). Dolayısıyla, bir işletme ancak çalışanının sergilediği performans 
düzeyi kadar belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşabilir. Çalışanlar, işlerinde ne kadar yüksek performans 
gösterirlerse, işletmenin sonuçlarıda o kadar yükselecek ve müşteri memnuniyeti de o kadar artacaktır. Bu 
durum işletmenin gelirinin artmasına ve pazar payının büyümesine neden olacaktır (Genç, 2018: 170). 

Çalışanın iş performansına birçok faktör etki etmektedir. Yapılan çalışmalarda iş performansına sinizim 
(Uysal ve Yıldız, 2014), algılanan örgütsel destek (Rhoades ve Eisenberger, 2002), duygusal zeka ve yaşam 
tatmini (Çınar ve Özyılmaz, 2018), örgütsel bağlılık (Akyüz ve Eşitti, 2015) gibi birçok örgütsel faktörün etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışanın performansı üzerine etki eden diğer bir faktör de iş özerkliğidir. İş 
özerkliğinin sağlandığı işletmelerde, çalışanların performans düzeylerinde artış gerçekleşecektir. (Kutaniş, 
2018: 67). Literatürdeki çalışmalarda iş özerkliği ile iş perfomansı arasında pozitif bir ilişki olduğu yönündedir. 
Saragih (2011: 210-212) yaptığı çalışmada, iş özerkliği, iş performansı, iş tatmini ve iş stresi değişkenleri 
arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu ilişkide özyeterliliğin aracı etkisini araştırmıştır. Araştırma, bir devlet 
üniversitesinde MBA programında eğitim gören öğrenciler ile farklı şirketlerde çalışan bireyler üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; iş özerkliğinin iş tatmini ve iş performansını olumlu olarak 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, özyeterliliğin iş özerkliği ile iş 
performansı arasındaki ilişkide ve iş özerkliği ile iş tatmini arasındaki ilişkide kısmı aracı etkisinin olduğunu 



N. Serinikli 12/2 (2020) 1693-1711 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1696 

tespit etmiştir. Pekdemir vd. (2014) yaptıkları araştırmada çalışan performansı ile özerklik ve ödüllendirme 
algısı arasındaki ilişkide çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracı etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 
Araştırmanın sonucunda, ödüllendirme algısı ile çalışan performansı arasındaki ilişkide çalışanın inovasyona 
yönelik davranışının kısmi aracı etkisinin olduğunu; özerklik algısının çalışan performansı üzerinde anlamlı 
bir etkisinin olduğunu; özerklik algısı ile çalışan performansı arasındaki ilişkide çalışanın inovasyona yönelik 
davranışının tam aracı etkisinin olduğunu saptamışlardır. Literatürdeki diğer çalışmalarda da iş özerkliği iş 
performansını anlamlı ve olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 893; 
Khan vd., 2012: 2703; Kuvaas vd., 2016: 16). 

H1(a): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı 
etkisi vardır.  

2.3. İş Özerkliği, İş Performansı ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 

Bireylerin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini düşünen ve buna göre herkesi çıkarcı olarak kabul eden kişiye 
“sinik” ve bu durumu açıklamaya çalışan düşünceye ise “sinizm” denir (Yavuz ve Bedük, 2016: 302). 
Günümüzde sinizm, “bireyleri zor beğenen, memnuniyetsiz, olaylara sürekli eleştirel yaklaşan, menfaat 
düşkünü ve olumsuz düşüncelerle dolu varlıklar” olarak tanımlanmaktadır (Torun ve Çetin, 2015: 138). 
Sinizm, insan davranışı ile ilgili genellikle olumsuz algıları yansıtan, doğuştan gelen ve kararlı bir kişilik 
özelliğini ifade etmektedir (Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285). Sinizm, sadece toplumu etkileyen bir tutum değildir. 
Bunun yanında, örgütleri de etkileyen olumsuz bir tutumdur. Sinizm, bir kurumda veya işletmede 
gerçekleşiyorsa, örgütsel sinizm olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Akın, 2018: 428). Genel sinizm kişinin 
kişiliğinden kaynaklanırken, örgütsel sinizm çalışanın sinik tutum sergilemesine neden olan örgütsel 
unsurlardan kaynaklanmaktadır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285). Dean, Brandes ve Dharwadkar (1998) göre, 
örgütsel sinizm bireyin istihdam edildiği kuruma/örgüte karşı, üç boyuttan (bilişsel boyut: çalışanın örgütün 
bütünlükten yoksun olduğuna dair inancı, duyuşsal boyut: çalışanın örgüte ilişkin olumsuz duyguları ve 
davranışsal boyut: çalışanın örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel davranışlarda bulunma eğilimi) oluşan 
olumsuz tutumunu ifade etmektedir (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 1998: 345). Örgütsel sinizm, çalışanın 
çalıştığı örgütün güvenilir olmadığını hissetmesi ve dürüstlükten yoksun olduğunu düşünmesidir (Kerse ve 
Karabey, 2019: 88; Durrah, Chaudhary ve Gharib, 2019: 3).  

Örgütsel sinizm, kişilik özellikleri, beklenti, atfetme, tutum, sosyal değişim, durumsal ve sosyal bilişsel 
yaklaşımları temeline dayanmaktadır (Tokgöz, 2011: 363).  

Örgütsel sinizmin ortaya çıkmasında etken olan örgütsel unsurlar; yanlış yönetilen değişim çabaları, aşırı 
stres, rol çatışması, kişisel ve örgütsel beklentilerin karşılanmaması, sosyal destek yetersizliği, iletişimin düşük 
olması, psikolojik sözleşme ihlalleri, işten çıkarılma, terfi olanaklarının yetersizliği, düşük liderlik özelliklerine 
sahip olma, aşırı şüphecilik, yüksek endişe, içe dönüklük, aşırı iş yükü, negatif duygusallık, düşük maaş gibi 
unsurlardır (Altınöz vd., 2011: 290). Ayrıca, iş özerkliğinin eksikliği de örgütsel sinizme neden olmaktadır 
(Shaharruddin ve Ahmad, 2015: 91). Örgütsel sinizm sonucunda, çalışanlarda depresyon, uykusuzluk, 
duygusal çöküntü, hayal kırıklığı yaşama, öfke duyma, dargınlık, hiddetlenme, gerilim, endişe, alkol ve sigara 
kullanımı/artışı, işe yabancılaşma, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti, işten ayrılma gibi bir çok olumsuzlukların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, çalışanlarda iş performansı, örgütsel bağlılık, iş tatmini, verimlilik ve 
motivasyon düzeylerinde de bir düşüş yaşanmaktadır. Dolayısıyla, örgütsel sinizm işletmeler açısından 
istenmeyen sonuçları olan bir tutumdur (Kalağan, 2009: 40; Yıldırım ve Akın, 2018: 431). Bu istenmeyen 
sonuçların azaltılması için, işletmeler çalışanlarına örgütsel olarak destek vermeli ve belli düzeylere kadar 
onlara özerklik tanımalıdırlar. 

İşyerinde özerk çalışma olanağına sahip olan çalışanlar yaptıkları faaliyetlerde daha özgür davranacaklar ve 
sıkı kontroller ile karşı karşıya kalmamış olacaklardır. Bunun sonucunda çalışanlarda sinik davranışlar 
azalacaktır (Shaharruddin ve Ahmad, 2016: 3). Dolayısıyla örgütsel sinizm ile iş özerkliği arasında negatif 
ilişki bulunmaktadır. Shaharruddin ve Ahmad (2015: 95) Malezya’nın göçmenlik bürosunda çalışan 60 
memura yönelik yaptıkları çalışmada iş özerkliğinin örgütsel sinizm üzerindeki etkisini tespit etmeyi 
amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda iş özerkliğinin örgütsel sinizm üzerinde negatif etkisi olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan başka çalışmalarda da iş özerkliği örgütsel sinizmi olumsuz olarak etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır (Çiçek vd., 2018: 32; Kwantesa ve Bond, 2019: 6; Naus vd., 2007: 53). Bu doğrultuda 
çalışmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir. 
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H1(b): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin bilişsel sinizm düzeyleri üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi vardır.  

H1(c): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin duyuşsal sinizm düzeyleri üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi vardır.  

H1(d): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin davranışsal sinizm düzeyleri üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi vardır.  

Örgütsel sinizm yaşayan çalışanların iş performans düzeylerinde düşme gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
örgütsel sinizm ile iş performansı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır (Genç, 2018: 170). Yani, çalışanlarda 
örgütsel sinizm düzeyi artıkça iş performans düzeyi düşmektedir. Akdemir, Kırmızıgül ve Zengin (2016: 128) 
tarafından yapılan çalışmada Tunceli ve Kafkas üniveristelerinde çalışan idari, akademik ve geçici işlerde 
çalışanların örgütsel sinizim ve iş performası ilişkilerini test etmeyi amaçlamışlardır. Yapılan çalışmanın 
sonucunda iki değişken arasında negatif ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Çotul ve Altındağ (2018: 1208) 
İstanbul’da tekstil sektöründe ki çalışanlara yönelik yaptıkları çalışmada, işletmenin etik dışı kararları 
sonucunda çalışanlarda sinik davranışlara neden olup olmadığı ve sinik tutumların çalışanların iş 
performansını nasıl etkilediğini test etmeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın sonucunda, işletme yönetiminin 
etik dışı karar almaları çalışanların sinik davranışlarını artırdığı, sinik tutuma sahip olan çalışanların da iş 
performanslarının azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan diğer çalışmalarda da örgütsel sinizm ve 
boyutlarının (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) iş performansını negatif ve anlamlı olarak etkilemekte olduğu 
tespit edilmiştir (Bacaksız vd., 2018: 55; Brandes ve Das, 2015: 255; Çiçek vd., 2018: 32; Genç, 2018: 178; Kahya, 
2013: 42; Şantaş vd., 2016: 879; Uysal ve Yıldız, 2014: 846). Kavramsal çerçeve ve daha önce yapılan çalışmaların 
sonucunda örgütsel sinizmin iş performansını negatif olarak etkilediği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 
araştırmanın üçüncü hipotezi geliştirilmiştir.  

H1(e): Sağlık çalışanlarının bilişsel sinizm düzeylerinin iş performansları üzerinde negatif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

H1(f): Sağlık çalışanlarının duyuşsal sinizm düzeylerinin iş performansları üzerinde negatif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

H1(g): Sağlık çalışanlarının davranışsal sinizm düzeylerinin iş performansları üzerinde negatif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır.  

Kavramsal çerçeveye ve literatürdeki çalışmalara göre, iş özerkliği, iş performansı ve örgütsel sinizm 
değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Buna göre, işlerinde özerk olan çalışanların bir taraftan 
iş performanslarında artış diğer taraftan sinik tutumlarında azalış beklenmektedir. Ayrıca, çalışanların 
örgütsel sinizm düzeylerinin azalması durumunda, iş performanslarının artması beklenmektedir. Dolayısıyla, 
çalışanların iş özerklikliğinin iş performansına etkisinde örgütsel sinizmin aracı etkisinin olduğu 
düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.  

H1(h): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansına etkisinde bilişsel sinizmin aracı etkisi vardır.  

H1(ı): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansına etkisinde duyuşsal sinizmin aracı etkisi vardır.  

H1(i): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansına etkisinde davranışsal sinizmin aracı etkisi vardır.  

2.4. İş Özerkliği, İş Performansı, Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki 

Yaşam, bireyin hem iş yerinde hem de iş dışında geçirdiği zamanı ifade etmektedir (Pekel, Karaoğlu ve Atar, 
2016: 386). Yaşam tatmini, kişinin yaşama karşı göstermiş olduğu tutumudur (Kale, 2015: 107). Başka bir 
tanıma göre, yaşam tatmini bireyin ne istediği ve neye sahip olduğu ile ilgili bir kavramdır. Bireyin 
istedikleriyle sahip oldukları arasındaki fark ne kadar az ise bireyin yaşam tatmini o kadar yüksek olacak, aksi 
takdirde bireyin yaşam tatmini azalacaktır (Çınar ve Özyılmaz, 2019: 541). Kişilerin istek ve ihtiyaçlarının 
farklı olması nedeniyle, yaşam tatmini kişiden kişiye farklılık gösteren göreceli bir kavramdır (Çınar ve 
Özyılmaz, 2018: 133). Bu durum bazı faktörlerin etkisinde gerçekleşmektedir. Kişilerin yaşam tatminlerini 
etkileyen kişisel faktörler (yaş, cisiyet, eğitim durumu gibi kişisel faktörler, kişilerin negatif veya pozitif 
duygusallıkları, beklentileri gibi faktörler), çevresel faktörler (alternatif iş bulma imkanları), toplumsal 
faktörler (sosyal ağlar, hemşehrilik duygusu, üye oldukları sosyal gruplar, sosyal etkinliklere katılabilme gibi 
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faktörler) ve iş ile ilgili faktörler (işin niteliği, ücret/gelir, işte başarılı olma, çalışanın örgütteki rolü, iş yükü, 
yükselme imkanları, örgütte verilen eğitimler, özerklik, sinizim gibi faktörler) bulunmaktadır (Aslan ve 
Yılmaz, 2013 : 590; Coad ve Binder, 2014; Çivilidağ, 2015; Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007: 8; Yıldırım ve Demirel, 
2015: 141).  

Bir işyerinde çalışanlara yüksek düzeyde özerklik tanılıyorsa, çalışanların hem iş tatmini hem de yaşam 
tatmini artış gösterecektir. Dolayısıyla, iş özerkliği ile yaşam tatmini arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır 
(Coad ve Binder, 2014: 8). Daha önce yapılan çalışmalarda da iş özerkliğinin yaşam tatmini üzerinde olumlu 
etkisi olduğu yönündedir (Coad ve Binder, 2014: 8; De Cuyper ve De Witte, 2006: 443). 

H1(k): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin yaşam tatminleri üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı etkisi vardır.  

Çalışanlar, iş yerinde yaşadıkları olumsuzluklar gibi iş dışında da olumsuzluklar ile karşı karşıya 
gelmektedirler. Çalışanların, iş dışında yaşadıkları bir takım olumsuzluklar (tatil gibi etkinliklere zaman 
ayırmama, yeterli  uyku uyumama, ailevi sorunlar, sağlık problemleri, ölüm, ayrılık gibi) onların yaşam 
tatminini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yaşam tatminine ulaşamayan çalışanlar günlük yaşantılarında 
mutsuz olmakta, kendilerini huzursuz hissetmekte ve konsantrasyon sorunları yaşamaktadırlar. Böylece, 
uzun sürede çalışanların kendilerini toparlamaları ve işe tam olarak konsantre olmaları sözkonusu olmayacak 
ve iş performanslarında düşüş yaşayacaklardır (Pekel vd., 2016: 386; Uludağ, 2019: 292). Dolayısıyla yaşam 
tatmini ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda da 
yaşam tatmininin iş performansını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Çınar ve Özyılmaz, 2018: 143; 
Jones, 2006: 33; Kale, 2015: 114; Özyılmaz, 2018: 64; Rode vd., 2005: 428; Uludağ, 2019: 298). 

H1(l): Sağlık çalışanların yaşam tatminlerinin iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı etkisi vardır.  

Kavramsal çerçeve ve literatürdeki çalışmalar, iş özerkliği, iş performansı ve yaşam tatmini değişkenleri 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Çalışanlarda iş özerkliğinin yükselmesi yaşam tatmininin 
yükselmesine, yaşam tatmininin yükselmesi iş performansının yükselmesine neden olmaktadır. Buradan yola 
çıkarak, iş özerklikliğinin iş performansına etkisinde yaşam tatmininin aracı etkisinin olabileceği düşünülmüş 
ve aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.  

H1(m): Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansına etkisinde yaşam tatmininin aracı etkisi etkisi 
vardır.  

Bireyler, hayatlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçirmekte ve iş dışında da iş yerlerini 
düşünmektedirler. İş yerinde yaşanan  mutsuzluklar, hayal kırıklıkları, isteksizlikler, tatminsizlikler, çalışma 
arkadaşlarıyla yaşanan olumsuzluklar, aşırı stres, kötü iletişim, bireysel ve örgütsel olarak beklentilerin 
karşılanmaması gibi unsurlar çalışanlarda sinik davranışlara neden olmaktadır. Bu durum çalışanın hem iş 
yaşamını hem de iş dışı yaşamını olumsuz yönde etkileyerek, çalışanın yaşam tatmininin düşmesine neden 
olmaktadır. Yaşam tatmininin düşmesi çalışanın bir yandan yöneticileriyle, iş arkadaşlarıyla, ailesiyle ve 
çevresiyle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan da fiziksel ve ruhsal sağlığını 
bozabilmektedir (Akgündüz, 2013: 183; Altınöz vd., 2011: 290; Özyer vd., 2015: 264). Bu doğrultuda, örgütsel 
sinizm ile yaşam tatmini arasında ters yönde bir ilişki bulunmaktadır. Literatürde ki çalışmalarda, çalışanlarda 
örgütsel sinizmin artması yaşam tatminlerinin düşmesine neden olduğu yönündedir (Aslan ve Yılmaz, 2013 : 
590; Çivilidağ, 2015: 278; Kasalak, 2019: 331). Buna göre aşağıdaki hipotez önerilmiştir. 

H1(n): Sağlık çalışanlarının bilişsel sinizm düzeylerinin yaşam tatmini üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi vardır. 

H1(o): Sağlık çalışanlarının duyuşsal sinizm düzeylerinin yaşam tatmini üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi vardır. 

H1(ö): Sağlık çalışanlarının davranışsal sinizm düzeylerinin yaşam tatmini üzerinde negatif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı etkisi vardır. 

Araştırma konusunu oluşturan iş özerkliği, örgütsel sinizm, iş performansı ve yaşam tatmini değişkenleri 
arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin “sosyal değişim teorisi” ile ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir.  
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Sosyal Değişim Kuramı (Blau, 1964), bireyin beklentileri doğrultusunda zihninde yaptığı ödül ile bedel 
arasındaki değerlendirme sonucunda akılcı bir seçim yapma sürecini ifade etmektedir (Yıldırım ve Acar, 2018: 
271). Sosyal Değişim Kuramı, genellikle etkileşimlerin ve işlemlerin birbirine bağlı olduğu ve başka birinin 
eylemlerine bağlı olarak ortaya çıktığı görüşü hakimdir (Engin, 2015: 19). Kuram, sosyal değişimlerdeki insan 
davranışlarını açıklamak üzere geliştirilmiştir. Kuramın en temel ilkesi “karşılıklılık normu” ilkesidir. 
Karşılıklılık normu ilkesine göre, sosyal değişimlerde bir bireye olumlu bir davranışta bulunulduğunda, bu 
birey görmüş olduğu olumlu davranışa karşı kendisi de karşılığında olumlu davranış gösterme eğilimi 
içerisinde olacaktır. Sosyal değişim kuramı, işyeri davranışlarını anlamak için en etkili kavramsal 
paradigmalardandır (Bahar, 2019: 240). Bu kuram işletmeler açısından, çalışanlar ile işletme arasında var olan 
ancak net olarak belli olmayan, ihlal edildiğinde önemli olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran beklentilerle ilişkili 
karşılıklı zorunluluklardır (Turunç ve Çelik, 2010: 212; Taştan, İşçi ve Arslan, 2014: 123). Bu teoriye göre, 
çalışanların işlerinde gösterecekleri çabaları ve performansları, işletmenin gelecekte sağlamasını bekledikleri 
maddi ve manevi ödüllere bağlı olarak biçimlendirirler (Turunç ve Çelik, 2010: 212). Ayrıca, çalışanlar 
işletmeden maddi ve manevi destek aldıklarına dair algılarının artması durumunda, işletme ile çalışan 
arasındaki karşılıklı ilişkinin yani etkileşimin kalitesinin yükselmesine neden olacaktır. Böylece çalışanların 
işletmeye/işyerine karşı geliştirdiği sinik davranışların azalması beklenmektedir (Özkara vd., 2019: 103). 
Beklentilerin karşılanması ve uygun çalışma şartlarının olması, çalışanların yaşam tatmininin artmasına neden 
olabilir. İş yaşamına bağlı olarak yaşam tatmini yüksek olan çalışanların iş performansının da yüksek olması 
beklenmektedir (Yıldırım ve Acar, 2018: 272). Dolayısıyla, işveren çalışanlarına ne kadar fazla özerklik tanırsa, 
çalışanların o kadar fazla performanslarının ve yaşam tatminlerinin artması, örgütsel sinizm düzeylerinin 
azalması mümkün olabilecektir. Ayrıca, örgütsel sinizm düzeyleri azalan çalışanların sosyal değişim teorisine 
göre, iş performanslarının ve yaşam tatminlerinin artması mümkün olabilecektir. 

İlgili literatürdeki çalışmaların bulguları göstermiştir ki, iş özekliği, örgütsel sinizm, iş performansı ve yaşam 
tatmini değişkenleri arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmaktadır. Daha önce kavramsal çerçeve ve 
yapılan çalışmalara göre, iş özerkliği ile iş performansı arasındaki ilişkide, örgütsel sinizmin ve yaşam 
tatmininin aracı etkiye sahip olabileceği düşünülmüştür. Buna bağlı olarak aşağıdaki hipotez oluşturulmuş 
ve araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur. 

H1(p): Sağlık çalışanlarının iş özerkliği ile iş performansı arasındaki ilişkide bilişsel sinizmin ve yaşam 
tatmininin seri-çoklu aracılık etkisi vardır. 

H1(r): Sağlık çalışanlarının iş özerkliği ile iş performansı arasındaki ilişkide duyuşsal sinizmin ve yaşam 
tatmininin seri-çoklu aracılık etkisi vardır. 

H1(s): Sağlık çalışanlarının iş özerkliği ile iş performansı arasındaki ilişkide davranışsal sinizmin ve yaşam 
tatmininin seri-çoklu aracılık etkisi vardır. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma, Kırklareli ilinde faaliyet gösteren üç özel hastanede ki çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma Kasım 2019-Ocak 2020 arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılan üç hastaneden alınan bilgilere 
göre, toplamda 290 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik 
hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 151 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda, olasılıklı 
olmayan örneklem tekniğinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme; araştırılacak 
konu için ihtiyaç duyulan büyüklükteki örnekleme ulaşılıncaya kadar en kolay ve ulaşılabilecek deneklerden 
veri toplanması suretiyle yapılan örnekleme tekniğidir. Örneğin; öğrenciler üzerine araştırma yapmak isteyen 
bir araştırmacının sadece dersine girdiği veya kolay ulaşabileceği öğrencileri örneklem olarak seçmesidir 
(Gürbüz ve Şahin, 2014: 128-130). Dağıtılan anketlerden 160’ı geri dönmüş, ancak 7 anket katılımcılar 
tarafından eksik doldurulması sonucunda 153 anket kabul edilebilir nitelikte bulunmuştur. Bu nedenle, 
araştırmanın örneklemini 153 kişi oluşturmaktadır.   

Araştırmaya katılanların %76,5’i (n=117) kadın ve %23,5’i (n=36) erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş 
gruplarına göre dağılımları %86,9’u (n=133) 19-39 yaş aralığında, %10,5’i (n=16) 40-54 yaş aralığında ve %2,6’sı 
(n=4) 55 ve üzeri yaş aralığında olduğu; %67,3’ünün (n=103) evli ve % 32,7’sinin (n=50) bekar olduğu; eğitim 
durumuna göre %35,9’u (n=55) önlisans, %35,6’sı (n=53) lise, %20,9’u (n=32) lisans, %4,6’sı (n=7) ilköğretim ve 
%3,9’u (n=6) lisans üstü eğitime sahip oldukları ve katılımcıların %66’sı (n=101) 1-5 yıl arasında ve % 29,4’ü 
(n=52) 6-10 yıl arasında çalıştıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı 
(%48,4 =74) normal, %19’u (n=29) yüksek, %17,6’sı (n=27) az, %9,2’si (n=14) çok yüksek ve %5,9’nun (n=9) çok 
az sosyal yaşama katıldıklarını belirtmişlerir. 

3.2. Araştırma Verilerinin Analizi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma hipotezlerini test etmek için nicel araştırma yönteminden 
yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket yönteminden yararlanılmıştır (5-tamamen katılıyorum, 1-
kesinlikle katılmıyorum). Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 20.0 ve Amos 20 paket programları 
yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek için, çarpıklık 
(skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayılarından yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olması için 
skewness ve kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 210). 
Mevcut araştırmada iş özerkliği (-0,510 ve -0,170), iş performansı (-0,911 ve 0,500), örgütsel sinizm (0,868 ve 
0,001) ve yaşam tatmini (-0,605 ve 0,164) ölçeklerine ait çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ile +1 değerleri 
arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, ölçekler normal dağılıma sahiptir. 

İş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizm ve yaşam tatmini ölçeklerinin yapısal geçerliliğini test edebilmek 
için keşfedici faktör analizinden (KFA), ölçeklerin güvenilirliklerini test edebilmek için Cronbach Alpha 
testinden ve ölçeklerin faktör yapısı ile uyumluluğunu test edebilmek için doğrulayıcı faktör analizinden 
(DFA) yararlanılmıştır. Değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini saptamak için korelasyon analizi, iş özerkliği ve 
iş performansı ilişkisinde örgütsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracı etkisini saptamak için 
Andrew F. Hayes’in (2013) geliştirdiği, bootstrap yöntemine dayanan IBM SPSS Process Makro 
uygulamasından yararlanılmıştır. Seri-çoklu aracı değişken modelinden model 6 kullanılmıştır. Bu modelde 
amaç, X değişkeni (bağımsız değişken) ile Y değişkeni (bağımlı değişken) arasındaki ilişkide M1 değişkenin 
(birinci aracı değişken) ve M2 değişkenin (ikinci aracı değişken) aracılık etkisini araştırmaktadır (Hayes, 2013). 
Bu çalışmada iş özerkliği=bağımsız değişkeni; iş performansı= bağımlı değişkeni; örgütsel sinizm= birinci aracı 
değişkeni; yaşam tamini=ikinci aracı değişkeni ifade etmektedir. 

3.3. Araştırmanın Ölçekleri 

İş özerkliği ölçeği: Ölçek, ilk olarak Illardi, Kasser ve Ryan (1993) tarafından kullanışmış yedi madde ve tek 
boyuttan oluşmaktadır. Söz konusu ölçek, Tunç (2018) tarafından sağlık kurumlarında ki, çalışanlara yönelik 
yaptığı çalışmada kullanılmış olup, mevcut araştırmada da söz konusu ölçek kullanılmıştır (Tunç, 2018: 53). 
Ölçeğe, KFA yapılmış ve ölçekteki iki, dört ve altıncı soruların faktör yükleri 0,50’nin altında olması nedeniyle 
ölçekten çıkarılmış ve ölçek dört maddeye düşmüştür. Ölçekten faktör yükleri düşük olan sorular 
çıkarıldıktan sonra tekrar analiz yapılmış ve ölçek tek faktörde toplanmıştır. Elde edilen faktör ile toplam 
varyansın %59,448’i açıklandığı görülmüştür. Maddelerin faktör yükleri 0,679-0,834 arasında olduğu 
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saptanmıştır. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının 0,767 olduğu tespit edilmiştir. Çıkan bu 
sonuca göre göre ölçek güvenilirdir. Ölçeğe ait uyum indeks değerlerinin (X2/df=1,978, RMSEA= 0,08, NFI= 
0,975, CFI= 0,987, GFI= 0,988, AGFI=0,939) uyum kriterlerini sağladığı tespit edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 
329). 

İş performansı ölçeği: Tek boyut ve 4 maddeden oluşan ölçek, 1999 yılında Kirkman ve Rosen’in yaptıkları 
çalışmada ve 2000 yılında Sigler ve Pearson’nın yaptıkları çalışmada kullanılmıştır. Ölçek, Türkçeye Çöl (2008) 
tarafından uyarlanmış geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiştir (Uğur, 2017: 56). Ölçeğin, tek boyutlu olduğu 
ve toplam varyansın %77,484’nü açıklandığı görülmüştür. Maddelerin faktör yükleri 0,83-0,93 arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen faktörlerle iş performansı ölçeğine ilişkin Cronbach Alpha güvenilirlik 
katsayısı 0,902 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre, ölçek yüksek güveniliğe sahiptir. Yapılan DFA 
sonucunda iş performansı öçeğine ait uyum indeks değerlerinin  (X2/df=0,090, RMSEA= 0,00, NFI= 1,000, CFI= 
1,000, GFI= 1,000, AGFI=0,997) iyi uyum kriterlerini sağladığı tespit edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 329). 

Örgütsel Sinizim Ölçeği; Çalışanların örgütsel sinizim düzeylerini ölçmek için Brandes, Dharwadkar ve Dean 
(1998) tarafından geliştirilen ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 13 maddeden ve üç boyuttan 
(bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) oluşan “örgütsel sinizm” ölçeği kullanılmıştır (Kalağan, 2009). Yapılan KFA 
sonucunda, soru 10 ve 11’in iki faktör yükü altında toplanması nedeniyle, ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekten iki 
madde çıkarıldıktan sonra, tekrar KFA yapılmıştır. Ölçeğin üç faktörde toplandığı ve toplam varyansın 
%81,463’ünü açıklandığı tespit edilmiştir. Madedelerin faktör yükleri bilişsel boyutun 0,789-0,846, duyuşsal 
boyutun 0,823-0,908 ve  davranışsal boyutun 0,918-0932 arasında değerler aldığı saptanmıştır. Cronbach 
Alpha güvenilirlik katsayısı ölçeğin geneli için 0,908, bilişsel boyut için 0,908, duyuşsal boyut için 0,946 ve 
davranışsal boyut için 0,895 olarak saptanmış olup, örgütsel sinizm ölçeğinin yüksek bir güvenilirliğe sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel sinizme ait birinci seviye DFA sonucunda, ölçeğe ait uyum endeks 
değerlerinin (X2/df=2,278, RMSEA= 0,09, NFI= 0,943, CFI= 0,967, GFI= 0,918, AGFI=0,858) kabul edilebilir 
değerler aldığı sonucuna ulaşılmıştır (Meydan ve Şen, 2014: 37). 

Yaşam tatmini ölçeği: Yaşam tatmini ölçeği, Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan ölçek, Dağlı ve Baysal tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerlilik ve 
güvenilirlikleri test edilmiş, tek boyutlu ve beş madeden oluşmaktadır (Dağlı ve Baysal, 2016: 1254). Ölçeğin, 
tek boyutlu olduğu ve toplam varyansın %68,533’nü açıklandığı görülmüştür. Maddelerin faktör yükleri 0,75-
0,87 arasında olduğu tespit edilmiştir. Yaşam tatmini ölçeğine ilişkin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 
0,884 olarak saptanmış olup, ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan DFA sonucunda yaşam 
tatmini öçeğine ait uyum indeks değerlerinin (X2/df=1,929, RMSEA= 0,08, NFI= 0,976, CFI= 0,988, GFI= 0,975, 
AGFI=0,925) uyum kriterlerini sağladığı tespit edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 329). 

4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZ TESTLERİNE İLİŞKİN ANALİZ 

Ankete katılan sağlık çalışanlarının iş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizm boyutları (bilişsel, duyuşsal 
ve davranışsal) ve yaşam tatmini düzeylerine ait ortalama ve standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir. Sağlık 
çalışanlarına ait iş özerkliği, iş performansı ve yaşam tatmini düzeyleri ortalamanın üzerinde değerler almıştır. 
Sağlık çalışanlarının olumsuz duygularını ifade eden örgütsel sinizmin boyutları olan bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal sinizm düzeylerinin ise ortalama değerin altında değer aldığı gözlenmiştir.  
İş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizm boyutları ve yaşam tatmini değişkenleri arasındaki ilişkileri test 
etmek için yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, iş özerkliğinin iş performansı ile arasında (r = 0,368, 
p=0,000) ve yaşam tatmini ile arasında (r = 0,349, p=0,000) pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. İş özerkliğinin, bilişsel sinizm düzeyleri ile arasında (r= -0,257, p=0,001) ve duyuşsal sinizm 
düzeyleri ile arasında (r= -0,371, p=0,000) negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu, ancak iş özerkliğinin 
davranışsal sinizim düzeyleri ile arasında (r= -0,143, p=0,078) anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Sağlık 
çalışanlarının iş performansları bilişsel sinizm düzeyleri ile arasında (r= -0,178, p=0,028), duyuşsal sinizm 
düzeyleri ile arasında (r= -0,285 p=0,000) ve davranışsal sinizim düzeyleri ile arasında (r= -0,273, p=0,001) 
negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, iş performansı ile yaşam tatmini arasında 
(r= 0,209, p=0,009) pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının yaşam 
tatminlerinin bilişsel sinizm düzeyleri ile arasında (r= -0,179, p=0,026) ve duyuşsal sinizm düzeyleri ile 
arasında (r= -0,225 p=0,005) negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilirken, davranışsal sinizim 
düzeyleri ile arasında (r=-0,104, p=0,201) anlamlı bir ilişki bulunanmamıştır. Bilişsel sinizm düzeylerinin 
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duyuşsal sinizm düzeyleri ile arasında (r= 0,594 p=0,000) ve davranışsal sinizim düzeyleri ile arasında (r=0,269, 
p=0,001), sağlık çalışanlarının duyuşsal sinizm düzeylerinin davranışsal sinizim düzeyleri ile arasında 
(r=0,391, p=0,000) olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. İş Özerkliği, İş performansı, Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Değişkenleri Arasındaki 
Korelasyon Analiz Sonuçları 

Değişken Adı Ortalama Standart Sapma İÖ İP BS DUYS DAVS YT 
İÖ 3,761 0,896 - - - - -  
İP 4,379 0,658 0,368** - - - - - 
BS 2,233 1,073 -0,257** -0,178* - - - - 
DUYS 1,505 0,869 -0,371** -0,285** 0,594** - - - 
DAVS 1,592 1,023 1,143 -0,273** 0,269** 0,391** - - 
YT 3,495 0,787 0,349** 0,209** -0,179* -0,225** -0,104 - 

Not: **Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (iki yönlü).  *Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı (tek yönlü). 
         İş özerkliği= İÖ, İş Performansı=İP, Bilişsel Sinizm=BS, Duyuşsal Sinizim=DUYS, Davranışsal Sinizm=DAVS, Yaşam Tatmini=YT 

İş özerkliğinin iş performansı üzerindeki etkisinde, bilişsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracılığını 
saptamak için Hayes (2013) tarafından önerilen bootstrap tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Şekil 2'de 
sunulmuştur. 

                                                                        B= -0,070   

                                                                                                  

 

 

          B= -0,308**                      B=0,286***                      B= -0,050                                     B=0,070   

 

                                                                    c  = 0,270***    

                                                                    cı =   0,233***   

Şekil 2. Model 1 seri çoklu aracılık sonuçları, *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansı üzerindeki toplam etkisi (c yolu) (B: 0,270, SE=0,056 %95 CI 
[0,160, 0,380], t: 4,862, p=0,000) pozitif yönde anlamlı düzeydedir. Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin, bilişsel 
sinizm düzeyleri üzerinde negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmaktadır (B: -0,308, 
SE=0,0941 %95 CI [-0,494, -0,122], t: -3,273, p=0,001).  

Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin yaşam tatmini üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir etkisi 
(B:0,286, SE=0,069, %95 CI [0,149, 0,422], t:4,123 p=0,000) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci aracı değişken 
olan bilişsel sinizmin ikinci aracı değişken olan yaşam tatmini üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
(B:-0,070, SE=0,058, %95 CI [-0,270, 0,041], t: -1,216 p=0,226)  olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde sağlık 
çalışanlarının bilişsel sinizm düzeylerinin iş performansı üzerindeki doğrudan etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı (B:-0,050, SE=0,048, %95 CI [-0,145, 0,046], t: -1,027 p=0,306) olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçların 
istatistiksel olarak anlamlı olmamasının nedeni, hem p değerlerinin 0,001’den yüksek çıkması hem de güven 
aralıklarının içerisinde sıfır içermesinden kaynaklanmaktadır. 

İkinci aracı değişken olan yaşam tatmininin iş performansı üzerindeki doğrudan etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı (B:0,070, SE=0,068, %95 CI [-0,064, 0,204], t: 1,030 p=0,305)  olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
nedeni, güven aralıkları içerisinde sıfır olması ve p değerinin 0,001’den yüksek çıkmış olmasındandır. İş 
özerkliği ve diğer tüm aracı değişkenler aynı anda denkleme girildiğinde, iş özerkliğinin iş performansına 
doğrudan etkisi (cı yolu) istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (B: 0,233, SE=0,061, %95 CI [0,114, 
0,353], t: 3,852, p=0,000). İş özerkliği, örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin iş performansındaki değişimin 
yaklaşık %14’nü açıklamaktadır (F=8,682, R2 = 0,149, Sig.= 0,000).  

Model 1’deki dolaylı yolların anlamlı olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen analiz sonucundaki bootstrap 
katsayı ile %95 güven aralıkları alt ve üst limitleri Tablo 2’de yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, 

Bilişsel Sinizim Yaşam Tatmini 

İş Özerkliği İş Performansı 
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toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,233, toplam dolaylı etki değeri 0,037 olduğu saptanmıştır. 
Modelde üç dolaylı etki bulunmaktadır. Birinci dolaylı etkide; iş özerkliği (X) bilişsel sinizm (M1) aracılığıyla 
iş performansı (Y) üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı (bootstrap = 0.015, %95 CI = -0,012, 0,048), ikinci dolaylı 
etkide iş özerkliği yaşam tatmini (M2) aracılığıyla iş performansını anlamlı olarak etkilemediği (bootstrap = 
0,020, %95 CI= -0,025, 0,063) ve üçüncü dolaylı etki iş özerkliğinin bilişsel sinizm ve yaşam tatmini aracılığıyla 
iş performansını anlamlı olarak etkilemediği (bootstrap= 0,002, %95 CI= -0,003, 0,007) tespit edilmiştir. Bu 
durum, güven aralıklarının içerisinde sıfır olmasından kaynaklamaktadır. Dolayısıyla, iş özerkliğinin iş 
performansını etkilemede bilişsel sinizm ve yaşam tatmininin seri çoklu aracılık etkisi bulunmamaktadır. 

Tablo 2. Model 1 Seri-Çoklu Aracı Etkiye Ait Broostrapt Sonuçları 

Model 1 
   %95 Güven Aralıkları 
Etki                                                                Boostrapt Katsayısı Standart Hata Alt Limit Üst Limit 
Toplam Etki  0,270 0,056 0,160 0,380 
Doğrudan Etki (cı yolu) 0,233 0,061 0,114 0,353 
Toplam Dolaylı Etki 0,037 0,025 -0,013 0,085 
Dolaylı Etki (İÖ → BS→ İP) 0,015 0,015 -0,012 0,048 
Dolaylı Etki (İÖ →  YT → İP) 0,020 0,022 -0,025 0,063 
Dolaylı Etki (İÖ → BS→YT→İP) 0,002 0,002 -0,003 0,007 

   Not: İş özerkliği= İÖ, İş Performansı=İP, Bilişsel Sinizm=BS, Yaşam Tatmini=YT 

İş özerkliğinin iş performansı üzerindeki etkisinde, duyuşsal sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracılık 
rolünü belirlemek için kullanılan bootstrap tekniği sonucunda elde edilen bulgular Şekil 3'de sunulmuştur 
(Hayes, 2013). 

                                                                        B= -0,100   

                                                                                                  

 

 

          B= -0,360***                          B=0,271***                     B= -0,124*                                  B=0,032   

 

                                                                    c  = 0,270***   

                                                                    cı =   0,206**   

Şekil 3. Model 2 Seri çoklu aracılık sonuçları, *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansı üzerindeki toplam etkisi (c yolu) (B: 0,270, SE=0,056 %95 CI 
[0,160, 0,380], t: 4,862, p=0,000) pozitif yönde anlamlı düzeydedir. Sağlık çalışanlarının iş özerkliği, duyuşsal 
sinizm düzeylerini negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir (B: -0,360, SE=0,073 
%95 CI [-0,505, -0,215], t: -4,9133, p=0,000).  

Sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin yaşam tatmini üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir etkisi  
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (B:0,271, SE=0,072, %95 CI [0,129, 0,413], t:3,768 p=0,000). Güven aralıklarının 
içerisinde sıfır olması ve p değerinin 0,001’den yüksek çıkması nedeniyle, duyuşsal sinizmin yaşam tatmini 
üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (B:-0,100, SE=0,074, %95 CI [-0,246, 0,047], 
t: -1,344 p=0,181).  

Güven aralıklarının içerisinde sıfır olmaması ve p değerinin 0,05’den düşük çıkması nedeniyle, birinci aracı 
değişken olan duyuşsal sinizm düzeylerinin iş performansı üzerindeki doğrudan etkisi istatistiksel olarak 
anlamlı (B:-0,124, SE=0,061, %95 CI [-0,246, -0,003], t: -2,026 p=0,045) olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 
ikinci aracı değişken olan yaşam tatmininin iş performansı üzerindeki doğrudan etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı (B:0,032, SE=0,067, %95 CI [-0,071, 0,194], t: 0,921 p=0,359) olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çıkan 
sonucun anlamlı olmamasının nedeni, güven aralıkları içerisinde sıfır içermesi ve p değerinin 0,001’de yüksek 
çıkmasıdır. İş özerkliği ve diğer tüm aracı değişkenler aynı anda denkleme girildiğinde, iş özerkliğinin iş 

Duyuşsal Sinizim Yaşam Tatmini 

İş Özerkliği İş Performansı 
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performansına doğrudan etkisi (cı yolu) istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (B: 0,206, SE=0,062, 
%95 CI [0,084, 0,329], t: 3,334, p=0,001). İş özerkliği, örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin iş performansındaki 
değişimin yaklaşık %16’sını açıklamaktadır (F=9,868, R2 = 0,166, Sig.= 0,000).  

Model 2’deki dolaylı yolların anlamlı olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen analiz sonucundaki bootstrap 
katsayı ile %95 güven aralıkları alt ve üst limitleri Tablo 3’de yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, 
toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,206, toplam dolaylı etki değeri 0,064 olduğu saptanmıştır. 
Modelde üç dolaylı etki bulunmaktadır. Birinci dolaylı etkide; iş özerkliğinin (X) iş performansı (Y) üzerine 
etkisinde duyuşsal sinizmin (M1) aracı etkisinin anlamlı olmadığı (bootstrap = 0.045, %95 CI = -0,011, 0,109), 
ikinci dolaylı etkide iş özerkliğinin iş performansı üzerindeki etkisinde yaşam tatmininin (M2) aracılık 
etkisinin anlamlı olmadığı (bootstrap = 0,017, %95 CI= -0,025, 0,058) ve üçüncü dolaylı etkide iş özerkliğinin 
duyuşsal sinizm ve yaşam tatmini aracılığıyla iş performansını anlamlı olarak etkilemediği (bootstrap= 0,002, 
%95 CI= -0,004, 0,012) saptanmıştır. Bunun nedeni, güven aralıklarının içerisinde sıfır olmasından 
kaynaklanmaktadır. Üçüncü dolaylı etkinin sonucuna göre, iş özerkliğinin iş performansı üzerindeki 
etkisinde duyuşsal sinizm ve yaşam tatmininin seri çoklu aracılık etkisi bulunmamaktadır. 

Tablo 3. Model 2 Seri-Çoklu Aracı Etkiye Ait Broostrapt Sonuçları 
Model 2 
   %95 Güven Aralıkları 
Etki                                                                Boostrapt Katsayısı Standart Hata Alt Limit Üst Limit 
Toplam Etki (c yolu) 0,270 0,056 0,160 0,380 
Doğrudan Etki (cı yolu) 0,206 0,062 0,084 0,329 
Toplam Dolaylı Etki 0,064 0,036 -0,003 0,138 
Dolaylı Etki (İÖ → DUYS→ İP) 0,045 0,030 -0,011 0,109 
Dolaylı Etki (İÖ →  YT → İP) 0,017 0,020 -0,025 0,058 
Dolaylı Etki (İÖ → 
DUYS→YT→İP) 

0,002 0,004 -0,004 0,012 

   Not: İş özerkliği= İÖ, İş Performansı=İP, Duyuşsal Sinizim=DUYS, Yaşam Tatmini=YT 
 
Analiz sonuçlarına göre, H1a, H1b, H1c, H1f ve H1k hipotezleri kabul edilmiş, H1e, H1h, H1ı, H1l, H1m, H1n, 
H1o, H1p ve H1r hipotezleri ise red edilmiştir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu çalışmada, çalışanların iş özerkliğinin iş performansına etkisinde 
örgütsel sinizm ve yaşam tatminini seri-çoklu aracı etkisi test edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda, sağlık çalışanlarının iş özerkliği, iş performansı ve yaşam tatmini düzeylerinin 
ortalamanın üzerinde değerler aldığı saptanmıştır. İş performansının dördün üzerinde değer alması, sağlık 
çalışanlarının performans algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Çıkan bu sonuçlara göre, araştırmaya 
konu olan sağlık kuruluşlarında çalışan bireylerin işyerlerinde özerk olmaları, performans algılarının ve iş 
dışında tatmin düzeylerinin yüksek olması, verilen sağlık hizmetinin kalitesi, hasta memnuniyetinin ve 
hastanenin performans artışı açısından oldukça önemlidir. Mevcut çalışma, literatürde sağlık çalışanlarına 
yönelik olarak yapılan çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Kutaniş (2018: 86) tarafından yapılan çalışmada 
iş özerkliğinin ortalama değeri 4,36; Şantaş vd., (2016: 879) tarafından yapılan çalışmada iş performansının 
ortalama değeri 3,74 olduğu saptanmıştır. Norveç’li doktorlar üzerine 1994-2002 yılları arasında yapılan bir 
çalışmada, yaşam memnuniyetinin 1994 yılında 5,21 iken 2002 yılında 5,32’ye yükseldiği tespit edilmiştir 
(1=memnun değil, 7=çok memnun). Ayrıca Norveç’li doktorların yarısının yaşam memnuniyetlerini  çok 
yüksek (6 ile 7 arası) olduğu saptanmıştır (Nylenna vd., 2005: 5).  

Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının örgütsel sinizim boyutlarının (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
boyutlar) düzeyleri ortalamanın altında değer aldığı tespit edilmiştir. Örgütsel sinizm, çalışanların çalıştıkları 
işyerine karşı olumsuz tutum içerisinde olmasını ifade etmekte olup, sağlık kurumlarında sinik çalışanların 
olması işlerin aksamasına, hizmetin kalitesinin düşmesine ve hasta bakımının olumsuz olarak etkilenmesine 
neden olabilmektedir. Bu nedenle, çalışanlarda örgütsel sinizm düzeylerinin düşük düzeyde olması tercih 
edilmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarına göre örgütsel sinizm boyutlarının 
(genel sinizm, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyut) ortalama değerleri; İçerli ve Yıldırım (2012: 171) 
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tarafından bilişsel sinizm 2,72, davranışsal sinizm 2,72 ve duyuşsal sinizm 2,58; Köroğlu ve Yardan (2016: 16) 
tarafından genel sinizm 2,60, bilişsel boyut 2,49, duyuşsal boyut 2,64 ve davranışsal boyut 2,66; Şantaş vd. 
(2016: 879) tarafından genel sinizm 2,82; Tutar ve Köse (2018: 164) tarafından genel sinizm 2,88 olarak 
saptanmıştır. Literatürdeki çalışmalarda da çalışanların örgütsel sinizm ve boyutlarının ortalama değerin 
altında olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, araştırmadan çıkan sonuçlar, sağlık sektöründe çalışanlar üzerine 
daha önce yapılmış olan  çalışmalar ile örtüşmektedir. Bu araştırmada sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm 
düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiş olsa da, sağlık kurumları tarafından çalışanların örgütsel sinizm 
düzeylerinin daha da azaltılması gerekmektedir. Bunun için, sağlık kurumlarında ki yöneticiler tarafından 
örgütsel sinizme neden olan faktörlerin neler olduğu saptanmalı ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması için 
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Araştırmada, sağlık çalışanlarının işlerinde özerk olmaları durumunda daha iyi performans gösterdikleri 
saptanmıştır. Çıkan bu sonuç farklı sektörlerde yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Üniversite 
öğrencilerine (Saragih 2011: 210), imalat sanayi çalışanlarına (Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 893),  doktor ve 
hemşirelere (Khan vd., 2012: 2703) ve belediye çalışanlarına (Kuvaas vd.,: 16) yönelik yapılan çalışmalarda 
kurumlar tarafından çalışanlara ne kadar çok iş özerkliği sağlanırsa, o kadar fazla iş performansının arttığı 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Norveç’te hizmet sektöründe çalışan bireylere yönelik yapılan çalışmada ise, 
iş özerkliğinin iş performansı üzerinde herhangi bir etkisi bulunamamıştır (Dysvik ve Kuvaas, 2011: 15).  

Mevcut araştırmanın diğer bir sonucuna göre, çalışanların iş özerkliğinin örgütsel sinizm boyutları (bilişsel ve 
duyuşsal sinizm boyutları) üzerinde olumsuz etkisinin olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, sağlık çalışanlarına 
işyerinde özerklik tanınması, örgütsel sinizm gibi olumsuz davranışların sergilenmesini engellemektedir. 
Literatürdeki çalışmalarda da çalışanların iş özerkliği örgütsel sinizm düzeylerini negatif yönde etkilediği 
tespit edilmiştir. Çiçek vd. (2018: 32) sağlık çalışanına yönelik yaptıkları çalışmada, işyerindeki özerkliğin 
artması örgütsel sinizmi azaltığı sonucuna ulaşmışlardır. Shaharruddin ve Ahmad (2015: 95) çalışmalarında, 
Malezya göçmenlik bürosunda çalışan bireylerin yaptıkları işlerde özerk olmaları, çalışanların sinik 
davranışlar göstermediğini saptamışlardır. Tunç (2018: 72), hastane çalışanlarına yönelik yaptığı çalışmasında 
örgütsel vatandaşlık davranışının duygusal zekâyı pozitif yönde; iş özerkliğinin örgüt güvenlik iklimi ve 
duygusal zekâyı pozitif yönde; örgüt güvenlik iklimi ve duygusal zekâ değişkenlerinin örgütsel sinizmi 
negatif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Ancak, iş özerkliğinin örgütsel sinizme etki etmediği sonucuna 
ulaşmıştır. 

Araştırmada, çalışanların duyuşsal sinizm düzeylerinin artması iş performanslarının düşmesine neden 
olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, sağlık çalışanlarının işyerlerine ve çalışma arkadaşlarına karşı olumsuz 
duygular içerisinde olmaları, çalışanların performanslarının düşmesine neden olabilecektir. Diğer taraftan 
araştırmada sağlık çalışanlarının bilişsel sinizm düzeyleri iş performanslarına etki etmediği tespit edilmiştir. 
Yani, çalışanların işyerleri ve çalışma arkadaşları ile ilgili olumsuz inançlar içerisinde olmaları, onların iş 
performanslarını etkilemediği düşünülebilir. Kahya’nın (2013: 42) yaptığı çalışmada ise, örgütsel sinizmin 
duyuşsal boyutu iş performansını negatif yönde etkilediği, sinizmin diğer boyutlarının ise iş performansı 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma mevcut araştırmayı destekler 
niteliktedir. Başka bir çalışmada da, örgütsel sinizmin tüm boyutlarının iş performansı üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmadığı saptanmıştır (Çakıcı ve Doğan, 2014: 87). Literatürde var olan diğer çalışmalarda ise 
çalışanların yaşadığı sinizmin tüm boyutları (duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlar) iş performanslarını  
negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir (Akdemir vd., 2016: 128; Bacaksız vd., 2018, 55; Uysal ve Yıldız, 2014: 
846).  

Çalışanların, yaşamlarının büyük bir bölümünün işyerinde geçirdiği düşünülecek olursa, işinden ya da 
işyerinden kaynaklanan olumsuzluklar çalışanların sinik davranışlar sergilemesine neden olabilir. Sinik 
davranışlar sergileyen çalışanlarda hem iş tatminlerinde hem de yaşam tatminlerinde düşüş yaşanabilir 
(Çivilidağ, 2015: 279). Ancak, araştırmanın sonucuna göre, sağlık kurumlarında çalışan bireylerin bilişsel 
sinizm ve duyuşsal sinizm düzeyleri sağlık çalışanlarının iş dışında ki tatmin düzeylerini etkilemediği tespit 
edilmiştir. Buna göre, çalışanların iş ve iş yeri ile ilgili yaşadığı sinizm, yaşam tatminlerini olumlu ya da 
olumsuz olarak etki etmektedir. Mevcut araştırmada çıkan bu sonucun aksine, yapılan başka çalışmalarda 
çalışanların sinizm düzeyleri yaşam tatminlerini olumsuz yönde etkilediği yönündedir. Yani sinizm yaşayan 
çalışanlar, iş dışında tatmin düzeyleri düşmektedir. Aslan ve Yılmaz (2013: 590), ilkokul öğretmenine yönelik 
yaptıkları çalışmada sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutları ile öğretmenlerin yaşam tatmini arasında negatif 
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yönlü ilişki olduğunu saptamışlardır. Çivilidağ (2015: 279) yaptığı çalışmada üniversitede çalışan öğretim 
elemanlarının örgütsel sinizm, işe yabancılaşma ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İşe 
yabancılaşma ve örgütsel sinizmin yaşam tatmini üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Kasalak (2019) yaptığı çalışmada öğrenci sinizmi ile öğrencilerin yaşam tatminleri arasındaki ilişkiyi 
incelemeyi amaçlamıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla sinizme sahip oldukları ve yaşam 
tatminlerinin daha az olduğu sonucuna ulaşmıştır. Örgütsel sinizm ve alt boyutlarının yaşam tatminini 
olumsuz olarak etkilediğini tespit etmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalarda da örgütsel sinizmin yaşam 
tatmini üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Cazan ve Năstasă, 2015: 1577; Mehdinezhad, 
2015: 259).  

Araştırmada, sağlık çalışanlarının işyerinde özerk olması, yaşam tatminlerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Coad ve Binder (2014) yaptıkları çalışmada iş özerkliğinin hem iş tatminini hem de yaşam tatminini olumlu 
yönde etkilediğini tespit etmişlerdir (Coad ve Binder, 2014: 8). Dolayısıyla, Coad ve Binder tarafından yapılan 
çalışma mevcut çalışmayı destekler niteliktedir.  

Bireylerin, hayata pozitif bakabilmeleri için belli bir yaşam doyumuna ulaşmaları gerekmektedir. Ancak, 
bireyler iş dışında yaşadıkları travmatik olaylar ve iş içerisinde yaşadıkları bir takım olumsuzluklar nedeniyle, 
yaşam tatminlerinde düşme yaşayabilirler. Yaşam tatminine ulaşamayan çalışanlar günlük yaşantıları 
içerisinde mutsuz olmakta, kendilerini huzursuz hissetmekte ve konsantrasyon sorunları yaşamaktadırlar. 
Böylece, işte sergiledikleri performans olumsuz olarak etkilenebilmektedir (Uludağ, 2019: 293). Dolayısıyla, 
çalışanların yaşam tatmin düzeylerinin yüksek olması, onların işyerindeki performanslarının da yükselmesine 
neden olmaktadır. Ancak, mevcut  araştırmadan çıkan sonuca göre, sağlık çalışanlarının yaşam taminlerinin 
iş performansları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Oysa ki literatürde yapılan 
çalışmalarda yaşam tatmininin iş performansına olumlu yönde etki ettiği yönündedir (Çınar ve Özyılmaz, 
2018: 143; Jones, 2006: 33; Kale, 2015: 114; Özyılmaz, 2018: 64).   

Model 1’in ilk aracılık sonucuna göre, iş özerkliğinin iş performansına etkisinde, örgütsel sinizmin bilişsel 
boyutunun aracı rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, iş özerkliği, iş performansına bilişsel sinizm 
aracılığı ile etki etmemektedir. Yani, sağlık çalışanları sinik tutmlara sahip olsalar bile onların iş 
performanslarını etkilemediği, iş performans düzeyleri doğrudan iş özerkliğine bağlı olduğu söylenebilir. 
Model 1’in ikinci aracılık sonucuna göre, sağlık çalışanlarının iş özerkliğinin iş performansına etkisinde yaşam 
tatmininin aracı etkisinin olmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla, sağlık çalışanlarının iş dışında ki tatmin 
duygularının yüksek ya da düşük olması işte gösterdikleri performanslarını etkilemediği, performanslarının 
düşük ya da yüksek olması işlerinde özerk olmalarına bağlı olduğu söylenebilir. Model 1’in  seri-çoklu aracılık 
sonucuna göre, iş özerkliğinin iş performansına etkisinde bilişsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu 
aracılık etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani, örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin aynı anda 
aracılıkları olmadan iş özerkliği iş performansına doğrudan etki etmektedir.  

Model 2’nin ilk aracılık sonucuna göre, çalışanların iş özerkliğinin iş performansına etkisinde, örgütsel 
sinizmin duyuşsal boyutunun aracılığında olmadığı; ikinci aracılık sonucuna göre, çalışanlarının iş 
özerkliğinin iş performansına etkisinde yaşam tatmininin aracılığında olmadığı ve üçüncü aracılık sonucuna 
göre, çalışanların iş özerkliğinin iş performansına etkisinde duyuşsal boyutun ve yaşam tatmininin seri-çoklu 
aracılığında olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılan çalışanların iş özerkliğinin iş 
performansına üzerinde etkisi duyuşsal boyut ve yaşam tatmininin aracılığı olmadan gerçekleşmektedir. 

Araştırmanın aracılık analiz sonuçlarına göre, hastane yönetimi tarafından sağlık çalışanlarına ne kadar 
özerklik tanınırsa, o kadar yüksek performans göstereceklerdir. Sağlık kuruluşlarında doktorundan güvenlik 
görevlisine kadar her çalışanın performanslarının yüksek olması durumunda hastalar ile daha iyi ilgilenebilir 
ve hasta memnuniyeti daha iyi sağlanabilir. Böylece, sağlık çalışanlarının performansının artması sağlık 
kurumlarının da performansının artmasına neden olabilecektir. Bunun için, sağlık çalışanlarına belirli 
düzeylere kadar iş özerkliği sağlanmalıdır.  

Literatür taramasında iş özerkliliği ve yaşam tatminine ilişkin çalışmaların az olması, iş özerkliğinin iş 
performansına etkisinde örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracılık etkisini araştıran çalışmaya 
rastlanmamış olması alanda bir eksiklik olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, alandaki boşluğu doldurması 
açısından önemlidir. Ayrıca, iş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin sağlık 
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kuruluşlarındaki öneminin ve sonuçlarının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İleride yapılacak benzer 
çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın, sadece bir ilde yapılmış olması ve özel hastanelere yönelik yapılmış olması önemli kısıtıdır. İleri 
ki çalışmalarda, Trakya bölgesinde diğer iki ilde faaliyet gösteren özel hastane çalışanları araştırmaya dahil 
edilmelidir. Ayrıca, özel ve kamu hastane çalışanları karşılaştırma yapılmalıdır. Araştırmanın diğer bir kısıtı 
ise, sözkonusu dört değişken (iş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizm ve yaşam tatmini) ile seri-çoklu 
aracılık etkisinin araştırılmış olmasıdır. İleriki çalışmalarda, mevcut çalışmaya konu olan değişkenler ile 
örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, stres gibi değişkenler ilişkilendirilmeli, hem aracı hem de 
durumsal etki düzeyleri incelenmelidir. Ayrıca, değişkenler ile demografik faktörler arasındaki durumsal etki 
düzeyleri incelenmelidir. 
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Amaç – Günümüzde GSM operatörleri müşteri etkileşimi gerçekleştirmek ve marka sadakati 
oluşturmak amacıyla stratejik bir hamle olarak oyunlaştırma uygulamalarına yönelmiş 
durumdadırlar. Bu bağlamda çalışmada oyunlaştırma, marka etkileşimi ve marka sadakati 
arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır ve Bursa ilinde ikamet eden 
bireyler araştırmanın evrenini oluşturmuştur. 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen araştırma 
sonucunda 415 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri setinin elde edilmesi için anket formu hazırlanmıştır ve 
oyunlaştırma değişkeninin ölçeği için Eisingerich vd. (2019)’nin çalışmasından; marka etkileşimi ve 
sadakati değişkenlerinin ölçeği için ise Xi ve Hamari (2020)’nin çalışmasından yararlanılmıştır. 
Anket verileri SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Analizler sonucunda değişkenler arası anlamlı ilişkilerin olduğu ve oyunlaştırmanın 
marka etkileşimini (%52,5), oyunlaştırmanın marka sadakatini (%27,8) ve marka etkileşiminin 
marka sadakatini (%48,5) etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Oyunlaştırma uygulamalarının 
yönlendirme, sosyal etkileşim ve gelişim takibi avantajları görece daha fazla önem arz etmektedir 
ve bu uygulamaların kullanılma nedenleri olarak görülmektedir. Diğer taraftan araştırmanın 
Türkiye’deki GSM operatörleri üzerine olması, sektörün oligopol bir yapıya sahip olması, GSM 
operatörlerinin birbirine yakın stratejiler ile benzer ürünleri müşterilerine sunması müşterilerin 
marka sadakatine yönelik ifadelere katılım seviyesinin düşük olmasına neden olmuştur.  

Tartışma – Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatürü destekler niteliktedir. Markalar 
oyunlaştırma uygulamaları ile müşterileriyle etkileşimlerini artırılabilmektedir; müşteriler ile olan 
bu duygusal, bilişsel ve sosyal etkileşimler markalara avantaj sağlamaktadır ve marka sadakatlerini 
etkilemektedir. Analiz sonuçlarında da bu sonuca ulaşılmaktadır. 
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Purpose – GSM operators are turning to gamification applications as a strategic move in order to 
realize customer engagement and build brand loyalty. In this study, it is aimed to investigate the 
relationship between gamification, brand engagement and brand loyalty. 

Design/methodology/approach – Quantitative research methods were used in the study. 415 
participants residing in Bursa were reached in November 2019. They were provided to participate 
in the online survey. A questionnaire was prepared to obtain the data set. It was used Eisingerich et 
al. (2019)'s study for the scale of the gamification variable; Xi and Hamari (2020)’s study for the scale 
of brand engagement and loyalty variables. Survey data were analyzed with SPSS 23.0 program. 

Findings – It is reached that gamification affects brand engagement (%52,5); gamification affects 
brand loyalty (%27,8); and brand engagement affects brand loyalty (48,5). Some advantages of 
gamification are relatively more important customers to use these applications. Besides, GSM sector 
in Turkey has an oligopolistic structure and so GSM operators offer similar products to customers 
with close strategies. These reasons caused the low level of participation of customers to statements 
about brand loyalty. 

Discussion – The findings obtained support the literature. Brands can increase their engagement 
through gamification applications. These emotional, cognitive and social engagement with 
customers provide advantages to brands and affect their brand loyalty. This result has been reached 
in the analysis results. 
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Giriş 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte internet kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Buna paralel olarak hayatın her 
alanında var olan oyun kavramı markalar tarafından da internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda önemli 
bir stratejik hamle olarak kullanılmaktadır. Oyunlaştırma olarak adlandırılan bu olgunun temel amacı müşteri 
sadakatini arttırmaktır (Singh, 2012: 108-113).  Oyunlaştırma, gerçek hayattaki süreçlere oyunsu tasarımların 
ve oyun mekaniklerinin eklenmesi olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2015: 19). Oyunlaştırma 
uygulamalarında müşterilerin ürünlere olan ilgisini artırmak ve satın alma davranışını tekrarlatmak amacıyla 
en çok hedef belirleme, puanlama ve ödüllendirme sistemleri kullanılmaktadır (Singh, 2012: 108-113).   

Etkileşim kavramı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir kavramdır. Marka etkileşimi ise müşterinin 
markaya yönelik süreklilik gösteren olumlu ve tatmin edici görüşünü ifade etmektedir (Hollebeek, 2011: 555-
560). Marka etkileşiminin bilişsel, duygusal ve sosyal yönü bulunmaktadır ve marka sadakatini etkilemektedir 
(Hwang ve Choi, 2020: 365). Aaker (1991)’e göre marka etkileşimi ve sadakatinin işletmelerin pazarlama 
giderlerini düşürmesi, farkındalık yaratması, yeni müşteriler çekmesi, ekonomik kazanç sağlaması ve 
tüketicilere güven vermesi açısından marka değerini artıran bir özelliği bulunmaktadır. 

Oyunlaştırma uygulamalarının marka etkileşiminde kullanılması stratejik bir pazarlama kararıdır ve 
müşterilerin uzun dönemde marka sadakatini etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı değişkenlere ve 
değişkenler aralarındaki ilişkilere odaklanmaktadır.  

1. Kavramsal Çerçeve 
1.1. Oyunlaştırma 

Oyun kavramı, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Çocukluk yıllarından itibaren bireyin sosyalleşmesi 
ve çevreyi tanıması için sık kullanılan bir yöntemdir. Çocukluk sonrasında özellikle deneyimleyerek 
öğrenilmesi gereken konularda oyunlara ve oyunları içeren öğrenme yöntemlerine başvurulmaktadır (Yılmaz, 
2015: 4). Oyun oynama veya bir şeyleri oyuna dönüştürme isteği insanın engel olamadığı içsel bir durumdur. 
Özellikle yetişkinlik döneminde insanlar rahatlamak, eğlenmek ve günlük işlerin stresinden kurtulmak için 
oyun oynamaktadır. Diğer taraftan, yetişkinler için hayatın geneli de kurumsal bir oyun olarak ifade 
edilmektedir (Huizinga, 2010: 14-25).  

Günümüzde mobil uygulamalar ile yapılan alışverişlerde artış bulunmaktadır. Markalar bu nedenle, mobil 
uygulamalarında oyunlaştırmayı kullanarak satışlarını artırmaya çalışmaktadır; yapılan araştırmalar da 
küresel markaların oyunlaştırma uygulamalarını kullandığını göstermektedir (Park ve Bae, 2014: 20-25). 
Müşteriler satın almak istedikleri ürünlere ve onlarla ilgili bilgilere istedikleri yerde ve zamanda kolayca 
ulaşabilmektedir. Böylece müşteriler bir ürün satın alırken kıyaslama yapabilmekte ve daha seçici 
davranabilmektedir. Diğer taraftan, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte marka sayısı artmıştır ve 
müşterilerin satın alma davranışındaki tercih havuzu genişlemiştir. Markalar arasında müşterileri memnun 
etme ve onların sadakatini kazanma konusunda rekabet de artmıştır. Bu bağlamda, rekabet avantajı elde 
etmek amacıyla markalar pazarlama faaliyetlerinde oyunlaştırma uygulamalarını kullanmaya devam 
etmektedir (Yang vd., 2017: 459-460).  

Oyunlaştırma uygulamaları genel olarak şu prensipler üzerine kurulur; Kullanıcıların birbiriyle olan sosyal 
etkileşimini artırma, kullanıcıya kontrol duygusu verme, kullanıcının isteği ve beklentileri doğrultusunda 
hedefler belirleme, kullanıcı tarafından oluşturulan profilin düzenli olarak gelişiminin takip edilebilmesi, 
belirlenen hedeflere ulaşıldığında kullanıcıya ödüller verilmesi ve son olarak doğru adımların atılması 
doğrultusunda kullanıcıların yönlendirilmesidir (Eisingerich vd., 2019: 203). Tüm bunların yanı sıra hem 
mobil uygulamalarda hem de internet sitelerinde yapılan oyunlaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması 
için gerekli olan ilk şey bunların kullanıcı odaklı olmasıdır (Hsu ve Chen, 2018: 121). Kullanıcıyı merkeze alan 
ve kullanıcıya göre dizayn edilen oyunlaştırma uygulamaları birçok yönden faydalı olduğu gibi ürün ve 
marka imajı üzerinde oluşabilecek zararları da önler. Werbach ve Hunter (2015)’a göre oyunlaştırma 
uygulamalarında markanın ve müşterinin zarar görmemesi ayrıca maksimum faydanın sağlanması için şu 
hususlara dikkat edilmelidir. İlk olarak oyunlaştırma konusunda markanın hedefleri tanımlanmalıdır. 
Yapılan oyunlaştırma uygulamaları kullanıcıların anlayabileceği düzeyde ve ölçülebilir olmalıdır. Daha sonra 
kullanıcıların özellikleri tanımlanmalı ve bu özellikler ışığında kullanıcıları oyuncuya dönüştürecek 
tasarımlar yapılmalıdır. Ayrıca bir etkinlik çizelgesiyle kullanıcıların izleyeceği adımlar belirtilmelidir. Son 
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olarak, eğlence asla unutulmamalı ve kullanıcıların bu uygulamaları gönüllü olarak kullanmaları 
sağlanmalıdır. 

Bahsedilen bu prensiplerin ve hususların en önemli görevi kullanıcıları motive etmektir. Verilen görevleri 
yerine getiren ve bu görevler sonrasında belirtilen ödüle ulaşan kullanıcı oluşturduğu profilin gelişimini 
sürekli olarak takip ederek ve bunu sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşarak motive olur (Hsu ve Chen, 
2018: 121). Bu motivasyon kullanıcıyı sadık bir müşteriye dönüştürür. Bu bağlamda kullanıcı hedeflerine 
ulaşmak ve yeniden ödül kazanmak için düzenli olarak satın alma davranışı gösterir (Xi ve Hamari 2019: 449). 

Oyunlaştırma uygulamalarında eğlence önemli bir yer tutmaktadır. Kullanıcı uygulamada eğlenmediği 
durumda uygulamayı kullanmayı bırakmaktadır. Bu nedenle oyunlaştırma tasarımlarında eğlencenin rolü 
ayrı bir önem arz etmektedir. Oyunlaştırma tasarımlarında kullanılabilecek ve eğlenceyi artıracak bazı 
kurgular bulunmaktadır. Bunlar (Radoff, 2011:108-124); 

- Oyunu bir hikaye üzerine inşa ederek görsel ve duyusal temalar kullanmak,  
- Rekabet ortamı oluşturmak ve ustalaşmaya olanak tanımak,  
- Gizem, korku, komedi vb. heyecanlandırıcı ögeler kullanmak ve sürpriz ödüller sunmak,  
- Kahraman olunmasına imkan verip başarıların paylaşılmasına izin vermek. 

Oyunlaştırma uygulamalarını tasarlarken maksimum verim sağlayacak oyun akışını oluşturmak 
gerekmektedir. Bu nedenle hem hedefler net ve anlaşılır olmalıdır hem de akış içerisinde kullanıcıya düzenli 
olarak geri bildirim verilmelidir (Marczewski, 2014). Oyunlaştırma uygulamalarını başarıya ulaştıran bir diğer 
unsur da oyun akışı içerisinde kullanıcının yetenekleri ile ona sunulan oyunun zorluk seviyesinin 
uyuşmasıdır. Tipolojik açıdan oyunlar kolay, zor, interaktif ve ciddi olarak sınıflandırılmaktadır (Leclercq vd., 
2019: 5). İşletmeler oyunlaştırma uygulamalarını tasarlanırken kendi amacına göre herhangi bir oyun türü 
seçebileceği gibi tüm türleri bir araya getirip hepsini kapsayan bir uygulama da geliştirebilirler. (Lazarro, 2004: 
7-8). Csikszentmihalyi’nin akış teorisine göre oyunda kolaydan zora doğru her seviyeye göre zorluk derecesi 
belirlenebilmektedir. Kullanıcı oyunda ilerledikçe daha zor görevleri başarma ve uygulamayı daha fazla 
kullanma konusunda motive olmaktadır (Sanjamsai ve Phukao, 2018: 175-177). Diğer taraftan kaos çıkarma, 
görevleri yerine getirme, oyunu keşfetme ve diğer oyuncular ile sosyalleşme amacıyla oyuncular dört temel 
karakter sergileyebilmektedir (Bartle, 1996: 3-4). Kyatric (2013)’e göre tipolojileri ve karakterleri iyi anlayan 
markalar oyunlaştırma uygulamalarını kişiselleştirerek kullanıcıları analiz ederek onları daha iyi 
anlayabilmekte ve uygulamalara daha fazla bağlayabilmektedir. Bu bağlamda müşteri etkileşimi ve sadakati 
de sağlanabilmektedir (Zenn, 2017). 

1.2. Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati 

Bilişsel, duygusal ve sosyal marka etkileşimi marka sadakatini etkilemektedir. Marka etkileşim bileşenlerin 
birbiri ile iç içe olması ve birbirlerini etkilemesi karmaşık yapıda devamlı bir döngünün oluşmasına neden 
olmaktadır. Örneğin bir bileşende meydana gelen değişiklik ile müşterinin algısı ve tüm döngünün seyri 
değişmektedir. Bilişsel marka etkileşimi kalite, fiyat, standartlar, bilgi, haber, deneyimlere; duygusal marka 
etkileşimi beğeni, hoşlanma vb. özelliklere; sosyal marka etkileşimi ise gelir ve eğitim gibi genellikle 
demografik özelliklere dayanmaktadır (Oliver, 1999: 33-438). Bu bağlamda müşteri etkileşimi farklı bir 
özelliğe dayanabilmektedir.  

Markanın rakiplerinden daha çok tercih edilmesinin sebebi olarak bilişsel marka etkileşiminde müşterilerin 
rasyonel kararlarının, duygusal marka etkileşiminde müşterilerin marka ile olan duygusal bağlarının, sosyal 
marka etkileşiminde ise müşterilerin demografik özelliklerinin etkili olduğu gösterilmektedir. Bu yaklaşımda, 
müşteriler ile olan duygusal etkileşimin bilişsel ve sosyal etkileşimden daha ön planda olduğu ve müşterilerin 
belirli bir markayı beğenmesi ile o markayı daha çok tercih edeceği varsayımı üzerine durulmaktadır (Knox, 
2003: 729-735).   

Kotler (1997)’e göre sadakat sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için markalara önemli bir temel 
sunmaktadır. Ayrıca sadakat bir markanın devamlı olarak satın alınacağına ve müşterisi olunacağına dair 
güçlü bağlılığı da ifade etmektedir (Oliver, 1999: 33-41). Perreault ve Mc Carthy (2005)’ye göre marka sadakati, 
bir markanın müşterilerce kabul görmesini ve bu sayede iyi bir itibar elde etmesini sağlamaktadır. Müşteriler 
satın alma kararlarını verirken içsel ve dışsal bağlamda etkilenmektedir. Benzer şekilde, satın alma 
davranışlarının tekrarlarında da bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak karar vermektedirler (Roy, 2011: 112-
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118). Bilişsel sadakat markaya yönelik erişilebilirlik, uygunluk ve açıklıktan; duygusal sadakat duygu, his ve 
tatminden; davranışsal sadakat ise değiştirme maliyeti ve beklentilerden etkilenmektedir (Kabiraj ve 
Shanmugan, 2010: 285-289). 

Müşterilerin aynı markayı tekrarlı satın alma davranışının iki nedeni vardır. İlk neden, müşterilerin bilinçli 
olarak aynı markayı satın almaya devam etmesini sağlayan ve belirli bir markaya bağlı kalma eğilimini 
yansıtan gerçek marka sadakati durumudur. Diğer neden ise, müşterilerin alışkanlıklarından dolayı aynı 
markayı fazla düşünmeden ve düzenli şekilde satın aldığı sahte marka sadakati durumudur (Huang ve Yu, 
1999: 523-544). Bu bağlamda marka sadakati müşterilerin risk algılarını düşürmesi ve memnuniyetini 
artırması açısından önemlidir (Punniyamoorthy ve Mohan, 2007: 222-225).  

Marka sadakatinin oluşturulması için müşterilerin iyi analiz edilmesi ve müşteriler ile iyi bir iletişim ortamının 
kurulması gerekmektedir. Erdil ve Uzun (2009)’a göre işletmelerin ayrıca algılanan kalite, değer, imaj, kolay 
elde edilebilirlik, müşteri tatmini, servis ve garanti vb. marka sadakatini artıran unsurlara odaklanması 
gerekmektedir. Oyunlaştırma uygulamaları da bu bağlamda marka sadakati oluşturabilecek bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir. 

2. Yöntem 

Çalışmanın veri seti için 5’li Likert ölçeği ile standart bir anket formu hazırlanmıştır ve Bursa ilinde yaşayanlar 
üzerine araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Bursa ilinde yapılmasının nedeni bu ilin büyükşehir 
olması, Türkiye’nin birçok ilinden göç almış olması, birden çok üniversiteye sahip olması ve demografik 
yapısının uygun olmasıdır. Katılımcılar online olarak 2019 yılı Kasım ayında ankete katılmışlardır. 
Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir ve toplanan anketlerden 415’i değerlendirmeye 
uygun bulunmuştur. Anket verileri ise SPSS 23.0 ile analiz edilmiştir.  

Çalışmada oyunlaştırma değişkeninin ölçeği Eisingerich vd. (2019)’nin “Hook vs. hope: How to enhance 
customer engagement through gamification” isimli çalışmasından; marka etkileşimi ve sadakati 
değişkenlerinin ölçeği ise Xi ve Hamari (2020)’nin “Does gamification affect brand engagement and equity? A 
study in online brand communities” isimli çalışmasından elde edilmiştir.  

Çalışmada oyunlaştırmanın marka etkileşimi ve sadakati üzerine etkisini araştırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca 
marka etkileşiminin marka sadakatine olan etkisi de araştırılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda üç hipotez 
geliştirilmiş olup geliştirilen hipotezler aşağıda sıralanmıştır. 

H1: Oyunlaştırmanın marka etkileşimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H2: Oyunlaştırmanın marka sadakati üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H3: Marka etkileşiminin marka sadakati üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

3. Bulgular 

Araştırmada öncelikle anketteki soru ifadelerinin hangi faktör altında toplanacağının belirlenmesini sağlayan 
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucu bir ifade analizden çıkarılmıştır. Daha sonra güvenilirlik 
analizi ile belirli faktörler altındaki ifadelerin toplam güvenilirlik seviyesi belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi 
sonucu da bir ifade analizden çıkarılmıştır. Tekrarlanan faktör ve güvenilirlik analizleri sonucu Tablo 1’deki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 1: Faktör ve Güvenilirlik Analizine İlişkin Sonuçlar 
Değişkenler Faktörler İfadeler Ağırlıkları Açıklayıcılığı Güvenilirliği  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oyunlaştırma 
 
 
 

Sosyal 
Etkileşim 

Se2 
Se1 
Se3 

0,942 
0,917 
0,879 

83,351 0,900 KMO: ,821 
C. Alfa: ,840 

F: 88,023 
Sig: 0,000 

 Kontrol 
Duygusu 

Kd2 
Kd1 
Kd3 

0,884 
0,873 
0,781 

71,808 0,803 

Hedef 
Hdf2 
Hdf1 
Hdf3 

0,915 
0,908 
0,889 

81,727 0,888 

Gelişim 
Takibi 

Glş2 
Glş1 
Glş3 

0,918 
0,869 
0,860 

77,898 0,857 

Ödül 
Ödül2 
Ödül3 
Ödül1 

0,895 
0,836 
0,780 

70,269 0,784 

Yönlendirme 
Yön3 
Yön2 
Yön1 

0,893 
0,880 
0,868 

77,510 0,854 

 
 
 
 
 

Marka 
Etkileşimi 

 
 

Duygusal 
Marka 

Etkileşimi 

Dme4 
Dme3 
Dme1 
Dme5 

0,909 
0,860 
0,831 
0,797 

72,309 0,872 KMO: ,754 
C. Alfa: ,906 

F: 10,211 
Sig: 0,000 

 Bilişsel 
Marka 

Etkileşimi 

Bme3 
Bme2 
Bme1 

0,900 
0,893 
0,880 

79,415 0,870 

Sosyal 
Marka 

Etkileşimi 

Sme2 
Sme4 
Sme3 
Sme1 
Sme5 
Sme6 

0,886 
0,856 
0,852 
0,825 
0,808 
0,733 

68,594 0,907 

 
Marka 

Sadakati 
 

Marka 
Sadakati 

Ms2 
Ms1 
Ms4 
Ms3 

0,866 
0,841 
0,746 
0,711 

62,979 0,800 KMO: ,742 
C. Alfa: ,922 

F: 142,175 
Sig: 0,000 

Faktörlerin ağırlıkları, açıklayıcılıkları ve güvenilirlik değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. KMO ölçek 
geçerliliği sırasıyla 0,898; 0,952 ve 0,742 olarak bulunmuş olup örnekleme yeterliliğinin yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır ve Bartlett küresellik testi sonucunda p değeri 0,000 (Sig. < 0,05)’dır. Oyunlaştırma 
değişkeni için Ki kare değeri 1056,747 ve standart hata değeri 15; marka etkileşimi değişkeni için Ki kare değeri 
809,057 ve standart hata değeri 3; marka sadakati değişkeni için Ki kare değeri 568,920 ve standart hata değeri 
6 olarak bulunmuştur. Analize devam etmeye uygun bu sonuçlara dayanarak korelasyon ve regresyon 
analizine geçilmiştir. 

3.1. Demografik Bulgular 

Katılımcılara ait demografik bulgular Tablo 2’de gösterilmekte olup cinsiyet, medeni hal, yaş, eğitim, meslek, 
gelir ve GSM operatörleri hakkındaki bilgiler yer almaktadır.  
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Tablo 2. Demografik Bulgular 
Katılımcıların Özellikleri  Sayı Yüzdesi 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

254 
161 

61.2 
38.8 

Medeni hal 
Bekar 
Evli 

364 
69    

87.7 
16.6 

Yaş 

24 ve altı  
25-34  
35-44  
45-54  

55 ve üstü 

304 
77 
24 
9 
1 

73.2 
18.5 
5.8 
2.2 
0,2 

Eğitim 

Ortaöğretim 
Lise 

Ön lisans 
Lisans 

Y. Lisans 
Doktora 

8 
26 
18 

377 
26 
4 

1.9 
6.3 
4.3 

90.8 
6.3 
1 

Meslek 
Öğrenci 

Kamu Sektörü 
Özel Sektör 

304 
21 
51 

73.2 
14.8 
12 

Gelir 

3000TL ve altı 
3001-6000TL 
6001-9000TL 

9001TL ve üstü 

309 
73 
16 
17 

74.5 
17.6 
3.9 
4 

GSM Markası 
Turkcell 

Türk Telekom 
Vodafone 

106  
149  
163 

25.5 
35.9 
39.3 

Oyunlaştırma 
Uygulaması Kullanımı 

Evet 
Hayır 

323 
92  

77.8 
22.2 

Demografik özellikler değerlendirildiğinde cinsiyete göre kadınların; medeni hal durumuna göre bekarların; 
eğitim durumuna göre lisans derecesine sahip olanların, yaş durumuna göre 24 yaş ve altındakilerin; gelir 
durumuna göre ise 3000TL ve altı gelire sahip olanların fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan 
GSM operatörlerinin sunmuş olduğu oyunlaştırma uygulamalarını kullanan ve hediye kampanyalarından 
yararlanan katılımcı oranının ise %77,8 olduğu anlaşılmıştır.   

3.2. Korelasyon Analizi 

Bağımlı ve bağımsız tüm değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını tespit ederek yönünü ve derecesini tahmin 
için korelasyon analizi uygulanmaktadır. Korelasyon katsayısı r ile gösterilmektedir ve -1 ile +1 (-1< r <+1) 
arasında değer almaktadır. r katsayısı 1’e yaklaştıkça ilişkinin kuvveti artmakta iken 0’a yaklaştıkça ilişkinin 
kuvveti azalmaktadır. r2 ise açıklanan varyans oranını ifade etmektedir (Durmuş vd., 2011: 143). Bu bağlamda, 
değişkenler arası ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile gösterilmiş olup (Gegez, 2015:342) analizi sonuçları 
Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonucu 

 
Oyunlaştırma 

 
Marka 

Etkileşimi 
Marka  

Sadakati 
Oyunlaştırma Pearson Korelasyon 1   

Sig. (2-tailed)    
Marka 

Etkileşimi 
Pearson Korelasyon ,725** 1  
Sig. (2-tailed) ,000   

Marka 
Sadakati 

Pearson Korelasyon ,527** ,696** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). 
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm değişkenler arasında pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde bir ilişki 
bulunmuştur. Tablo 3’teki Pearson korelasyon değerleri ile bu ilişkilerin %99 güven aralığında olduğu 
anlaşılmaktadır.  

3.3. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi bir değişkenin (bağımlı) diğer değişkenler (bağımsız) tarafından nasıl açıklandığını; 
ilişkilerinin yönünü, şeklini ve bilinmeyen diğer değerlerini belirterek tahmin etmektedir (Durmuş vd., 
2011:154). Nakip (2005)’e göre bu tahminleri nedensellik bağlamında gerçekleştirmektedir. 

Oyunlaştırma ve marka etkileşimi değişkenleri arasındaki regresyon eşitliği aşağıdaki şekliyle 
oluşturulmuştur. 

Marka Etkileşimi = 0,055 + 0,725 * Oyunlaştırma 

Eşitliğin anlamlılık (p) değeri 0,05’ten küçüktür ve bu bağlamda eşitliğin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Oyunlaştırmanın marka etkileşimi üzerinde %52,5 oranında açıklayıcılığı 
bulunmaktadır ve bu sonuçlar H1 hipotezini desteklemektedir.  

Oyunlaştırma ve marka sadakati değişkenleri arasındaki regresyon eşitliği aşağıdaki şekliyle 
oluşturulmuştur. 

Marka Sadakati = 0,554 + 0,527 * Oyunlaştırma 

Eşitliğin anlamlılık (p) değeri 0,05’ten küçüktür ve bu bağlamda eşitliğin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Oyunlaştırmanın marka sadakati üzerinde %27,8 oranında açıklayıcılığı 
bulunmaktadır ve bu sonuçlar H2 hipotezini desteklemektedir 

Marka etkileşimi ve marka sadakati değişkenleri arasındaki regresyon eşitliği aşağıdaki şekliyle 
oluşturulmuştur. 

Marka Sadakati = 0,588 + 0,696 * Marka Etkileşimi 

Tablo 4:  Oyunlaştırma ve Marka Etkileşimi Değişkenlerinin Regresyon Analizi  Sonucu 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 

R 
,725a 

R Square 
,525 

B St. Hata Beta 
(Constant) 

Oyunlaştırma 
,055 ,111  ,495 ,621 F Sig. 
,808 ,038 ,725 21,370 ,000 456,662 ,000b 

a. Bağımlı Değişken: Marka Etkileşimi 

Tablo 5:  Oyunlaştırma ve Marka Sadakati Değişkenlerinin Regresyon Analizi  Sonucu 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 

R 
,527a 

R Square 
,278 

B St. Hata Beta 
(Constant) 

Oyunlaştırma 
,554 ,137  4,039 ,000 F Sig. 
,598 ,047 ,527 12,612 ,000 159,068 ,000b 

a.  Bağımlı Değişken: Marka Sadakati 

Tablo 6:   Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Değişkenlerinin Regresyon Analizi Sonucu 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p 

R 
,696a 

R Square 
,485 

B St. Hata Beta 
(Constant) 

Marka Etkileşimi 
,588 ,089  6,627 ,000 F Sig. 
,697 ,035 ,696 19,705 ,000 388,277 ,000b 

a.  Bağımlı Değişken: Marka Sadakati  
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Eşitliğin anlamlılık (p) değeri 0,05’ten küçüktür ve bu bağlamda eşitliğin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Marka etkileşiminin marka sadakati üzerinde %48,5 oranında açıklayıcılığı 
bulunmaktadır ve bu sonuçlar H3 hipotezini desteklemektedir.       

Değişkenler arası ilişkiler, regresyon analizi sonuçları bağlamında değerlendirildiğinde bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenleri pozitif yönde etkilediği Şekil 1’de görülmektedir. 

 
Şekil 1. Regresyon Analizi Sonuçları 

Regresyon analizi sonucunda değişkenler arası anlamlı ilişkilerin olduğu ve oyunlaştırmanın marka 
etkileşimini (%52,5), oyunlaştırmanın marka sadakatini (%27,8) ve marka etkileşiminin marka sadakatini 
(%48,5) etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda kurulan hipotezlerin tamamı kabul edilmiş olup 
oyunlaştırma uygulamalarının markalar için önemi anlaşılmıştır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Oyunlaştırma, marka etkileşimi ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla çalışmada üç 
hipotez kurulmuştur ve hipotezlerin tamamı kabul edilmiştir. Oyunlaştırma uygulamalarının katılımcılar için 
önemi (Ort: 2,820 - S. Sapma: 0,820) analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Oyunlaştırma uygulamalarına yönelik 
ifadelere katılım düzeylerinin ortalamaya yakın bir değerde olması sosyal etkileşim, kontrol duygusu, hedef, 
gelişim takibi, ödül ve yönlendirme unsurlarından ikisine (kontrol duygusu ve hedef) katılım düzeylerinin 
düşük olmasından kaynaklanmaktadır.  

Markalar oyunlaştırma uygulamaları aracılığıyla müşterileri ile etkileşimini artırmayı ve müşterilerine satın 
alma davranışını tekrarlatmayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan müşteriler de teknolojinin gelişmesi ve 
internet kullanımının artmasıyla markaların oyunlaştırma uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı 
amaçlamaktadır. Müşterilerin diğer kullanıcılar ile sosyal etkileşimde bulunması, kontrol duygusunu 
hissetmesi, hedefler belirlemesi ve ona ulaşması, gelişimlerini takip etmesi, ödüller kazanması ve 
yönlendirilmesi oyunlaştırma uygulamalarının avantajlarıdır. Katılımcıların bu avantajlara yönelik 
değerlendirmeleri birbirinden farklılık göstermektedir. Oyunlaştırma uygulamalarının yönlendirme, sosyal 
etkileşim ve gelişim takibi avantajları göreceli daha fazla önem arz etmektedir ve bu uygulamaların kullanılma 
nedenleri olarak görülmektedir.    

Marka etkileşimine yönelik katılım düzeyi (Ort: 2,335 - S. Sapma: 0,915) ve marka sadakatine yönelik katılım 
düzeyi (Ort: 2,216 - S. Sapma: 0,916) düşük seviyededir. Duygusal marka etkileşimi beğeni, hoşlanma vb. 
duygulara; bilişsel marka etkileşimi kalite, fiyat, performans vb. özelliklere; sosyal marka etkileşimi ise 
cinsiyet, gelir, eğitim vb. demografik özelliklere dayanmaktadır. Müşterilerin duygusal, bilişsel ve sosyal 
özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Analiz sonuçlarında da bu sonuca ulaşılmaktadır.  
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Araştırmanın GSM operatörleri üzerine olması ve GSM operatör sayısının az olması marka sadakatine katılım 
seviyesinin düşük olmasının nedeni olarak görülmektedir. Türkiye’de GSM operatörleri birbirine yakın 
stratejiler ile benzer ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Turkcell’in Salla Kazan, Türk Telekom’un Sil Süpür, 
Vodafone’un Hediye Çarkı uygulamaları bu bağlamda oyunlaştırma uygulamalarına örnek oluşturmaktadır. 
Sektörün oligopol yapısı ve müşterilerin marka değişikliği imkanına sahip olması marka sadakatine yönelik 
ifadelere katılım seviyesinin düşük olmasına neden olmuştur. Çalışmanın kısıtları anketin 2019 yılı Kasım 
ayında Bursa ilinde toplanmış olması ve 415 katılımcıya ulaşılmış olmasıdır. Gelecek çalışmalar farklı illerde 
daha fazla katılımcıya ulaşılarak tekrar edilebilir.  

Sonuç olarak, oyunlaştırmanın marka etkileşimi ve sadakatini etkilediği anlaşılmıştır. Literatürdeki 
Eisingerich vd. (2019)’nin oyunlaştırma ile müşterilere değer sunulabileceği; Xi ve Hamari (2020)’nin 
oyunlaştırma ile marka etkileşiminin ve değerinin artırılabileceği görüşü çalışmada desteklenmektedir. Ayrıca 
Hwang ve Choi (2020) ile Hsu ve Chen (2018)’nin oyunlaştırma uygulamalarının müşteri memnuniyeti ve 
marka sadakatini artırabileceği görüşü çalışmada desteklenmektedir. Oyunlaştırma uygulamalarının önemine 
binaen markaların imkanı dahilinde bu teknik ve yöntemlere bütçe ayırabileceği, böylece müşterileri ile 
etkileşimlerini artırabileceği ve marka sadakatini artırabileceği sonucuna varılmıştır. 
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1. GİRİŞ 

İnsanın toplu halde yaşamaya başlaması ile birlikte ön plana çıkan ihtiyaçların karşılanması sorunu ekonomik 
işleyişin temelini oluşturmuştur. Artan nüfusla birlikte ihtiyaçların karşılanması temel sorun olarak 
yönetimlerin sürekli gündeminde olmuştur. Özellikle sanayi devrimi sonrasında üretim süreçlerinde yaşanan 
gelişmeler ve müşteri beklentilerindeki değişim örgütlerin pazar paylarını arttırmaya yönelik uğraşlar içine 
girmesini gerektirmiştir. 

Küreselleşme ile birlikte ticaretin ülke sınırlarını aşacak şekilde kolaylaştırılması, örgütlere bir yandan önemli 
avantajlar sağlarken, diğer yandan örgütleri ulusal ve uluslararası platformda faaliyet gösteren rakiplerin 
yıkıcı rekabet koşulları ile mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Örgütler stratejik olarak sürdürülebilir 
rekabet gücü kazanabilmesi için bulunduğu sektörde yenilikçi bir politika izlemek zorundadır. Örgütler yeni 
ve yenilikçi fikirleri destekleyerek çalışanların girişimcilik özelliklerini ön plana çıkarmalıdır. Girişimcilik ve 
yenilikçilik yapı itibarıyla birbirini bütünleyen bir yapıda olup, yenilikçilik girişimci bireyin neredeyse 
vazgeçilmez bir özelliği olarak görülmektedir (Mert, Güney ve Güney, 2009). 

Örgütler girişimci ve yenilikçi bir ruhla inovasyon uygulamalarını hayata geçirerek, bulunduğu sektörde 
reaktif diğer bir ifadeyle gelişmelerden etkilenen değil, proaktif, sektörü etkileyen bir yaklaşım sergilemeli ve 
bu şekilde rekabet şartlarını karşılayacak bir rekabet avantajı elde ederek varlığını sürdürmelidir. 

Bahse konu bu rekabet avantajının yakalanması örgütlerin yenilikçi performanslarının arttırılması ile 
mümkün olabilecektir. Yenilikçi performansın arttırılmasında etkili olan bir çok faktörden söz edilebilirse de, 
özellikle ülkemizde örgütsel öğrenme ve örgüt içi iletişimin örgütsel yenilikçi performansı etkilediği ancak bu 
etkinin inovasyon için işbirliği üzerinden ortaya çıktığı vurgulanmaktadır  (Kaya vd., 2020). İnavosyon için 
işbirliği ise, bir inovasyon fikrinin belirmesi ile mümkündür. İnovatif fikir ve bu fikrin nasıl ortaya çıktığı, 
inovatif girişimciliğin özünü oluşturmaktadır. Elbette inovatif fikrin çıkış noktası bireydir. Her ne kadar bir 
tek kişinin,  günümüzün bilgi ve teknoloji yoğun ortamında, sadece kendi başına inovatif süreci baştan sona 
yürütüp şekillendirmesi neredeyse olanaksız olsa da, inovatif fikrin ilk kıvılcımının bireyden çıktığı ve 
inovasyon dediğimiz büyük bir ataşe dönüştüğü söylenebilir. Bu kapsamda, inovatif fikre dayanan 
girişimciliğin kıvılcımını ateşleyen bireylerin sahip olduğu özelliklerin, bu fikirlerin çıkışında etkili olan 
faktörlerin bilinmesi hatta bunun da ötesinde keşfedilmesi önemlidir. Böylece inovatif fikir potansiyelinin 
kaynağı da anlaşılabilecek ve bu potansiyel rekabet avantajına döndürülebilecektir. Nitekim, ülkemiz 
çalışanlarının potansiyellerinin performansa dönüştürülmesinde eksiklik olduğu (Mert, 2013) ve çalışanların 
sahip olduğu potansiyel ve performansa dönüşebilecek kapasitenin, hem kendilerince hem de yöneticilerce 
yeterince bilinmediği, farkında olunmadığı (Mert, 2020) dikkate alınırsa inovatif fikrin kaynağı olan 
potansiyelin keşfedilmesinin önemi daha iyi anlaşılabilecektir. Nitekim, yenilikçi düşüncelerin ortaya 
çıkmasında önemli bir rol oynayan ve beynin dört temel baskın düşünme stili arasında yer alan “hayal gücü 
yüksek” düşünme şeklinin ülkemizde yapılan bir araştırmada %10,3 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir 
(Mert, 2003).  

Diğer yandan, inovatif girişimciliğe esas teşkil eden yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, 
her bedene uyacak bir elbise değildir. Başka bir ifadeyle, konu birey, insan olunca gelenek görenekler, 
duygular, ahlak, kişilikler, kültür vb. birçok husus ön plana çıkar. Bu nedenle, bir toplumda, kültürde, ülkede 
ortaya konan faktörlerin başka bir toplumda aynı önem ve öncelikle etkili olacağı söylenemez. Bu durum bizi, 
kendi ülkemizde inovatif fikrin kaynağı olan potansiyelin keşfedilmesine yönelik keşfedici araştırmalara 
yöneltmektedir.  

Bu çerçevede, yapılan bu çalışmanın amacı, ülkemizde inovatif girişimciliğin ortaya çıkmasında etkili 
faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, gerçekleşmiş inovatif girişimcilik örnekleri incelenerek, inovatif 
fikrin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlere yönelik alt kategorilerin neler olduğu ve sektörel bazda bu alt 
kategorilerin öncelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın bundan sonraki kısmında, öncelikle girişimcilik ve inovasyon kavramları ve aralarındaki 
ilişkiye dair kısa bir literatür incelemesine yer verilmiş, müteakiben araştırma yöntemi olan keşfedici nitel 
araştırmanın seyri ve elde edilen bulgulara değinilerek sonuç ve öneriler kısmında bulguların yorumu ile 
araştırmacı ve uygulayıcılara ışık tutacağını değerlendirdiğimiz önerilere yer verilmiştir. 
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1.1. Kuramsal Çerçeve 

1.1.1. Girişimcilik 

Girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları ekonomik faaliyetlerin ve ilişkilerin oluşmasında, ekonomik 
işleyişin sağlanmasında temel unsurlar arasında yer alırlar. Ekonomik hayatın işleyişinde çok önemli yeri olan 
ve sistemin çarklarını döndüren elbette ki girişimcidir. Hisrich ve Peters (2001) kendisi de bir üretim faktörü 
olan girişimciyi tanımlarken sermaye, insan, makine ve teçhizat gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek 
daha büyük değerler yaratan kişi olarak ifade etmişlerdir. 

Girişim kavramı “Bir işe girişme, teşebbüs” olarak, girişimci “ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak 
girişimde bulunan kimse, müteşebbis”, ve girişimcilik ise “girişimci olma durumu” olarak tanımlanmıştır 
(TDK).  

Girişimcilik kavramı Fransızca “entre” (girmek, giriş) ve “prendre” (almak, üstlenmek) sözcüklerinden 
türetilmiş (Öğüt vd., 2006:431) ve iş yaşamında kar ve zararı kendisine ait olmak üzere fırsat olarak gördüğü 
alana riski kabullenerek yatırım yapma olarak, yatırım yapan kişi ise girişimci olarak ifade edilebilir. 
Girişimcilik kavramının önemini ekonomik alanda ilk kez farkına varan ve dile getiren Fransız Cantillon iken, 
Jonn Stuart ise İngiliz literatüründe kullanmıştır. Üretim faktörleri arasında ise Jean Baptiste Say tarafından 
kullanılmıştır. Girişimci ise risk alabilen, gerekli olan sermayeyi ortaya koyabilen, yenilikçi düşünce yapısına 
sahip, karar verici girişimci ve yönetici, “endüstriyel lider” (Baretto, 1989:4) olarak ifade edilebilir (Çöğürcü, 
2016:66). 

Girişimcilik kültürel faktörlere ve duruma göre değişiklik göstermekle birlikte ekonomi, sosyoloji ve psikoloji 
dalları başta olmak üzere pek çok disiplinle ilişkili bir kavramdır (Bozkurt vd., 2012:233).   

Girişimcilik ile ilgili akademik, özel ve kamu sektörlerince kendi ihtiyaçları ve beklentilerine yönelik 
tanımlamalar yapıldığından herkes tarafından kabul görebilecek bir tanımlama yapılamamıştır. Bununla 
birlikte yapılan tanımlar incelendiğinde genellikle bir örgüt/işletme kurma, yenilikçi düşünme, güçlü bir 
öngörü, risk alma ve fırsatları görebilme, sorumluluk alma, yönetim ve inovasyon kavramlarının 
tanımlamada kullanıldığı görülmektedir (İyidemirci, 2019:6). 

Girişimcilik sahip olduğu özellikler ve dinamizm ile toplumlar üzerinde ekonomik ve sosyal etkileri olan bir 
kavramdır. Ekonomik açıdan bakıldığında istihdam yaratması, işsizliği önlemesi, ekonomik büyümeyi 
desteklemesi, yeni sektörlerin oluşmasına destek olması, toplumun refah düzeyini yükseltmesi gibi özellikleri 
sıralanabilir (Bozkurt vd., 2012:234).  

Girişimcilik kişiler ve toplum için katma değer üreten, örgüt veya kişinin çevresinde var olan çeşitli tehdit ve 
fırsatların farkında olup, yapılacak yatırımdan kaynaklanabilecek risklerin kabullenildiği inovasyon süreci 
olarak ifade edilmiştir (Semerci, 2018:3). 

Girişimcilik kavramının ana aktörü olan girişimci ise üretim faktörleri arasında sayılan emek, sermaye, doğal 
kaynaklar ve bunları işlemesinde kullandığı teknoloji ile bir araya getirip işleyerek mal veya hizmet üreten 
kişi olarak tanımlanmıştır (Ballı, 2017:146). 

Girişimcilik konusu üzerinde yapılan bazı çalışmalarda (Ağca ve Yörük, 2006:158) kişilerin davranış biçimleri 
incelenmiştir. İnisiyatif alma, risk alma, kaynakları ve şartları ekonomik olarak düzenleme davranışları bu 
kapsamda değerlendirilmiştir. Girişimcilik yeteneğini etkileyen faktörler arasında (Bozkurt ve Erdurur, 
2013:59) tarafından başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma, tolerans gösterme, kendine güven ve yenilikçi 
olma sıralanmıştır. Bridge vd. (2003:21) ise yaratıcı olma, sorumluluk sahibi olma, fikirleri düzenleyebilme, 
karar alma ve başkaları ile ilişkiler kurma özelliklerini sıralamışlardır. Bu özelliklerle birlikte yenilikçi 
düşünme, fırsatları görebilme, yeni bir iş kurma, gözlem yapabilme, liderlik yapabilme, pratik zeka, bilgi 
sahibi olma, azimli olma gibi özellikler de sayılmıştır (Ballı, 2017:148). 

Girişimci içinde bulunduğu toplum, grup ve ekonomik sistemi bilen bu faktörlerin özellikleri ve beklentilerine 
göre hareket eden, fırsatları görebilen kişilerdir. Hisrich ve Peters (2001:32-33) çalışmalarında girişimci kişileri 
diğerlerinden ayıran bir takım faktörlerin olduğunu belirtmişlerdir. Bu faktörler arasında kişilerin risk 
alabilme yeteneklerinin olması, öngörülü kişilik özelliğine sahip olması, kararlı olması yanında etkili karar 
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verme becerisine sahip olması, güçlü bir iletişim yeteneğinin olması ve girişimcilik yeteneğinin olması 
sıralanmıştır (Tekin, 2018:151). 

Girişimcilik kavramına yönelik yaklaşımlar arasında Schumpeter’in (1961) yaklaşımı büyük ölçüde kabul 
görmüştür. Bu yaklaşımın temel noktasında yenilik kavramı yer almaktadır. Girişimci kişiler inovasyon yapan 
ve denenmiş yöntemleri geliştiren kişiler olarak ifade edilmiştir (Ballı, 2017:148). 

Girişimciler sahip oldukları özelliklere göre kategorilere ayrılmıştır. Ballı (2017:153) yaptığı çalışmada 
girişimcilerin Smith (1967) tarafından esnaf girişimci ve fırsatçı girişimci olarak ayrıldığını, Filley ve Aldag 
(1978) tarafından yapılan çalışmada ise esnaf girişimci, promosyon girişimci ve yönetici girişimci olarak 
kategorilendirildiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Kimanzi (2015) girişimcileri şüpheli, taklitçi, araştırmacı, 
kararlı ve başarılı girişimci olmak üzere beş grupta incelemiştir (Ballı, 2017:157).  

Girişimcilik fırsatları görme ve bu fırsatlardan faydalanmak için fikir üretme ve risk almakla ilgilidir. 
Girişimcilik aynı zamanda yenilik ve geliştirme ile de yakından ilgilidir. Yeni fikrin hayata geçirilmesi ile 
birlikte zamanla çevresel değişimlere uyum sağlayabilmek için sunulan mal ve hizmetleri geliştirmeye ve 
değer yaratmaya yönelik olarak sürekli bir faaliyet olan inovasyon kavramı ön plana çıkmaktadır. Örgütlerin 
rekabet koşulları altında ayakta kalabilmesi için inovasyon uygulamalarını sürekli canlı tutmaları gerekir.     

1.1.2. İnovasyon 

Sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan süreçlerle birlikte günümüzün en önemli kavramı olan küreselleşme 
insanlığın bilgi birikimi ve gelişimi açısından ulaştığı en üst noktaya işaret etmektedir. Küreselleşme ile 
birlikte sermaye, bilgi, teknik, mal ve hizmetlerin sınır tanımadan dolaşması her ne kadar başlangıçta örgütler 
için yeni kapılar açmış olsa da yoğun rekabet ortamı örgütlerin varlığını tehdit eden unsurlar arasında ilk 
sırada gelmektedir. 

Örgütler bu yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilmek ve kar elde edebilmek için ana iştigal 
konularını daha iyi ve daha az maliyetle yerine getirerek faaliyette bulundukları sektörde etkinlik ve 
verimliliğe ulaşmaları gerekmektedir. Bunu sağlayabilmelerinin temel koşulu ise inovasyon ve yenilikçiliğe 
önem vermeleridir. 

İnovasyon “yenileşim” anlamına (TDK) gelmektedir. Kavram “yeni ve değişik bir şey yapma” anlamına gelen 
Latince “innovatus” kelimesine dayanmaktadır. Ekonomik ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın her 
alanındaki süreçlerde “farklı ve yeni yöntemlerin kullanılması” düşüncesi belirtilmektedir (Şen, 2017:4). 
İnovasyon kavramının “toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” 
şeklinde tanımlandığı (Elçi, 2006) belirtilmiş ve yapılan yeniliğin ekonomik bir değer taşıması durumunda 
kişilerin ve toplumun refahına katkı sağlayacağından inovasyon olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir 
(Yılmaz ve İncekaş, 2018:155).   

İnovasyonla ilgili yapılan ilk tanımlardan itibaren sürekli olarak bir işin eskiden olduğundan daha değişik bir 
şekilde yapılması vurgulanmıştır. İnovasyonla ilgili Schumpeter’in (1939) yaptığı tanımda ürün ve 
hizmetlerin üretim yönteminden başlamak üzere üretimin her aşamasında ve sonrasında kullanılmakta olan 
tüm süreç ve işlemlerde iyileştirme ve diğerlerinden ve rakiplerinden farklı şeyler yapmanın önemi 
vurgulanmıştır (Kayalar ve Arslan, 2018:518). 

İnovasyon kavramının ilgili literatür incelendiğinde buluş, yaratıcılık, Ar-Ge, girişimcilik ve değişim gibi 
kavramlarla yakın ilişki içinde olduğu görülmektedir. Buluş ile inovasyon arasındaki temel farkın bir ihtiyacı 
giderme olduğu, inovasyonun bir ihtiyacı gidermek için yapıldığı oysa buluş için bunun söylenemeyeceği 
belirtilmiştir. Yaratıcılığın bilimsel buluşlar için farklı düşüncelerin kullanılması olduğu ve inovasyonun 
temelinde yer aldığı belirtilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak müşteri beklentilerini 
karşılamak amacı taşıması ve ekonomik değer yaratması nedeniyle inovasyon ile ilişkili olduğu ifade 
edilmiştir (Şen, 2017:5).  

Günümüzde bilgiye sahip olmak çok önemli olmakla birlikte, daha da önemlisi bilgiyi işleyebilmek, 
kullanabilmek ve bu bilgiden değer yaratmaktır. Bunun sağlanabilmesi ise inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına 
verilen destek ve önemle doğru orantılıdır (Tezcan, 2018:37).  
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Yapılan çalışmalarda inovasyonun farklı şekillerde kategorilere ayrıldığı görülmektedir. Bu kategoriler 
arasında; kullanıldığı alan göre ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyon 
inovasyonu şeklinde sıralanmıştır. Bunun yanında bir ayrımda önemine göre yapılmıştır. Buna göre, radikal 
veya küçük artımsal inovasyon ile teknolojik veya teknolojik olmayan inovasyon şeklinde ayrıma da tabi 
tutulmuştur (Yılmaz ve İncekaş, 2018:156).  

Ürün/Hizmet İnovasyonu: Örgütler kuruluş amacı ve yeteneklerine uygun olarak mal veya hizmeti 
müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla onlar için bir değer yaratırken, aynı zamanda 
kendi amaçlarına ulaşmak niyetiyle üretir veya sunarlar. Yeni ürün veya hizmet, müşterinin kullandığı veya 
faydalandığı ürün ve hizmetin aynı işlevi yerine getirirken veya faydayı sağlarken aynı zamanda onu yeni 
süreçlerle destekleyerek sağladığı faydayı arttırması ve buna müşterilerin de inanmasının sağlanmasıdır.   

Süreç İnovasyonu:  Örgütlerin mal ve hizmet üretim ve sunumunda kullandıkları süreçlerin radikal bir şekilde 
iyileştirilmesi veya yeniden dizayn edilmesi (Şen, 2017:20) olarak ifade edilebilir. Benzer bir şekilde üretim ve 
dağıtım süreçlerinde örgütlerin teknolojik değişimler yanında bilişim sistemlerinde de yaptıkları değişimlerle 
değer yaratmaları (Yılmaz, 2015:68) olarak belirtilmiştir. 

Pazarlama İnovasyonu: Pazarlama inovasyonu örgüt tarafından üretilen ürünün veya sunulan hizmetin 
müşterilere ulaştırılması, pazarlama sürecinde yapılan yenilik ve geliştirmeler olarak ifade edilmiştir. 
Pazarlama inovasyonu ürün tasarımı, fiyatlama stratejisi, satış kanalları ve promosyon yöntemi olmak üzere 
dört kısma ayrıldığı ifade edilmiştir (Biçimveren, 2017:31). 

Organizasyon İnovasyonu: Organizasyon inovasyonu ile örgütün yönetim sisteminde yapılan yenilik ve 
değişimler ifade edilmektedir. Hamel (2006), örgütsel inovasyonun örgütün tedarik, lojistik, müşteri desteği 
gibi süreçlerine odaklandığını belirtmiştir. Stratejik planlama, anapara yönetimi, proje yönetimi, işe alma ve 
terfi politikası, çalışan değerlendirmesi, iç iletişim ve bilgi yönetimi gibi yönetim süreçlerin organizasyon 
inovasyonunun hedefi olduğunu ifade etmiştir.  

1.1.3. Değişkenler Arası İlişkiler 

Yenilikçilik, girişimcilik ve inovasyon birbiriyle yakın ilişki içinde olan kavramlardır. Yenilikçilik, ürün ve 
hizmetlerin halen uygulanan ve bilinenden farklı olarak yeni yöntem ve süreçlerin yardımıyla üretilmesi veya 
sunulması olduğu göz önüne alındığında inovasyon ile yakın ilişki içinde olduğu ifade edilebilir. Bununla 
birlikte inovasyon girişimcilikle de yakın ilişki içindedir. Zira inovasyon için üretim faktörlerinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu ise girişimci bir ruh ve bir girişimci ile sağlanır (Şen, 2017:4). 

Yenilikçilik ve girişimcilik arasındaki ilişkiye yönelik Özgül ve Yücel (2018:331) tarafından yapılan çalışmada 
girişimcilik merakı ile yenilikçilik arasında olumlu yönde ilişki olduğu belirtilmiştir.  

Toplumsal yaşamın önemli sistemlerinden biri olan ekonominin işleyişi büyük oranda girişimci kişiler ve 
onların girişimci davranışı ile sağlanır. Kişilerin girişimcilik davranışları üzerinde hangi özelliklerin etkili 
olduğuna yönelik yapılan çalışmalarda kişilik özellikleri ve çevre üzerinde duran (Ören ve Biçkes, 2011) 
çalışmalar vardır (İyidemirci, 2019:7).    

Yüksek teknolojide inovasyon bir hedef, girişimcilik bir araçken, işsizlik probleminin artması ile birlikte 
girişimcilik bir hedef haline gelmiştir (Ripas, 1988:103). 

İnovasyon konusunda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun örgüt boyutunda yapıldığı, bireysel boyutta 
yapılan çalışmaların ise daha az sayıda olduğu belirtilmiştir (Semerci, 2018:3). Örgütlerin yeni mal ve hizmet 
üretmelerinde ve yeni pazarlara girmelerinde (Lawson vd., 2006:242) ve böylece örgütlerin pazardaki 
durumlarını belirlenmesinde Ar-Ge faaliyetleri bir süreç olarak destekleyici ve yol göstericidir (İrmiş ve 
Özdemir, 2011:139).  

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde yenilikçilik ile girişimcilik eğilimi ve yeteneği arasında olumlu 
yönde ilişki olduğu (Shavinina, 2013), eğitim düzeyinin yüksek olması ve kişinin kendine olan güveninin 
kişilerin yenilikçilik düşünceleri üzerinde etkili olduğu (Kolinger, 2008) ve kişinin girişimciliğe yönelik 
eğiliminin yenilikçiliğinde olumlu yönde etkisi olduğu ifade edilmiştir (Semerci, 2018:16).  

Yapılan bir araştırmada Türkiye’de girişimcilerin sahip olması gereken özellikler arasında “ileriyi görebilme” 
ilk sırada yer alırken, “yenilikçilik, analiz yapabilme, risk alabilme, örgütlenme yeteneği, iletişim kurabilme 
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yeteneği, başarma hırsı, karar verme, liderlik, rekabetçi olma” gibi özellikler sayılmıştır (Bozkurt vd., 
2012:231).   

KOBİ’lerin girişimcilik ve inovasyon başarısı üzerine yapılan bir çalışmada yönetici pozisyonundaki 
çalışanların kişisel girişimcilik becerilerinin önemli olduğu belirtilmiştir (Kosa, 2019:1793). Gerçekten de 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin itici gücünün sahipleri veya yöneticileri olduğu düşünüldüğünde, bu 
kişilerin vizyonları ve girişimcilikleri örgütün geleceği üzerinde çok önemli etkileri olacağı 
değerlendirilmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmada Mersin’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait işletmelerde çalışanların girişimcilik ve 
inovasyon konusunda görüşleri tespit edilerek ulusal ve uluslararası yazında yer alan teorik ve pratik bilgiler 
ışığında yorumlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda girişimcilik özellikleri olarak hangi özelliklerin ifade 
edildiği, hangi sektörde hangi özelliklere daha çok ihtiyaç olduğu ve beklenen girişimcilik özelliklerinin neler 
olduğunu ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

2.2. Araştırmanın Örneklemi ve Yöntem 

Çalışma kalitatif nitelikte bir araştırmadır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi elde 
edilen verilerin önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak yapılan kodlamalarla verilerin 
değerlendirilmesine dayanır. İçerik analizi yöntemi, mesajın içeriğine ve aktardığı bilgiye dayanır (Yıldırım, 
2015:105). İçerik analizi yöntemi benzer araştırma yöntemlerine göre verileri daha bilimsel şekilde ortaya 
koyması nedeniyle tercih edilmektedir (Çilingir, 2017:148). İçerik analizi yöntemi aynı zamanda araştırmacılar 
için metodolojik olarak disiplinler arası kullanım imkanı sunabilen esnek bir yapıya sahiptir. Bu durum içerik 
analizi yöntemi için güçlü ve önemli bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle içerik analizi, bilimsel 
bir yöntem olarak sosyal bilimler alanında önemli bir kullanım alanına sahiptir  (Yıldırım, 2015:115). İçerik 
analizi yöntemi aynı zamanda araştırmacılara istatistiki uygulamalarla elde edilen veriler üzerinden yorum 
yapma olanağı sunar ve araştırmacının sistematik ve objektif bir yorum yapabilmesini sağlar (Koçak ve Arun, 
2006:24; Çilingir, 2017:150). 

Araştırmada kullanılan veriler Mersin’de kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren örgütlerin sahibi, yöneticisi 
ve çalışanları ile Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 
için 59 örgütte örgüt sahibi, kurucusu veya ortağından en alt seviyedeki çalışanının da dahil olduğu 166 
gönüllü katılımcının girişimcilik ve inovasyon üzerine yaptıkları yenilikçi çalışmalar, uygulamalar ve süreçler 
hakkında bilgi edinmek üzere açık uçlu sorulardan oluşan özel bir görüşme formu düzenlenmiştir. 
Katılımcılarla birlikte belirlenen zaman ve yerde en kısa süren görüşme yaklaşık 30 dakika olmak üzere kimi 
zaman 60 dakikaya varan görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşme formunda sektör, yenilikçi projenin adı, projedeki yenilikçi fikrin ne olduğu, yenilikçi fikri kimin 
ortaya attığı, yenilikçi fikrin ortaya çıkmasında hangi özelliklerin etkili olduğu, yenilikçi projede hangi 
çevresel ve örgütsel faktörlerin etkili olduğuna yönelik ifadeler yer almıştır. Görüşmeler tamamlandıktan 
sonra görüşme formları incelenmiş, veriler gruplandırılmıştır. 

3. BULGULAR 

Çalışmanın başlangıç aşamasında Mersinde faaliyet gösteren örgütlerle irtibata geçilerek yapılması planlanan 
araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, katılım durumları belirlenmiştir. İrtibat kurulan 59 küçük ve orta ölçekli 
işletme çalışmaya katılmış, görüşmeler Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma sonucunda 
elde edilen veriler tasnif edildiğinde 59 işletmenin 6 farklı sektörde yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 
işletmelerin sektörlere göre dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Sektörlere Göre Dağılım 

Sektör Frekans Yüzde 

Tarım ve Hayvancılık 5 8,5 

İmalat 15 25,4 

Bilişim, Teknoloji, Elektrik ve Enerji 17 28,8 

İnşaat 5 8,5 

Hizmet-Özel 11 18,6 

Hizmet-Kamu 6 10,2 

Toplam 59 100 

Çalışmaya 6 sektörden 59 işletme katılmıştır. Bu işletmelerin % 8,5’i (5) tarım ve hayvancılık, % 25,4’ü (15) 
imalat, %28,8’i (17) bilişim, teknoloji, elektrik ve enerji, % 8,5’i (5) inşaat,  % 18,6’sı (11) hizmet (özel) sektör ve 
% 10,2’si (6) hizmet (kamu) sektörlerinde yer almaktadır. Çalışmaya katılımın en fazla olduğu sektör bilişim 
sektörü olarak belirlenmiştir. Bilişim, elektronik, enerji ve elektrik sektörleri günümüz dünyasının 
vazgeçilmezleridir. Enerji kaynakları ve elektrik olmadan temelde günümüz yaşam stilinin sürdürülmesi 
imkansızdır. Bu derece güçlü olan bu sektörlerde ulusal ve uluslararası rekabet de oldukça güçlüdür. Bu 
nedenle bu sektörde faaliyet gösteren örgütlerin girişimcilik, yenilik ve inovasyon konularına olan ilgilerinin 
de yüksek olması gerekir. Çalışma sonuncunda da en yüksek katılımın bu sektörlerden sağlandığı 
görülmüştür. Diğer sektörlerde olduğu gibi özellikle imalat sektörünün ürünleri ve bu ürünleri üreten 
işletmeler arasında da rekabet oldukça yüksektir. Sektörde benzer ürünü üreten çok sayıda firma olması, 
tüketicilerin maliyet hesabına yönelik olarak hareket etmeleri bu sektörün işletmelerinin dikkatlerini rekabet, 
maliyet, kalite ve pazar payına çevirmelerine neden olmakta ve rekabeti şiddetlendirmektedir.  

Çalışmaya katılan örgütlerde görüşme yapılan personelin statüsüne göre dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Çalışmaya katılan işletmelerin genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler olması nedeniyle görüşme yapılan 
çalışanların % 35,4’ü (59) işletmenin sahibi, ortağı veya üst kademe yöneticisi (müdür) olduğu görülmektedir. 
Yine bu tür işletmelerde yenilikçi ve inovatif fikir ve uygulamaların kaynağının büyük kısmının da bu grup 
olduğu yapılan görüşmelerde belirlenmiştir.  

Tablo 2. Çalışanların Örgütteki Statülerine Göre Dağılımı 

Örgütteki Statü Frekans Yüzde 

Kurucu/Sahip, Ortak 35 21 

Üst Kademe Yönetici 24 14,4 

Orta Kademe Yönetici 16 9,6 

Alt Kademe Yönetici 20 12 

AR-GE Çalışanı 16 9,6 

Örgüt Çalışanı 30 18,4 

Danışman-Akademisyen-Lisansüstü Öğrenci 14 8,4 

Serbest Çalışan 11 6,6 

Toplam 166 100 
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Tablo 2’de yer alan bilgilere göre çalışmaya katılanların %21’i (35) kurucu, sahip ve ortak statüsünde olduğu, 
üst, orta ve alt kademe yöneticilerinin sayısının %36 (60) olduğu, %9,6’sının (16) Ar-Ge çalışanı oldukları 
belirlenmiştir.  

Çalışmaya katılan 166 kişiye yöneltilen “Girişimcinin sahip olması gereken özelliklerin neler olduğu” 
ifadesine verdikleri cevaplar gruplandırıldığında Tablo 3’te yer alan verilere ulaşılmıştır. 166 çalışana göre 
girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikler 11 farklı başlıkta 438 kez ifade edilmiştir. Katılımcılara 
göre yenilikçi ve yaratıcı olmanın önemli bir özellik olduğunu 39 kez belirtilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcılara Göre Girişimcinin Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler 

Kişisel Özellikler Frekans Yüzde 

Yaş 36 8,2 

Cinsiyet 21 4,8 

Eğitim 62 14,2 

Tecrübe 88 20,1 

Araştırmacı Odaklılık 45 10,3 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık 39 8,9 

Girişimcilik 32 7,3 

Özgüven 30 6,8 

Çevrenin İhtiyaçlarına Duyarlılık 40 9,1 

Zeka ve Bilişsel Özellikler 16 3,6 

Azim ve Sebat 29 6,6 

Toplam Tekrar Sayısı 438 100 

Katılımcıların girişimcinin sahip olması gereken önemli kişisel özellikler arasında tecrübenin %20,1 ile (88 kez 
ifade edilmiş) ilk sırada, eğitimin %14,2 ile (62 kez ifade edilmiş) ikinci sırada, araştırmacı odaklılığın ise %10,3 
ile (45 kez ifade edilmiş) üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür. İş yaşamında tecrübe çok önemli bir faktör 
olarak değerlendirilir. Tecrübe aynı zamanda yapılan işteki ustalığı, ince noktalara hakimiyeti de ifade etmesi 
açısından yenilikçi ve inovatif fikirlerin ortaya çıkmasında da önemli etkisi olduğu değerlendirilmektedir. 
Tecrübeli çalışanların işin yapılması konusundaki bilgileri süreçlerde yaşanan hata veya eksiklikleri kolayca 
görmeleri veya yaşanan değişiklikleri daha kolay algılamaları ve bunlara uyum sağlamaları açısından ön 
plana çıkmaktadır. Tecrübe kadar önemli bir konu da eğitimdir. Günümüzde eğitim hayatın her alanında 
olduğu gibi örgüt yaşamında da gelişmeleri takip edebilmek için önemli bir konudur. 

Demografik özelliklerden yaş faktörünün önemli olduğu çalışmada katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 
Çalışanların yaş ve eğitim durumlarına göre Ar-Ge ve yenilik yapma düzeylerinin farklılık gösterdiği özellikle 
40 yaş altı çalışanların bu özelliklerinin daha büyük çalışanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genç 
çalışanların yeniliğe daha açık oldukları eğitim seviyesi yükseldikçe Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik 
düşüncelerin önem kazandığı ifade edilmiştir  (İrmiş ve Özdemir, 2011:157). 

Cinsiyetin yenilikçilik üzerindeki etkisine yönelik Bedük vd. (2016:13) tarafından yapılan çalışmada kadın 
girişimcilerin erkek girişimcilere oranla daha cesur oldukları belirlenmiştir. Okay ve Karahan (2010:312) 
tarafından yapılan çalışmada erkek girişimci sayısının daha fazla olduğu, kişisel özelliklere yönelik olarak 
yığılmanın “Girişimcinin kişisel özellik ve özgüven” faktöründe yoğunlaştığını belirlemişlerdir. Literatürde 
yer alan bu sonuç çalışmada ulaşılan sonucu destekler niteliktedir.  

Girişimcilerin sahip olması gereken özellikler arasında araştırmacı olma (%10,3), çevrenin ihtiyaçlarına 
duyarlılık (%9,1), yenilikçi ve yaratıcı olma (%8,9) ile azim ve sebat gösterme (%6,6) özellikleri katılımcılar 
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tarafından önemli olarak görülmüştür. Bu özellikler girişimci kişinin sahip olması gereken, onu harekete 
geçiren ve diğerlerinden ayıran nitelikler olarak değerlendirilmektedir. 

Tablo 4.  Örgütsel Özellikler 

Örgütsel Özellikler Frekans Yüzde 

Örgütsel Rekabet İsteği 19 16 

Liderlik ve Saygınlık İsteği 15 12,6 

Ortak İş Yapma Kültürü 11 9,2 

İşe Yönelik Yetkinlikler 23 19,3 

İş Bilgisi 28 23,6 

Bilişsel Yetkinlik 23 19,3 

Toplam Tekrar Sayısı 119 100 

Çalışanlara yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde örgütsel özelliklere yönelik ifadeler ve 
bunların gruplandırılmasıyla elde edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Katılımcıların yenilikçi düşünce ve 
inovatif uygulamalarda iş bilgisinin %23,6 ile (28 kez ifade edilmiş) ilk sırada, aynı önem derecesine sahip olan 
bilişsel yetkinlik ve işe yönelik yetkinlikler % 19.3 ile (23 kez ifade edilmiş)  ikinci sırada yer aldıkları, liderlik 
ve saygınlık isteğinin %12,6 (15 kez ifade edilmiş) ile dördüncü sırada yer aldığı belirlenmiştir. Örgütlerin 
sektörlerinde varlığını sürdürebilmesi için rekabet edebilme yeteneği göz önüne alındığında katılımcılar bu 
niteliği %16 (19 kez ifade edilmiş) seviyesinde önemli görmüşlerdir. Örgütsel özellikler kapsamında ortak iş 
yapma kültürünün de önemli olduğu ifade edilmiştir. Örgütün belirlenen bir amacı gerçekleştirmek üzere 
faaliyetler arası koordinasyonun yapıldığı bir yapı olduğu düşünüldüğünde önemli bir özellik olarak 
değerlendirilebilir.  

Tablo 5.  Sektörlere Göre Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Kişisel / 
Sektör 

Tarım ve 
Hayvancılık 

İmalat  

Bilişim, 
Teknoloji
Elektrik 
ve Enerji 

İnşaat 
Hizmet 
(Özel)  

Hizmet 
(Kamu) 

Toplam 

N % N % N % N % N % N % N 
Yaş  4 11,1 5 13,9 6 16,7 3 8,3 13 36,1 5 13,9 36 
Cinsiyet 3 14,3 2 9,5 6 28,6 0 0 6 28,6 4 19 21 
Eğitim  4 6,5 12 19,4 14 22,6 5 8 12 19,4 15 24,2 62 
Tecrübe  9 10,2 12 13,6 15 17 9 10,2 27 30,7 16 18,2 88 

Kişisel özelliklere göre elde edilen veriler katılımcıların sektörleri de dikkate alınarak Tablo 5’te sunulmuştur.  
Cinsiyetin önemli olduğunu vurgulayan sektörler incelendiğinde bilişim (%28,6), hizmet (özel) (%28,6) ve 
hizmet (kamu) (%19) sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sektörlerde kadın çalışan sayısının fazla 
olmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle hizmet sektöründe kadın çalışanların sektörün her 
alanında ve sürecinde yer almaları ve çoğunlukla ön planda olmalarının katılımcılar tarafından önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.  

Çalışanlarca girişimcilik ve inovasyonda “yaş”ın önemli bir faktör olduğunu belirten sektörler Tablo 5’te 
sunulmuştur. Hizmet (özel) sektöründe (%36,1) diğer sektörlere göre yaşın daha önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Hizmetin müşteri ve çalışan arasında belirli bir sürede ve bir defada gerçekleştiği 
düşünüldüğünde müşteri memnuniyeti için sunulan hizmetin her aşamasında hizmeti sunan çalışanın fiziksel 
özellikleri yanında bilgi ve tecrübesinin de önemi olduğu değerlendirilmektedir. Zira iyi bir iletişim ve 
etkileşim kurulamadığı takdirde müşteri memnuniyetini sağlamak çok zor olabilir. 
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Eğitim çocukluktan itibaren başlayıp ömür boyunca hayatın her alanında devam eden kesintisiz bir süreçtir. 
Bu çalışmada katılımcıların en önemli gördükleri konulardan birisi de eğitim konusudur. Sektörel bazda 
incelendiğinde imalat (%19,4), bilişim (%22,6), hizmet (kamu) (%24,2) ve hizmet (özel) (%19,4) sektörlerinde 
eğitime verilen önem düzeyleri Tablo 5’te sunulmuştur. Günümüzde hemen hemen her sektör eğitimli 
çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Küreselleşme sonucunda şiddeti daha da artan rekabet ile mücadele 
edebilmek için örgütler çalışanların eğitimine özel bir önem vermek durumundadır. Gerek işe alım 
aşamasında çalışanların eğitim düzeyi ve kalitesi, gerekse istihdam edildikten sonra mesleki gelişim 
kapsamında çalışanların eğitimine devam edilmesi örgütün entelektüel sermayesine katkı sağlayarak hem 
rekabet gücünü arttıracak hem de sektördeki imaj ve kalitesi üzerinde etkili olacaktır. 

Çalışanlar tarafından yenilikçilik ve inovasyona yönelik en önemli görülen özelliklerin başında tecrübenin yer 
aldığı belirlenmiştir. Tecrübe çalışanların mesleki yaşam süresince gerek eğitim gerekse uygulama ve karşılıklı 
ilişkiler yoluyla elde ettikleri bilgi birikimidir. Çalışanların bilgi ve tecrübesi arttıkça iş süreçlerini 
değerlendirme, eksiklikleri görme, yenilik yapılması gereken alanları ve ne tür geliştirme faaliyetleri 
yapılması gerektiğini daha kolay tespit edebilir ve uygulamaya geçebilir. Çalışmada tecrübe faktörünün 
hizmet (özel) sektöründe (%30,7) ağırlıklı olarak ön plana çıktığı görülmekte, hizmet (kamu) (%18,2), bilişim 
(%17) ve imalat (%13,6) sektörlerinde de tecrübe önemli bir faktör olarak neredeyse benzer seviyede 
görülmektedir. Hizmet sektörünün özelliği ve özel sektörün içinde bulunduğu rekabet şartları dolayısıyla 
tecrübenin ön plana çıktığı değerlendirilmektedir. Çalışmada bilişim sektöründe tecrübe faktörüne verilen 
önemin araştırma odaklı olma özelliğinden sonra geldiği belirlenmiştir.    

Tablo 6.  Sektörlere Göre Kişisel Özelliklerin Dağılımı 

Sektör / 
Kişisel 

Tarım ve 
Hayvancılık İmalat  

Bilişim, 
Teknoloji, 
Elektrik ve 
Enerji 

İnşaat 
Hizmet 
(Özel)  

Hizmet 
(Kamu) Toplam 

N % N % N % N % N % N % N 

Araştırmacı 
Odaklılık 3 6,7 5 11,1 17 37,8 7 15,6 8 17,8 5 11,1 45 

Yenilikçilik 
ve Yaratıcılık 2 5,13 10 25,6 12 30,77 8 20,5 5 12,8 2 5,13 39 

Girişimcilik 2 6,3 7 21,8 10 31,2 5 15,6 6 18,75 2 6,3 32 

Özgüven 3 10 6 20 8 26,7 4 13,3 7 23,3 2 6,7 30 

Çevrenin 
İhtiyaçlarına 
Duyarlılık  

3 7,5 6 15 14 35 7 17,5 5 12,4 5 12,4 40 

Zeka ve 
Bilişsel 
Özellikler 

1 6,25 4 25 6 37,5 2 12,5 2 12,5 1 6,25 16 

Azim ve 
Sebat 4 13,8 7 24,2 8 27,6 3 10,34 4 13,8 3 10,34 29 

Katılımcılar tarafından girişimcilik ve inovasyona yönelik kişilerin sahip olması gereken özelliklerin sektörlere 
göre dağılımı Tablo 6’da sunulmuştur. Bu tabloda yer alan verilere göre araştırmacı odaklılık özelliğine 
bilişim, teknoloji, elektrik ve enerji sektörü katılımcılarının %37,8 oranında, hizmet (özel) sektörü 
katılımcılarının %17,8 oranında, inşaat sektörü katılımcılarının %15.6 oranında, imalat ve hizmet (kamu) 
sektörlerinin %11,1 düzeyinde önem verdikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar özellikle bilişim ve 
teknoloji sektörünün ağırlıklı olarak inovasyon ve girişimcilik konularına önem verdiklerini göstermiştir. 
Akolaş (2004:40) teknoloji ve bilişim sektörünün bilgi çağında rekabet gücünü kaybetmemek için girişimci ve 
yenilikçi olması gerektiğini belirtmiştir. Bu sonuç çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. 
Bilgi çağında bilişim ve teknoloji sektörlerinin lokomotif rol oynadığı günümüz ekonomik sisteminde 
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örgütlerin rekabet gücüne sahip olabilmesi için araştırmacı olma özelliğine sahip olmasının önemli rol 
oynadığı değerlendirilmektedir. 

Yenilikçilik ve yaratıcılık özellikleri girişimcilik ve inovasyonun vazgeçilmez özellikleri arasındadır. Bu 
önemli özellik çalışmada katılımcılar tarafından da belirtilmiştir. Yenilik ve yaratıcılık özelliği, bilişim ve 
teknoloji %30,77, imalat %25,6 ve inşaat %20,5 sektörlerinde ön plana çıktığı görülmektedir. Hizmet (özel) 
sektörü çalışanları ise yenilik ve yaratıcılık özelliğine % 12,8 düzeyinde önem verdikleri belirlenmiştir. 

Katılımcıların girişimcilik özelliğine verdikleri önem sırasıyla bilişim ve teknoloji sektöründe %31,2 oranında, 
imalat sektöründe %21,8 oranında, hizmet (özel) sektöründe %18,75 oranında, inşaat sektöründe %15,6 
oranında olduğu belirlenmiştir. 

Girişimcilik ve inovasyon konusunda önemli olduğu değerlendirilen diğer bir özellik de özgüvendir. Bilişim 
ve teknoloji sektörü özgüven kişilik özelliğine %26,7 oranında önem verildiğini belirtmiştir. Hizmet (özel) 
sektörü %23,3 oranında, imalat sektörü katılımcıları ise %20 oranında önem verdikleri belirlenmiştir. Çevrenin 
ihtiyaçlarına duyarlılık özelliği ise %35 oranında bilişim ve teknoloji sektöründe önem derecesine sahipken, 
inşaat sektöründe %17,5 oranında, imalat sektöründe %15 oranında ve hizmet (özel) sektöründe ise %12,4 
oranında önem derecesine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Zeka ve bilişsel özelliklerin önemi bilişim ve teknoloji sektöründe % 37,5 oranında, imalat sektöründe %25 
oranında, inşaat ve hizmet (özel) sektörlerinde ise %12,5 oranında önem taşıdığı katılımcılar tarafından ifade 
edilmiştir. Azim ve sebat kişilik özelliği ise %27,6 ile bilişim ve teknoloji sektöründe ön plana çıkarken, imalat 
sektörü %24,2 ile ikinci sırada yer almıştır. İnşaat %10,34 ile hizmet (kamu) %10.34 ve hizmet (özel) %13,8 
sektörlerinde ise birbirlerine yakın önem derecesine sahip oldukları belirlenmiştir.  

Yüksel ve Bekar (2017:33) tarafından KOBİ’lerde yapılan bir çalışmada farklı motivasyon unsurları ile iş 
odaklı, kolaycı, kişilere bağımlı, baskın karakter, bağımsız ve faydacı kişilik özellikleri arasında farklı 
düzeylerde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 7. Sektörel Bazda Davranışsal Özellikler 

Kişisel / Sektör 
Tarım ve 
Hayvancılık 

İmalat  

Bilişim, 
Teknoloji, 
Elektrik 
ve Enerji 

İnşaat Hizmet 
(Özel)  

Hizmet 
(Kamu) 

Toplam 

N % N % N % N % N % N % N 

Örgütsel 
Rekabet İsteği 

1 5,3 4 21,05 6 31,6 3 15,8 4 21,05 1 5,3 19 

Liderlik ve 
Saygınlık İsteği 0 0 2 13,3 5 33,3 2 13,3 4 26,7 2 13,3 15 

Ortak İş Yapma 
Kültürü 

1 9 2 18,2 3 27,4 3 27,4 1 9 1 9 11 

İşe Yönelik 
Yetkinlikler 

2 8,7 4 17,4 5 21,7 5 21,7 4 17,4 3 13 23 

İş Bilgisi 3 10,7 5 17,8 7 25 4 14,3 5 17,8 4 14,3 28 

Bilişsel 
Yetkinlik 1 4,3 4 17,4 6 26,1 4 17,4 5 21,7 3 13,1 23 

Örgütlerde girişimcilik ve inovasyona yönelik davranışsal özelliklerin ne olduğuna dair katılımcıların 
ifadeleri altı farklı grup altında toplanmıştır. Elde edilen verilere göre davranış özelliklerinin sektörlere göre 
dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur. Örgütsel rekabet isteği özelliği bilişim ve teknoloji sektöründe %31,6 
oranında önemli olarak görülürken, imalat ve hizmet (özel) sektöründe %21,05 oranında önemli görülmüştür. 
Bu özelliğin inşaat sektöründe ise %15,8 oranında öneme sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Liderlik ve saygınlık isteği özelliği %33,3 oranında bilişim ve teknoloji sektöründe önemli olarak görülürken, 
hizmet (özel) sektöründe %26,7 oranında önemli olduğu değerlendirilmiştir. Hizmet (kamu), inşaat ve imalat 
sektörlerinde %13,3 oranında önemli görülmüştür. Bu özellik tarım ve hayvancılık sektörü katılımcıları 
tarafından önemli görülmemiştir. 

Ortak iş yapma kültürü özelliği bilişim ve teknoloji sektörü ile inşaat sektöründe %27,4 oran ile ön plana 
çıkmıştır. İmalat sektörü ise %18,2 ile bu sektörlerin ardından gelmektedir. Benzer şekilde işe yönelik 
yetkinlikler özelliği de %21,7 oranında bilişim ve teknoloji sektörü ile inşaat sektöründe önemli görülmektedir. 
İmalat ve hizmet (özel) sektörleri ise %17,4 oranıyla bu sektörlerden sonra gelmektedir. 

İş bilgisi davranış özelliği %25 oranında bilişim ve teknoloji sektöründe önemli olarak görülürken, hizmet 
(özel) sektörü ve imalat sektöründe %17,8 oranında önem derecesiyle bu sektörün ardından gelmektedirler. 
Hizmet (kamu) ve inşaat sektörlerinde ise iş bilgisi özelliğine %14,3 oranında önem verildiği belirlenmiştir.  

Son özellik olarak belirlenen bilişsel yetkinlik özelliği bilişim ve teknoloji sektöründe %26,1 oranında önemli 
olarak görülürken, hizmet (özel) sektöründe %21,7 oranında önemli görülmüştür. İnşaat ve imalat 
sektörlerinde bilişsel yetkinlik özelliği %17,4 oranında önemli görülmüştür. 

Yüksel ve Bekar (2017:33) tarafından KOBİ sahiplerini girişimciliği yönlendiren en önemli motivasyon araçları 
arasında fırsat yaratma odaklılık olduğu, “daha iyi gelecek, daha çok para kazanma, piyasadaki boşluğu 
doldurma, çevreye kendini kanıtlama çabası, çocuklarına bir iş bırakma, finansal bağımsızlık elde etme, aile 
baskısından uzak iş yapma” gibi faktörlerde sayılmıştır.  

Tablo 8. Katılımcıların Sektörlere Göre Dağılımı 

Kişisel / Sektör 

Tarım ve 
Hayvancılık 

İmalat  

Bilişim, 
Teknoloji, 
Elektrik 
ve Enerji 

İnşaat 
Hizmet 
(Özel)  

Hizmet 
(Kamu) 

Toplam 

N % N % N % N % N % N % N 

Kurucu/Sahip 
Ortak 5 14,3 16 45,6 6 17,2 3 8,6 5 14,3 0 0 35 

Üst Kademe 
Yönetici 1 4,2 5 20,8 3 12,5 4 16,7 2 8,3 9 37,5 24 

Orta Kademe 
Yönetici 0 0 2 11,1 3 18,8 2 11,1 5 31,3 4 26,7 16 

Alt Kademe 
Yönetici 0 0 3 15 7 35 0 0 3 15 7 35 20 

AR-GE 
Çalışanı 0 0 7 44 3 19 1 6 4 25 1 6 16 

Örgüt Çalışanı 3 10 4 13,3 4 13,3 5 16,7 7 23,3 7 23,3 30 

Danışman-
Akademisyen-
Lisansüstü 
Öğrenci 

1 7,1 4 28,6 5 35,7 1 7,1 0 0 3 21,4 14 

Serbest 
Çalışan 5 45 3 27 1 9 2 18 0 0 0 0 11 

Araştırmaya katılanların sektörlere göre dağılımı Tablo 8’de sunulmuştur. Çalışmaya kurucu, sahip, ortak 
seviyesinde katılımın imalat sektöründe %45,6 yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan 
örgütlerin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu dikkate alındığında bu konuya önem vermelerinin 
nedeninin işletme kurucu, ortak ve sahiplerinin işletmelerinin rekabet şartları altında varlığını 
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sürdürebilmeleri için girişimcilik ve inovasyon yapmaları gerektiğinin farkında olmalarından kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. 
Araştırmaya çeşitli sektörlerde farklı kademelerde görev yapan 60 yönetici katılmıştır. Sektörlerde çeşitli 
kademelerde yönetici olarak çalışan kişiler pozisyonlarının kendilerine yüklediği sorumluluklar nedeniyle 
girişimcilik ve inovasyon konularına önem verdikleri değerlendirilmektedir. 
Araştırmaya katılan örgütlerin küçük ve orta ölçekli olması nedeniyle sadece bir kısmında Ar-Ge birimleri 
olduğundan Ar-Ge çalışanı katılımcı sayısı sınırlıdır. Hizmet (özel) sektörü ve imalat sektöründe ağırlıklı 
olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı gözlenmiştir. Bilişim ve teknoloji sektöründe ise işletmeler genellikle 
küçük ve orta ölçekli olduğundan Ar-Ge birimlerinin yeterli seviyede olmadığı gözlemlenmiş, örgüt sahipleri 
de bu eksikliği gidermek üzere dış kaynak kullanımına yöneldiklerini ifade etmişlerdir. Özellikle imalat, 
bilişim ve teknoloji işletmelerinin danışman, akademisyen ve lisansüstü öğrencileri çeşitli şekillerde istihdam 
ettikleri ve araştırmalarına imkan sağladıkları belirlenmiştir.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Küreselleşme süreci ile şekillenen günümüz ekonomik sisteminde örgütlerin varlığını devam ettirebilmesi, 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve sektörde faaliyetlerini sürdürebilmesi için girişimcilik ve inovasyon 
vazgeçilmez kavramlardır. Sektörlerde rakip sayısının fazla olması, üretilen ürünün kolayca taklit 
edilebilmesi ve ikamesinin bulunması bunların yanında uluslararası rakiplerin düşük maliyetle büyük 
miktarlarla pazara girmeleri örgütlerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Girişimci bir ruha sahip olma, işletme sahipleri ve yöneticileri için örgütün kurulmasında,  vizyon ve misyon 
ile stratejik hedeflerin belirlenmesinde ve bu doğrultuda çevresel faktörler dikkate alınarak faaliyette 
bulunmasında çok önemli bir niteliktir. Bunun yanında yenilikçi olma ve inovasyona önem verme örgütün 
faaliyet gösterdiği sektörde hali hazırdaki durumu ve örgütsel süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetleri 
düşürmesi, müşteri beklentilerini karşılayabilmesi, çalışanlara tatmin sağlaması ve stratejik hedeflerine 
ulaşabilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Örgütlerin sahip olduğu girişimcilik ve inovasyon niteliklerine yönelik yapılan bu çalışma Kasım-Aralık 2019 
tarihleri arasında Mersin’de 6 farklı sektörde faaliyet gösteren 57 işletmeden 166 çalışanın katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışanlara yenilikçilik ve inovasyona yönelik altı adet ifade sözlü olarak yöneltilmiş, 
ifadelere verdikleri cevaplar soru formlarına eş zamanlı olarak işlenmiştir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra 
veriler kişisel özellikler ve davranışsal özellikler başlıklarında gruplanmıştır. Daha sonra bu özellikler daha 
detaylı bilgiler sunabilmek maksadıyla sektörel bazda dağılımına göre de gruplandırılmıştır.  
Veriler incelendiğinde katılım sağlanan sektörler arasında bilişim ve teknoloji sektörü %28,8 (17) oran ile ilk 
sırada yer almaktadır. İmalat sektörü %25,4 ile (15) ikinci sırada gelmektedir. İmalat sektörünü hizmet (özel) 
%18,6 (11), hizmet (kamu) %10,2 (6), inşaat %8,5 (5) ve tarım ve hayvancılık sektörü %8,5 (5) takip etmektedir. 
Çalışmaya bilişim ve imalat sektörlerinin yoğun olarak katılım sağladıkları görülmüştür. Katılımcıların büyük 
bölümü %21 (35) örgütlerin sahip, ortak veya kurucusu olduğu belirlenmiştir. Katılımcı örgütlerin küçük ve 
orta ölçekli olduğu dikkate alındığında örgütlerin rekabet şartlarına dayanabilmesi ve gelişimi için 
yenilikçilik, girişimcilik ve inovasyona önem verdikleri değerlendirilebilir. Yönetici kademelerinde yer alan 
çalışanlar da pozisyonları gereği gelişim sağlayabilmek için yenilikçilik ve girişimcilik konularına önem 
vermek durumundadırlar. Çalışmada örgüt çalışanlarının girişimcilik ve inovasyona ilgi gösterdikleri %18,4 
(30) ifade edilebilir. Katılımcı örgütler küçük ve orta ölçeli olduğu için Ar-Ge faaliyetleri beklenenin altında 
olmasına karşın %9,6 (16) oranla katılım sağlandığı belirlenmiştir. 
Katılımcılar girişimcinin sahip olması gereken demografik özellikler kapsamında tecrübenin %20,1 (88) çok 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Tecrübe ile eğitim de %14,2 (62) önemli bir özellik olarak ön plana çıkmıştır. 
Örgütler faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet gücünü arttırabilmek için örgütsel öğrenme konusuna özel 
bir önem vermelidir. Tecrübe ve eğitimin birleştirilmesi örgütlerin yaratıcı ve inovatif girişimlerinin kaynağını 
oluşturduğu değerlendirilmektedir. 
Girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikler kapsamında araştırmacı olma %10,3 (45), çevrenin 
ihtiyaçlarına duyarlılık %9,1 (40), yenilikçilik ve yaratıcılık %8,9 (39), girişimcilik %7,3 (32), özgüven %6,8 (30), 
azim ve sebatkâr olma %6,6 (29) oranında katılımcılar tarafından önemli olarak görülmüştür. Örgütsel 
özellikler kapsamında ise iş bilgisi %23,6 (28), işe yönelik yetkinlikler %19,3 (23), bilişsel yetkililer %19,3 (23), 
liderlik ve saygınlık isteği %12,6 (15) ve ortak iş yapma kültürü %9,2 (11) önem düzeyinde katılımcılar 
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tarafından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların belirledikleri kişisel ve örgütsel özelliklerin 
literatürde yer alan özelliklerle örtüştüğü görülmüştür.     
Girişimcilik yeteneğine yönelik Kaya (2007) tarafından yapılan bir çalışmada “yenilikçi olma, değişime uyum 
sağlama, kararlı olma, disiplinli olma” gibi özelliklerin girişimcilik yeteneği üzerinde belirleyici olduğu 
belirtilmiş ve bu özellikleri kullanarak müşterileri için değer yaratabilen inovatif örgütlerin zorlu rekabet 
ortamında hayatta kalabileceklerini belirtmiştir (Kosa, 2019:1793). Bir kişilik özelliği olarak gelişime açık olma, 
iş tatminini olumlu etkileyerek (Mert, Bekmezci ve Eroğluer, 2018), çalışanların örgütte kalma sürelerini 
arttırarak dolaylı olarak da girişimci inovatif fikirlerin ortaya çıkışını destekler. Nitekim, çalışanların çalışma 
süreleri arttıkça psikolojik sermayeleri de artmakta, çalışanlar kendilerine daha fazla güvenmekte, umut 
seviyesi daha yüksek, psikolojik olarak daha dayanıklı ve iyimser bireyler haline gelmektedirler (Şen, Mert ve 
Eroğluer, 2019:1183). Bu durum sadece yaratıcılığı destekleyen psikolojik sermaye için değil, bilgiye ve 
teknolojik yeniliklere erişim ve paylaşım arttıran sosyal sermaye için de geçerlidir (Şen ve Mert, 2019). 
Dolayısıyla, bu araştırma kapsamında belirlenen ve girişimci inovatif fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan 
faktörler psikolojik ve sosyal potansiyelin bir nevi performansa dönüşmüş, somutlaşmış şekli, sonucudur. 
Ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir rekabetin kilit noktalarından birisi de yenilikçilik olarak ifade 
edilmiştir (Şahin ve Altuğ, 2017:158).     
Sektörel bazda kişisel özellikler değerlendirildiğinde araştırma odaklı olma kişilik özelliğinin %37,8 (17) ile 
bilişim sektöründe ve ardından %17,8 ile hizmet (özel) sektöründe önemli olduğu belirlenmiştir. Bu 
sektörlerin özelliği dolayısıyla teknoloji ve çevredeki değişimlere süratle tepki vermeleri gereklidir. Sektördeki 
rakipler, ürün ve hizmetler ve bunların ikameleri düşünüldüğünde bu sektörler için girişimci ve inovatif 
hareket tarzlarının daha etkili olduğu ifade edilebilir. Yenilikçilik ve yaratıcılık, girişimcilik,  özgüven, 
çevrenin ihtiyaçlarına duyarlılık, zeka ve bilişsel özellikler, azim ve sebat özelliklerine bilişim, imalat, özel 
hizmet, inşaat, kamu hizmet ile tarım ve hayvancılık sektörlerinde sektörün özelliğine göre artan düzeyde 
önem verildiği belirlenmiştir. 
Davranışsal özelliklerin sektörel bazda değerlendirilmesinde örgütsel rekabet isteğinin bilişim %31,6, imalat 
ve hizmet sektörlerinde %21,05, inşaat sektöründe %15,8 oranında önemli olduğu, liderlik ve saygınlık 
özelliğinin %33 oranında bilişim sektöründe, %26,7 oranında hizmet (özel) sektöründe önemli olarak 
görüldüğü belirlenmiştir. Sektörde varlığını sürdürmek ve hedeflerine ulaşabilmek için örgütlerin öncelikle 
bilgi, bilişsel yetkinlik işe yönelik yetkinliklere önem vermesi, çalışanların rekabet koşullarını karşılayabilecek 
seviyede bilgi ve beceri sahibi olmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte ortak iş 
yapma kültürünün kuvvetli olması örgütlerin süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 
Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler örgütlerin rekabet şartlarına dayanabilme yeteneklerini her geçen 
gün kısıtlamaktadır. Buna karşın örgütler sektörde varlıklarını sürdürebilmek için bu değişim ve gelişmelere 
zamanında karşılık verebilmeli, reaktif olmaktan ziyade proaktif davranabilmelidir. Bunu sağlayabilmek için 
örgütler çalışanlarının eğitimine, örgütsel öğrenmeye, yenilik ve değişimleri takip edecek ve bunları örgüte 
ithal edecek bir anlayış geliştirmek üzere örgüt kültürüne önem vermeleri gereklidir. Çalışanların içinde yer 
alamadığı her türlü değişim ve geliştirme faaliyetinin başarı oranın düşük olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.       
Günümüzde yaşanan Covid-19 salgının tüm dünyayı etkilediği ve etkilemeye devam edeceği dikkate alınırsa, 
bu etkinin inovatif fikir üretme performans ve potansiyelini nasıl etkileyeceğini tespit etmeye yönelik 
çalışmalara ihtiyaç olacaktır. Bu salgının hemen hemen tüm dünya ülkelerinde görüldüğü düşünülürse, 
ülkelerde inovatif girişimciliği ve bu girişimcilikte esas oluşturan inovatif fikrin ortaya çıkışındaki 
etkilenmenin ülkelerin sahip oldukları özelliklere göre farklı boyut ve şiddette olacağı ortadadır. Salgınla 
birlikte özellikle körüklenen ölüm belirginliğinin diğer bir ifade ile ölüm korkusunun birey ve toplumların 
birçok tutum ve davranışlarında olduğu gibi yaratıcılık performans ve potansiyelini de etkilemektedir. Ancak, 
bu kapsamda ülkemizin önemli bir avantaja sahip olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Mert ve Turgut (2018) 
tarafından yapılan bir araştırmada, yabancı literatürde yapılan araştırmalarda ortaya konan, artan ölüm 
belirginliğinin kişilerin yenilikçiliğe esas olan yaratıcılık potansiyelini olumsuz etkilediği bulgusu, bizim için 
geçerli değildir. Bundan sonra, inovatif girişimcilik hakkında yapılacak olan çalışmalarda, bahse konu bu 
çalışmanın bulguları ışığında, kültürel özelliklerimizi ve küresel seviyede yaşanan gerek Covid-19 salgını 
gerekse başka etkileri dikkate alarak geleceğe ışık tutan kapsamlı ve keşfedici araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, çalışan sesliliği kavramına ilişkin Türkiye örnekleminde gerçekleştirilen 
araştırmalar bağlamında sistematik bir inceleme ve değerlendirme yapmaktır. İlk kısımda, alandaki 
araştırmacıların metodolojik yönelimleri incelenmiş, daha sonra ise çalışan sesliliğinin hangi öncül ve 
sonuç değişkenleri ile ilişkilendirildiği tespit edilerek genel bir modele ulaşılmıştır. İkinci kısımda, 
alandaki araştırmalarda edinilmiş bulguları sentezlemek suretiyle 6 meta-analiz çalışması 
kurgulanmıştır. 

Yöntem – Araştırmada Schmidt ve Hunter’ın (2015) esaslarını ortaya koyduğu psikometrik meta-analiz 
yöntemi takip edilmiş ve veri analizinde Comprehensive Meta-Analysis (CMA) yazılımı kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen 6 farklı meta-analizde, etki büyüklüğü değerlerinin 
hesaplanmasında korelasyon değerleri kullanılmıştır. 

Bulgular – Türkiye örnekleminde gerçekleştirilmiş 21 araştırmadan elde edilen 23 veriyi (k) kullanarak 
yapılan meta-analizlerde (N=7734), çalışan sesliliği ile psikolojik rahatlık ve etik iklim arasında güçlü 
düzeyde, lider-üye etkileşimi arasında orta düzeyde, çalışan performansı arasında zayıf düzeyde pozitif 
yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Çalışan sesliliği ile örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan meta-analizlerde ise istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara 
ulaşılmamıştır. 

Tartışma – Bu araştırmanın sonuçları genel anlamıyla değerlendirildiğinde, ulusal yazında çalışan 
sesliliği alanının hala bakir kabul edilebilecek bölümlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılabilir. Alan, gerek 
yaklaşım ve metodoloji bakımından gerekse araştırma değişkenleri bakımından çeşitlendirilip 
zenginleştirilmeye ihtiyaç duymakta ve araştırmacılara, buna olanak sağlayacak potansiyeli 
vadetmektedir. 
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Purpose – The purpose of this research is to make a systematic review and evaluation of the employee 
voice concept, in the context of sample surveys conducted in Turkey. In the first part, the methodological 
orientations of the researchers in the field were examined, and then a general model was reached by 
determining which antecedent and outcome variables associated with the employee voice. In the second 
part, 6 meta-analysis studies have been designed by synthesizing the findings obtained in the researches 
in the field. 

Design/methodology/approach – In the research, psychometric meta-analysis method, which was 
established by Schmidt and Hunter (2015), was followed and Comprehensive Meta-Analysis (CMA) 
software was used for data analysis. Correlation values were used to calculate the effect size values in 6 
different meta-analyzes conducted within the scope of the research. 

Findings – In the meta-analyses (N=7734) carried out by using the 23 data (k) obtained from 21 surveys 
in Turkey sample, it was observed that there was a strong positive relationship between employee voice 
and psychological safety and ethical climate, moderate level positive relationship between employee 
voice and leader-member exchange, and weak level positive relationship between employee voice and 
employee performance. No statistically significant results were found in meta-analysis about the 
relationship between employee voice and organizational justice and intention to leave. 

Discussion – When the results of this research are evaluated in general terms, it can be concluded that 
there are still parts in the field of employee voice in the national literature that can be considered intact. 
The field needs to be diversified and enriched both in terms of approach, methodology, and research 
variables, and offers the potential to enable researchers to do so. 
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Giriş 

Çalışan sesliliği, örgüt mensuplarının, kurumun veya içinde bulunduğu birimin yararını gözetmek suretiyle 
ve gönüllü olarak, herhangi bir konu hakkındaki bilgilerini ve yapıcı görüşlerini, tavsiye veya iyileştirme 
önerileri biçiminde dışa vurması şeklinde tanımlanabilir (Van Dyne & LePine, 1998; LePine & Van Dyne, 
1998). Yazındaki ortak görüş, çalışan sesliliği kavramı altında değerlendirilen davranışların, bir kaynaktan 
alıcıya doğru yönlendirilmiş ifadeleri içeren bir iletişim sürecinin ürünü olduğu; mesajın kaynağı konumunda 
yer alan işgörenin bu bilgileri veya görüşleri paylaşması için ortada bir zorunluluk olmadığı, yani gönüllü 
olduğu durumlardaki davranışlarını içerdiği ve bunu yapma amacının saf eleştiri veya şikayet etme ile değil 
de yapıcı bir destek sunma ile açıklanabileceği durumları kapsadığı yönündedir (Morrison, 2011).  

Van Dyne, Ang ve Botero (2003), çalışan sesliliğinin; prososyal (kurum yararına), savunmacı ve kabullenici 
seslilik olmak üzere üç farklı biçimde ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Buna göre, çalışanların diğer örgüt 
mensupları ile iş birliği yapma ve şahsından ziyade örgüte veya üyelerine çıkar sağlama amacıyla fikir 
paylaşımında bulunması prososyal (kurum yararına) seslilik kapsamına girmektedir. Seslilik davranışının, 
işgörenin kişisel çıkarını korumak veya kendini savunmak motivasyonu taşıması durumunda savunmacı 
seslilik söz konusu olmaktadır. İşgörenin fikir birliğini beyan etme, onaylama, destek verme yönündeki 
yaklaşımı ise kabullenici seslilik olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın altında, daha ziyade çalışanın 
kişisel fikrini beyan etmesi durumunda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki inancı yatmaktadır. 
Maynes ve Podsakoff (2014) ise dörtlü bir sınıflama ile çalışan sesliliğini destekleyici, yapıcı, savunmacı ve 
yıkıcı seslilik biçiminde kategorize etmektedir. Buna göre, destekleyici seslilik -bir önceki sınıflamada yer alan 
kabullenici sesliliğe benzer biçimde- işle ilgili çeşitli prosedürleri, programları veya hedefleri destekleyici 
yönde açıklamalar yapmak; hatta bunların eleştirildiği durumlarda savunuculuğunu üstlenmek biçiminde 
tanımlanabilir. Ancak, çalışanın bu davranışının ardında, kişisel fikrinin dikkate alınmayacağı endişesinden 
ziyade örgüte duyduğu sadakat bulunmaktadır. Yapıcı seslilik, iş yerinde fonksiyonel bir değişime önayak 
olmak maksadıyla, gönüllü olarak, bilgi, fikir veya görüş paylaşımında bulunmaktır. İşgören bu bağlamda, 
herhangi bir işi yapmanın yeni veya eskisinden daha iyi bir yolunu açıklayabilir, mevcut prosedürlerin bir 
problemin çözümünde ne şekilde kullanılabileceğini ifade edebilir veya önceden tanımlanmış sorunlara 
çözüm yolları önerebilir. Savunmacı seslilik, bir örgütteki prosedürlerin veya uygulamaların değişimine -
değişim gerçekten gerekli olsa bile- karşı çıkma yönündeki seslilik davranışlarını içinde barındıran boyuttur. 
Yıkıcı seslilik ise iş yeri uygulamaları, prosedürleri veya politikalarına ilişkin ağır, eleştirel veya alçaltıcı 
görüşlerin ifade edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.  

Hirschman’ın (1970), çalışan sesliliği kavramını, işgörenlerin, kendilerinde tatminsizlik yaratan bir durum 
karşısında, koşulları değiştirmek üzere çaba sarf etmesi biçiminde tanımlamasını ve örgütün çevre koşullarına 
uyum sağlayabilmesi açısından son derece önemli bir olgu olduğuna işaret etmesini takip eden yarım 
yüzyıllık süreçte, kavramın alanını daha spesifik hale getirecek biçimde bir kuramsal gelişim gösterdiği 
söylenebilir. İlk dönemlerde bir ölçüm aracının bulunmayışı ile ilişkilendirilen nedenlerle bu konudaki yayın 
sayısı düşük seyretse bile, bugün mevcut bulunan farklı ölçeklerin de yardımıyla bu sorun aşılmış görünmekte 
ve özellikle son 25 yılda, çalışan sesliliği üzerine yayımlanan araştırmaların sayısının hızla arttığı 
gözlemlenmektedir (Maynes & Podsakoff, 2014).  

Türkiye’de bu kavramın araştırma konusu edilmesi daha yakın bir geçmişe dayanmaktadır. İlk bakışta, 
örgütsel davranışta “ses” konusu üzerine araştırma yapmak isteyenlerin bu gayretlerini daha ziyade sessizlik 
olgusunu anlamaya veya açıklamaya yönelttiği görülmektedir. Bu durumu, örgütsel sessizlik kavramını konu 
edinen tez ve makalelerin, sesliliği konu edinenlerden sayıca çok daha fazla oluşundan çıkarsamak 
mümkündür. Diğer yandan, Türkiye’de de örgütler dünyanın diğer yerlerindekilere benzer biçimde, 
çalışanların yapıcı fikirlerini ifade ederek iş süreçlerine aktif bir katılım göstermesini bir gereklilik haline 
getiren güçlerce şekillendirilmektedirler. Nitekim çalışan sesliliğine yönelik ilginin de son birkaç yıldır artış 
gösterdiği söylenebilir. Yine de bugün için bu alanın Türkiye’de yöneticilerin veya farklı işgören gruplarının 
çalışan sesliliğine bakışlarının nasıl olduğunu, çalışan sesliliği davranışlarını teşvik eden veya engelleyen 
olguların neler olduğunu, çalışan sesliliğinin hangi bireysel ve örgütsel çıktılarla ne düzeyde ilişkili 
bulunduğunu net olarak ortaya koymaktan uzak olduğu görülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, çalışan sesliliği kavramına ilişkin Türkiye örnekleminde gerçekleştirilen araştırmalar 
bağlamında sistematik bir inceleme ve değerlendirme yapmaktır. Bu doğrultuda, ilk kısımda, yazındaki 
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araştırmalardan yola çıkılarak alandaki araştırmacıların metodolojik yönelimlerini ortaya koymanın yanı sıra, 
çalışan sesliliğinin hangi öncül değişkenler ve sonuç değişkenleri ile ilişkilendirildiğini tespit etmek 
hedeflenmiştir. İkinci kısımda ise mevcut verilerin teknik olarak izin verdiği ölçüde, çeşitli araştırmalarda 
edinilmiş bulguları sentezleyerek meta-analizler gerçekleştirilmiştir. Böyle bir yaklaşımın, Türkiye örneklemi 
bağlamında, çalışan sesliliği yazınının bugüne dek gösterdiği gelişimi ve ulaştığı sonuçları daha net görmeyi 
olanaklı hale getireceği ve gelecek araştırmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

1. Ulusal Yazında Çalışan Sesliliği Kavramı 

Ulusal yazında çalışan sesliliği kavramını ampirik bir araştırmanın değişkenlerinden biri olarak ele aldığı 
görülen en eski çalışmanın, 2008 yılında yayımlanmış bir yüksek lisans tezi olduğu anlaşılmaktadır (Çelik, 
2008). Bu tarihi izleyen yıllardan günümüze değin, bu çalışma haricinde 14 yüksek lisans tezinin ve 13 doktora 
tezinin daha çalışan sesliliğini bir değişken olarak ele alarak çeşitli bireysel veya örgütsel değişkenlerle 
ilişkisini irdelediği görülmektedir. Çalışan sesliliği değişkeninin yönetim-organizasyon alanındaki 
araştırmalara konu edildiği 12 yıllık süreçte, bu alandaki tez üretiminin en yoğun olduğu dönemin 2018-2019 
yılları olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum kavrama ilişkin bilimsel ilginin artmakta olduğu şeklinde 
anlaşılabilir. Şekil 1, tez araştırmalarının yıllar içerisindeki artışını birikimli olarak göstermektedir.  

 

 
Şekil 1. Yayın Sayılarının Yıllara Göre Gelişimi 

Tez araştırmalarının %89 gibi büyük bir oranında nicel araştırma yönteminin benimsendiği ve veri toplamada 
anket tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Yalnızca 1 doktora tezinde saf hali ile nitel yöntemin kullanıldığı 
ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplandığı anlaşılmaktadır (Agun, 2020). Bir doktora tezi ve 
bir yüksek lisans tezinde ise nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmış; veri toplamada anket ve 
görüşmeden oluşan karma bir teknik benimsenmiştir (Koçak, 2017; Özel, 2018). Tez araştırmalarının 
%54’ünün özel sektör örnekleminde gerçekleştirildiği; %25’inin örnekleminin kamu çalışanlarından %21’inin 
ise ikisinin karmasından oluştuğu anlaşılmaktadır. Araştırmaların %61 gibi büyük bir kısmında, araştırma 
modellerinde çalışan sesliliğinin bir sonuç değişkeni olarak ele alındığı; %19’unda bir öncül değişken olarak, 
%10’unda ise ara değişken olarak konumlandırıldığı görülmektedir. Tezlerin %10’luk kısmında ise 
nedensellik ilişkileri araştırılmamıştır.  
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Tablo 1. Tez Araştırmalarında Benimsenen Metodolojiye İlişkin Veriler 

 
Tez Türü 

Araştırma Yöntemi 
 &  

Veri Toplama Tekniği 
Örneklem Değişkenin Konumu 

Doktora Yüksek 
Lisans  

Nicel 
& 

Anket 

Nitel 
& 

Görüşme 
Karma Kamu 

Sektörü 
Özel 

Sektör Karma Öncül 
Değişken 

Sonuç 
Değişkeni 

Ara 
Değişken Diğer 

Yayın 
Sayısı 13 15 25 1 2 7 15 6 5 17 3 3 

Yüzde 
(%) 46 54 89 4 7 25 54 21 19 61 10 10 

Çalışan sesliliğini konu edinen makale türündeki eserlerin sayısı ise 39’u nicel araştırma, 2’si nitel araştırma, 
2’si literatür derlemesi ve 3’ü ölçek uyarlama çalışması olmak üzere toplam 46’dır. Yayınların tamamının 2012-
2020 yılları arasına tarihlendiği görülmektedir. Burada da 2015 yılından itibaren gözle görünür bir artış söz 
konusudur. Makale türü yayınların yıllar içerisindeki artışı Şekil 1’de görülebilir. 

Makalelerin %96 gibi ağırlıklı bir bölümünün nicel veya nitel metodoloji ile hazırlanmış araştırma makalesi, 
%4’ünün ise literatür derlemesi olduğu görülmektedir. Araştırma makalelerinin %95’i nicel araştırma 
yöntemine uygun olarak tasarlanmış ve veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Geri kalan %5’i ise 
nitel araştırma desenlerine uygun olarak kurgulanmış ve veri toplamada görüşme tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma makalelerinin %39’unda verilerin kamu sektörü çalışanlarından, %34’ünde ise özel sektör 
çalışanlarından toplandığı anlaşılmaktadır. Geri kalan %27’lik dilimde ise bu ikisinin karması kullanılmış 
veya bu konuda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Araştırma makalelerinin %43 gibi büyük bölümünde çalışan 
sesliliği, araştırma modelinin sonuç değişkeni olarak konumlandırılmıştır. %9’unda öncül değişken ve 
%11’inde ara değişken olarak konumlandırıldığı görülmektedir. Geri kalan %37’lik bölümde ise çalışan 
sesliliği hem öncül hem sonuç değişkeni olarak kullanılmış veya araştırmada nedensellik ilişkileri 
incelenmemiş; söz gelimi çeşitli demografik değişkenler bağlamında farklılık gösterip göstermediği veya 
başka değişkenlerle ne şekilde korele olduğu araştırılmıştır. Tablo 2, makale türü yayınlarda benimsenen 
metodolojiye ilişkin veriler sunmaktadır.  

Tablo 2. Makale Türü Yayınlarda Benimsenen Metodolojiye İlişkin Veriler 

  Araştırma Makalelerine İlişkin Veriler (N=44) 
 

Makale Türü 
Araştırma Yöntemi 

 &  
Veri Toplama Tekniği 

Örneklem Değişkenin Konumu 

Araştırma 
Makalesi 

Literatür 
Derlemesi 

Nicel 
& 

Anket 

Nitel 
& 

Görüşme 

Kamu 
Sektörü 

Özel 
Sektör 

Diğer Öncül 
Değişken 

Sonuç 
Değişkeni 

Ara 
Değişken 

Diğer 

Yayın 
Sayısı 44 2 42 2 17 15 12 4 19 5 16 

Yüzde 
(%) 96 4 95 5 39 34 27 9 43 11 37 

Gerek tezlerde gerekse makalelerde, nitel araştırma yönteminin temsil edilme oranı oldukça düşüktür. Bunun 
yerine nicel araştırma yöntemini ve anket tekniğini kullanmanın yaygın olduğu görülmektedir. Bu durum, 
Türkiye’deki yönetim ve organizasyon yazınının genelinden farklı değildir. Yazında niceliksel yöntemin 
hakim yaklaşım olarak benimsenmesi; kavramları somut, nesnel ve insandan bağımsız olgular olarak ele 
almayı sağlayan nesnelci yaklaşımın araştırmacılar arasında baskın olmasının bir ürünüdür. Bu anlamda, 
alanın genelindeki yöntemsel çeşitlilik fakirliğinin burada da kendini gösterdiği söylenebilir (Özen, 2001).  

Verilere kaynak teşkil eden örneklemlerin tez araştırmalarında ağırlıklı olarak özel sektör, makale 
araştırmalarında ise kamu sektörü olduğu; bir kısım araştırmada bu konuda veri bulunmadığı veya karma bir 
yaklaşımın benimsendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, örneklemlere ilişkin tanımlayıcı veriler, bunların 
mavi yakalı veya beyaz yakalı çalışan gruplarından hangisine ait olduğunu anlamayı çoğu zaman olanaksız 
kılmaktadır. Bazı araştırmalarda verilerin bu anlamda gruplar arasındaki paylaşımı belirtilmekle birlikte, 
yazının mevcut görünümü, çalışan sesliliğinin farklı işgören grupları arasında birbirinden ne şekilde farklılık 
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gösterdiğini ortaya koymaktan uzaktır. Mavi ve beyaz yakalı işgören gruplarında çalışan sesliliği aynı 
mekanizmalarla mı işlemektedir? Seslilik davranışının algılanışında iki grup arasında fark var mıdır? Her iki 
işgören grubunun da bu anlamdaki davranış kalıpları birbiri ile benzer midir? Bu gibi soruların yanıtsız 
kaldığı söylenebilir.  

Yayınlarda, çalışan sesliliğinin ekseriyetle bir sonuç değişkeni olarak ele alınması ve nedensellik ilişkilerinin, 
ona etki eden faktörleri anlamak üzerine kurulması dikkat çeken bir diğer husustur. Bu durum, mevcut 
verilerin, yönetim ve organizasyon yazınında önemli kabul edilen ve sıklıkla araştırılan sonuç değişkenleri 
üzerinde örgütsel sesliliğin ne şekilde etkili olduğunu veya etkili olup olmadığını net olarak ortaya koymaktan 
uzak bir görünüm sunmasına neden olmaktadır.   

1.1. Kavram Enflasyonu 

Yazında, üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir kavramın bulunmayışı ilk anda dikkat çeken hususlardan 
biridir. Anlam konusunda herhangi bir karmaşa göze çarpmamakta; daha ziyade, aynı anlamı -muhtemelen 
tercüme konusundaki tercihten kaynaklı olarak- farklı kavramlarla adlandırma eğilimi söz konusu 
olmaktadır. Kavram birliği bilimsel yazın açısından önem arz eden ve çoğu zaman bir kavrama ilişkin 
araştırma sahasının gelişkinlik düzeyine veya onun araştırmacılar ve uygulayıcılar nezdinde kabul görme 
derecesine işaret eden bir husus olarak kabul edilebilir. Mevcut durumdaki kavram enflasyonunun, bir 
araştırma alanı olarak yönetim-organizasyon yazınında çalışan sesliliğine gösterilen ilginin kısa geçmişine 
dayandığı yönünde bir tahmin yürütülebilir (Oral-Ataç, 2018). Bu durumda çalışan sesliliğine gösterilen ilgi 
ile alandaki araştırma sayısı arttıkça, yapılan yayınların da ortak bir kavram üzerinde fikir birliğine varacağını 
beklemek olasıdır.  

Çalışan sesliliği haricinde, aynı anlama karşılık gelecek biçimde sıklıkla kullanılan bir diğer kavram işgören 
sesliliğidir (Şehitoğlu, 2012; Yener, 2015; Yener, 2017; Derin, 2017; Erkubilay, 2019). Yönetim-organizasyon 
yazınında çalışan ile işgören sözcüklerini, birbirinin ikamesi olarak kullanmanın yaygınlığı düşünüldüğünde 
bu durum olağan görünmektedir. Bir diğeri çalışan sesi kavramıdır (Begum & Çakar, 2019; Ayyıldız, 2018; 
Ünler, Çalışkan & Vatansever-Durmaz, 2015). Bunun İngilizce yazındaki “employee voice” kavramının birebir 
tercümesi görünümünde olduğu söylenebilir. Göze çarpan diğer kullanımlar, çalışanın ses verme (Demir & 
Albayrak, 2019) veya ses çıkarma davranışı (Ergül, Kartal & Gökdeniz, 2017; Türkoğlu & Özyılmaz-Misican, 
2019) şeklindedir. Bir grup araştırmacının ise örgütsel seslilik kullanımını tercih ettiği görülmektedir (Şahin & 
Yalçın, 2017; Gündüz & Pekçetaş, 2018; Tunçel & Taslak, 2017; Moçoşoğlu, 2019).  

1.2. Kullanılan Ölçüm Araçları 

Yazındaki nicel araştırmalarda kullanılan belli başlı üç ölçekten ilki Van Dyne ve LePine (1998) tarafından 
geliştirilmiş, 6 madde ve tek boyuttan oluşan ölçektir. Bu ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasının farklı 
araştırmacılar tarafından iki farklı yayında raporlandığı görülmektedir (Çetin & Çakmakçı, 2012; Arslan & 
Yener, 2016). Her iki uyarlama girişimi de ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin olumlu kanıtlar 
sunmaktadır. İkincisi ise Van Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilmiş, 15 madde ile “kabullenici 
seslilik”, “savunmacı seslilik” ve “kurum yararına seslilik” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan çalışan sesliliği 
ölçeğidir. İkinci ölçeğin Türkçeye uyarlaması ise Bilgin, Gülşen, Kutlu ve Çınar-Pakyüz (2019) tarafından 
yayına dönüştürülmüş olmakla birlikte, ölçeğin bunun öncesinde de uzun bir süredir çeşitli araştırmacılar 
tarafından kullanılmakta olduğu görülmektedir (Şehitoğlu, 2010; Tayfun & Çatır, 2013; Ünler & Çalışkan, 
2017; Tunçel & Taslak, 2018). İlk ikisi kadar yaygın olmamakla birlikte yazında rastlanan üçüncü ölçek, 
Maynes ve Podsakoff (2014) tarafından geliştirilmiş 4 alt boyut ve 20 maddeden oluşan çalışan sesliliği 
ölçeğidir. Bu ölçeğin alt boyutları; “destekleyici seslilik”, “yapıcı seslilik”, “savunmacı seslilik” ve “yıkıcı 
seslilik” şeklindedir.  Bunların yanı sıra, bir doktora tez araştırması kapsamında, Türkiye örnekleminde 
geliştirilmiş, 10 madde ile “çalışanın bilgi sağlaması”, “platform” ve “yöneticinin cevabı” olmak üzere 3 alt 
boyuttan oluşan bir çalışan sesliliği ölçeği de mevcuttur (Begum, 2017). Tablo 3, sayılan ölçeklerin yapılarına 
ilişkin detayları sunmaktadır.  
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Tablo 3. Kullanılan Çalışan Sesliliği Ölçekleri 

Ölçek 
Toplam 
Madde 
Sayısı 

Boyut  
Sayısı Alt Boyutlar 

Boyuttaki 
Madde 
Sayısı 

Van Dyne & LePine (1998) 6 1 Çalışan sesliliği 6 

Van Dyne, Ang & Botero (2003) 15 3 

Kabullenici seslilik 5 
Savunmacı seslilik 5 
Kurum yararına 
seslilik 5 

Maynes & Podsakoff (2014) 20 4 

Destekleyici seslilik 5 
Yapıcı seslilik 5 
Savunmacı seslilik 5 
Yıkıcı seslilik 5 

Begum (2017) 10 3 

Çalışanın bilgi 
sağlaması 4 

Platform 3 
Yöneticinin cevabı 3 

1.3. Çalışan Sesliliğinin Öncülleri ve Sonuçları 

Yazında, çalışan sesliliğinin daha ziyade bir sonuç değişkeni olarak ele alındığı yukarıda belirtilmişti.  
Araştırmaların çoğunda, çeşitli bireysel veya bağlamsal değişkenlerin çalışan sesliliğini nasıl etkilediği 
üzerinde durulmaktadır. Bireysel değişkenler kapsamında psikolojik sözleşme ihlali (Çankır, 2016; Acaray, 
2019; Tokmak, 2019), psikolojik rahatlık (Yener, 2015; Yaşar-Uğurlu & Ayas, 2016; Derin, 2017; Yener, 2017; 
Türkoğlu & Özyılmaz-Misican, 2019; Soyalın, 2019; Baş ve Tabancalı, 2010) psikolojik iyi oluş (Okun & 
Büyükbeşe, 2019; Çankır & Semiz-Çelik, 2018), psikolojik sermaye (Okun & Büyükbeşe, 2019; Turgut & Agun, 
2016) psikolojik sahiplenme (Kalmaz, 2019), duygusal bağlılık (Yaşar-Uğurlu & Ayas, 2016; Acaray, 2019) , 
duygusal zeka (Tunçel & Taslak, 2017), çalışmaya tutkunluk (Çankır & Semiz-Çelik, 2018), iş değerleri (Ünler 
& Çalışkan, 2017), 5 faktör kişilik özellikleri (Öztürk, 2014; Baş & Tabancalı, 2020) içsel motivasyon (Yaşar-
Uğurlu & Ayas, 2016), tükenmişlik (Yener, 2018), denetim odağı (Göktaş-Kulualp, 2016) , güç mesafesi (Demir 
& Albayrak, 2019; Soyalın, 2019) özgecilik davranışı (Çiftçi & Gürer, 2019; Erkubilay, 2019), dini tutumlar 
(Akduru & Semerciöz, 2017), işte kendini yetiştirme (Koçak & Agun, 2019) ve inisiyatif kullanma (Çelik, 2008) 
kavramlarının araştırmalara konu olduğu görülmektedir.   

Araştırmalarda, çalışan sesliliği üzerindeki etkileri araştırılan bağlamsal değişkenler ise lider-üye etkileşimi 
(Palalar-Alkan & Çankır, 2016; Çankır, 2016; Gürler, 2018; Çerezci-Baycan, 2019), algılanan yönetici desteği 
(Pekdemir, Koçoğlu & Çetin-Gürkan, 2013), güdüleyici dil kullanımı (Yener & Salur, 2017), çalışanları 
yetkilendirme (Çelik, 2008), zenginleştirilmiş iş özellikleri (Çelik, 2008), iş arkadaşı desteği (Erkubilay, 2019), 
örgütsel güven (Çankır, 2016; Derin, 2017; Çetin & Güven, 2017), örgütsel özdeşleşme (Öztürk, 2014), etik 
iklim (Çiçek, 2016; Soyalın, 2019; Yağmur ve Elci, 2019), ses iklimi (Çerezci-Baycan, 2019), iletişim iklimi 
(Şener, Çetinkaya, Yüksel & Akkoca, 2018; Yağmur ve Elci, 2019) iletişim doyumu (Özbolat & Şehitoğlu, 2018; 
Şener vd., 2018) , informal iletişim (Özbolat, 2018), örgütsel adalet (Turgut & Agun, 2016; Efe, 2018; Eryeşil, 
2018), örgütsel muhalefet (Eryeşil, 2018), birey-örgüt uyumu (Pekdemir, Koçoğlu & Çetin-Gürkan, 2013) ve 
çalışan-yönetici uyumudur (Çerezci-Baycan, 2019). Bunların yanı sıra; hizmetkar liderlik (Akgemici, 
Kalfaoğlu & Erkunt, 2019), paternalist liderlik (Özyılmaz & Oral-Ataç, 2019), yardımsever liderlik (Demir, 
2017; Demir & Albayrak, 2019) etik liderlik (Erdoğan-Aracı, 2019; Yağmur & Elci, 2019), karanlık liderlik 
(Zengin, 2019), değer merkezli liderlik (Çiçek, 2016), dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, tam serbestlik 
tanıyan liderlik (Güven, 2017), şeffaf liderlik (Öztürk; 2014), görev odaklı liderlik, değişim odaklı liderlik ve 
ilişki odaklı liderlik (Erdoğan, 2011; Bulut & Meydan, 2018) olmak üzere çok sayıda liderlik stilinin de çalışan 
sesliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
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Şekil 2. Ulusal Yazın Bağlamında Çalışan Sesliliğinin Öncülleri ve Sonuçları 

Çalışan sesliliğini bir öncül değişken olarak ele alan araştırmalarda ise çalışan performansı (Erdoğan, 2011; 
Çankır & Semiz-Çelik, 2018; Çiftçi & Gürer, 2019), işten ayrılma niyeti (Özel, 2018; Erdoğan-Aracı, 2019, 
Türkoğlu & Özyılmaz-Misican, 2019), iş tatmini (Göktaş-Kulualp, 2016; Özel, 2018) bilgi uçurma (Yener, 2018), 
takım iş birliği (Yener, 2017), iç girişimcilik (Yener & Salur, 2017), örgütsel sinizm (Turgut & Agun, 2016), işle 
bütünleşme (Gürler, 2018), örgütsel bağlılık, çalışan mutluluğu (Ayyıldız, 2018), örgütsel vatandaşlık 
(Şehitoğlu, 2010), zaman hırsızlığı (Ergül vd., 2017) ve iş yeri ruhsallığı (Moçoşoğlu, 2019) gibi değişkenler 

ÇALIŞAN SESLİLİĞİ 

* Performans 
* İşten Ayrılma Niyeti 
* İş tatmini 
* Bilgi uçurma 
* Takım İş Birliği 
* Psikolojik Rahatlık 
* İç Girişimcilik 
* Örgütsel Sinizm 
* İşle Bütünleşme 
* Örgütsel Bağlılık 
* Çalışan Mutluluğu 
* Örgütsel Vatandaşlık 
* İletişim Doyumu 
* Zaman Hırsızlığı 
* İş Yeri Ruhsallığı 
 
 

* Psikolojik Sözleşme 
İhlali 
* Psikolojik Rahatlık 
* Psikolojik İyi Oluş 
* Psikolojik Sermaye 
* Psikolojik Sahiplenme 
* Duygusal Bağlılık 
* Duygusal Zekâ 
* Çalışmaya Tutkunluk 
* İş Değerleri 
 

* Lider-Üye Etkileşimi 
* Algılanan Yönetici 
Desteği 
* Güdüleyici Dil Kullanımı 
* Çalışanları 
Yetkilendirme 
* Zenginleştirilmiş iş 
özellikleri 
* İş Arkadaşı Desteği 
* Örgütsel Güven 
* Örgütsel Özdeşleşme 
* Etik İklim 
* Ses İklimi 
* İletişim İklimi 
* İletişim Doyumu 
* İ f l İl i i  

   
   

 
 
 
 
 
 
 

ÖNCÜL DEĞİŞKENLER 

SONUÇ DEĞİŞKENLERİ 

* Birey-Örgüt Uyumu 
* Çalışan-Yönetici 
Uyumu 
* Hizmetkar Liderlik 
* Paternalist Liderlik 
* Yardımsever Liderlik 
* Etik Liderlik 
* Karanlık Liderlik 
* Değer Merkezli 
Liderlik 
* Dönüşümcü Liderlik 
* Etkileşimci Liderlik 
* Tam Serbestlik 
Tanıyan Liderlik 
* Şeffaf Liderlik 
* Gö  Od kl  Lid lik 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 

* 5 Faktör Kişilik 
Özellikleri 
* İçsel Motivasyon 
* Tükenmişlik 
* Denetim odağı 
* Güç Mesafesi 
* Özgecilik Davranışı 
* Dini Tutumlar 
* İşte Kendini Yetiştirme 
* İnisiyatif Kullanma 
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üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca yukarıda birer öncül değişken olarak konumlandırıldığı belirtilen 
iletişim doyumu ve psikolojik rahatlık değişkenlerinin, aynı zamanda sonuç değişkenleri olarak da 
araştırmalara konu olduğu görülmektedir (Özbolat & Şehitoğlu, 2018; Yener, 2017). Şekil 2, sayılan öncül 
değişkenler ile sonuç değişkenlerini toplu olarak şematize etmektedir.  

2. Yöntem 

Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden 
bağımsız nicel araştırmaların bulgularını sentezleyen ve bunları toplu olarak yorumlamaya imkan veren; bir 
anlamda analizlerin analizini yapmaya yarayan bir yöntemdir (Glass, 1976). Böyle bir yaklaşım, 
araştırmacılara; yazında yer alan çok sayıda araştırmada, belirli araştırma sorularına verilmiş birden fazla 
yanıt bulunmasının doğurduğu karmaşıklıktan, olguları daha net anlayabilme zeminine bir geçiş kapısı 
sunmaktadır. Zira meta-analiz çalışmalarında, birden fazla nicel analizin verilerini sentezlemek suretiyle çoğu 
kez nicel analizlerin tekil olarak ulaşabileceğinden çok daha geniş bir örneklem hacmine ulaşılmaktadır. 
Ayrıca, verilerin yine nicel olarak analiz edilmesine imkan veren bu yöntem sayesinde, bir alanda yapılmış 
araştırmaları analiz etmeye ve yorumlamaya çalışan geleneksel literatür değerlendirmelerine kıyasla çok daha 
doğru ve güvenilir veriler sunulmaktadır (Rosenthal & DiMatteo, 2001). Meta-analizin bir yönüyle anket 
tekniği ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ancak burada, araştırma konusu olan değişkenle ilgili veri 
toplama ve bunu analiz etme sürecinde, bireysel katılımcıların bir soru formuna verdiği yanıtlar yerine, 
yazında mevcut olan araştırma raporlarında yer alan istatistiksel veriler işleme tabi tutulmaktadır (Lipsey & 
Wilson, 2001). Meta-analiz yönteminde üç temel adım izlenmektedir. Bunlardan ilki, analize dahil edilecek 
yayınların belirli kriterlere göre seçilmesidir. İkincisi, seçilen yayınların kodlanması ve her bir araştırmaya 
ilişkin etki büyüklüğü istatistiğinin hesaplanmasıdır. Üçüncü adım ise meta-analize dahil edilen 
araştırmaların toplam etki büyüklüğüne ilişkin istatistiksel analizlerin yapılması ve elde edilen bulguların 
yorumlanmasıdır (Höffler & Leutner, 2007). Aşağıda meta-analize tabi tutulacak araştırmaların seçimi, 
bunların kodlanma süreci, analiz prosedürü ve elde edilen bulgulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   

2.1. Araştırma Kaynaklarının Seçimi ve Kodlanması 

Araştırma kapsamında, ulusal yazında çalışan sesliliği üzerine yapılmış nicel araştırmalarda, çalışan sesliliğini 
etkilediği veya ondan etkilendiği sonucuna ulaşılan tüm değişkenleri tespit etmek amaçlanmıştır. Yazındaki 
teorik yayınlar, Türkiye örneklemine ilişkin veri sunmadıkları, nitel yayınlar ise meta-analiz ile incelenmeye 
olanak vermedikleri gerekçesiyle kapsam dışında tutulmuştur. Böylece, nicel araştırmaları hedeflemekle 
birlikte araştırmanın yanıt aradığı sorular şu şekilde formüle edilebilir: 

i. Ulusal yazında çalışan sesliliği hangi öncül değişkenlerle ilişkilendirilmiş ve söz konusu değişkenlerle 
arasında nasıl bir ilişki tespit edilmiştir? 

ii. Ulusal yazında çalışan sesliliği hangi sonuç değişkenleri ile ilişkilendirilmiş ve söz konusu değişkenlerle 
arasında nasıl bir ilişki tespit edilmiştir? 

Belirtilen sorulara yanıt bulabilmek amacıyla yapılacak analizlerde kullanılmak üzere, hakemli dergilerde 
yayımlanan makaleler ile yüksek lisans ve doktora tezleri taranmıştır. Bilimsel yazının bir diğer ayağını teşkil 
ettiği bilinmekle birlikte kongre bildirileri, araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. Bunun nedenlerinden 
biri, yayımlanmış bildiri kitapları üzerinden ulaşılabilen bildirilerde kullanılan verilerin bir kısmının tez veya 
makale olarak yeniden yayımlanmış olduğunun görülmesidir. Diğer bir neden, bir kısmı özet şekilde 
yayımlanan çalışmaların istatistiksel verilerine ulaşmanın mümkün olmamasıdır. Yüksek lisans ve doktora 
tezleri YÖK ulusal tez veri tabanında, makaleler ise Türkiye’de yayımlanan bilimsel hakemli dergilerin önemli 
bir kısmının yer aldığı Dergipark platformunun yanı sıra Google Akademik, Ulakbim TR Dizin, ACAR Index, 
Asos Index ve Sobiad veri tabanlarında taranmıştır. İlgili tezlere ve makalelere ulaşabilmek için sayılan veri 
tabanlarında şu anahtar sözcükler kullanılmıştır: Çalışan sesliliği, çalışan sesi, ses davranışı, örgütsel seslilik, 
işgören sesliliği, çalışanın ses verme davranışı, çalışanın ses çıkarma davranışı, employee voice, voice behavior.  

Çalışan sesliliği üzerine yapılan araştırmaların ulusal yazındaki mazisinin nispeten kısa oluşu göz önünde 
bulundurularak, yapılan taramalarda herhangi bir yıl kısıtlaması gözetilmemiştir. Yapılan ilk taramada 80 
bilimsel yayına ulaşılmıştır. Bunların 6 tanesi bildiri, 3 tanesi kavrama ilişkin ölçek uyarlama çalışması, 2 
tanesi teorik, 3 tanesi ise nitel yönteme göre kurgulanmış olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştır. 
Böylece verilerin kodlanma sürecine, geriye kalan 66 makale ve tez ile başlanmıştır. Kodlama süreci, bazı veri 
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setlerinin bir tez bir de makale olmak üzere iki yayında birden kullanıldığını göstermiştir. Bu durumda, aynı 
verinin birden çok kez analize dahil edilmesini önlemek amacıyla yayınlardan biri (toplamda 5 yayın) kapsam 
dışı bırakılmıştır. Ayrıca, 2 yayında örneklemin bir kısmının ülke dışındaki katılımcılardan elde edildiği tespit 
edilmiş ve veri analizlerinde ulusal örneklemle ilgili verileri ayrıca belirtmeyen bu çalışmalar analizlere dahil 
edilmemiştir. 6 yayın, meta-analiz açısından ihtiyaç duyulan korelasyon verilerini raporlamadıkları için 
analizlere dahil edilememiştir. 8 yayında ise kullanılan ölçekten kaynaklı olmak suretiyle, sunulan değerlerin 
meta-analiz kapsamında değerlendirilmeye uygun olmadığı görülmüştür. Şöyle ki söz konusu çalışmalar, 
çalışan sesliliğine ilişkin verileri yalnızca ölçeğin alt boyutları bazında vermekte; çalışan sesliliği olgusunun 
bütünü ile, ilişkilendirildiği değişken arasındaki ilişkiyi raporlamamaktadır. Tüm bunlar çıkarıldığında geriye 
meta-analizde kullanılabilecek 45 araştırma kalmıştır.  

Araştırmaya dahil edilecek yayınların belirlenmesinde dikkate alınan bir diğer husus, meta-analize tabi 
tutulacak değişkenleri içeriyor olmalarıdır. En az iki farklı araştırmacı tarafından ve en az üç farklı araştırmada 
anlamlı ilişki tespit edilmiş olmasının, değişkenler arasında önemli bir ilişki olduğuna işaret ettiği yönündeki 
görüşten (Chiaburu, Oh, Berry, Li & Gardner, 2011; Chambless & Hollon, 1998) hareketle, çalışan sesliliği ile 
arasında kurulan ilişki meta-analize uygun olan altı değişken bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar; psikolojik 
rahatlık, lider-üye etkileşimi, örgütsel adalet, etik iklim, çalışan performansı ve işten ayrılma niyetidir. 
Kodlaması yapılan ve analiz için uygun bulunan çalışmalar içerisinde, sayılan değişkenlerin çalışan sesliliği 
değişkeni ile ilişkisine ait veri ihtiva eden araştırma sayısı 21’dir. Böylece analizlerde, 13’ü makale, 3’ü yüksek 
lisans tezi ve 5’i doktora tezi olmak üzere, 2011-2020 yılları arasında yayımlanmış 21 bilimsel yayın, 23 veri 
oluşturacak şekilde kullanılmıştır (k=23, N=7734). Tablo 4, meta-analiz işleminde yararlanılan araştırmalara 
ilişkin temel bilgileri sunmaktadır.  

Seçilen araştırmaların kodlaması tek araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Kodlama süreci sonunda; 
araştırmanın yazar/yazarları, yayın yılı, yayın türü, kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler, örneklem 
büyüklüğü, değişkenler arasındaki korelasyon değerleri ile bunların anlamlılık düzeyi, değişkenlerin standart 
sapma değerleri ve kullanılan ölçekleri kapsayan bir veri dosyası meydana getirilmiştir.  

Tablo 4. Meta-Analizlerde Yararlanılan Araştırmalara İlişkin Temel Bilgiler 

Öncül Değişken Yazar ve Yıl Bilgisi N Yayın Türü 

Psikolojik rahatlık 

Yener (2015) 167 Makale 
Yaşar-Uğurlu ve Ayas (2016) 151 Makale 
Derin (2017) 201 Makale 
Yener (2017) 167 Makale 
Türkoğlu ve Özyılmaz-Misican (2019) 403 Makale 
Soyalın (2019) 409 Doktora Tezi 
Baş ve Tabancalı (2020) 475 Makale 

Lider-üye etkileşimi 

Palalar-Alkan ve Çankır (2016) 238 Makale 
Çankır (2016) 159 Makale 
Gürler (2018) 713 Doktora Tezi 
Çerezci-Baycan (2019) 336 Doktora Tezi 

Örgütsel adalet  
Turgut ve Agun (2016) 205 Makale 
Efe (2018) 344 Yüksek Lisans Tezi 
Eryeşil (2018) 426 Doktora Tezi 

Etik iklim 
Çiçek (2016) 416 Doktora Tezi 
Soyalın (2019) 409 Doktora Tezi 
Yağmur ve Elci (2019) 514 Makale 

Sonuç Değişkeni Yazar ve Yıl Bilgisi N Yayın Türü 

Çalışan performansı 
Erdoğan (2011) 491 Yüksek Lisans Tezi 
Çankır ve Semiz-Çelik (2018) 330 Makale 
Çiftçi ve Gürer (2019) 347 Makale 

İşten ayrılma niyeti 
Özel (2018) 226 Yüksek Lisans Tezi 
Erdoğan-Aracı (2019) 204 Makale 
Türkoğlu ve Özyılmaz-Misican (2019) 403 Makale 
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2.2. Analiz Prosedürü 

Yukarıda, seçim ve kodlanma süreci detaylıca açıklanan araştırmaların istatistiksel olarak analiz edilmesi 
sürecinde Schmidt ve Hunter’ın (2015) esaslarını ortaya koyduğu psikometrik meta-analiz yöntemi takip 
edilmiş ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) yazılımı kullanılmıştır. Uygun çalışmaların tespit edilmesini 
takip eden adımlar -daha önce de belirtildiği gibi- önce her bir araştırmanın, sonra ise meta-analize dahil olan 
tüm araştırmaların sentezi niteliğindeki etki büyüklüklerinin hesaplanmasıdır. Araştırma kapsamında 
gerçekleştirilen 6 farklı meta-analizde, etki büyüklüğü değerlerinin hesaplanmasında korelasyon değerleri 
kullanılmıştır. Hesaplanan etki büyüklüklerinin %95 güven aralığı için hesaplanan alt ve üst korelasyon 
değerlerinin sıfırı içermesi durumunda, analiz sonucunda hesaplanan etki büyüklüğünün istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı kabul edilmektedir. Korelasyona dayalı etki büyüklüklerinin anlamlı bulunması 
durumunda ise; 0,10’a kadar olan değerler çok zayıf, 0,10 ila 0,30 arasındaki değerler zayıf, 0,30 ila 0,50 
arasındaki değerler orta düzeyde, 0,50 ila 0,80 arasındaki değerler güçlü ve 0,80’in üzerindeki değerler çok 
güçlü bir etkiye işaret ettiği şeklinde yorumlanmaktadır (Cohen, Manion & Marrison, 2007).  

Etki büyüklüklerinin homojenliğinin test edilmesinde Q istatistiğine bakılmıştır. Bu değerin istatistiksel olarak 
anlamlı olması (p<0,05) heterojen bir dağılıma işaret etmektedir. Bu durumda meta-analizde rastgele etkiler 
modeli esas alınırken, Q değerinin anlamlı olmadığı (p>0,05) durumlarda ise sabit etkiler modeli kullanılmıştır 
(Lipsey & Wilson, 2001).  

Son olarak, meta-analize dahil edilen araştırmalarda yayın yanlılığı bulunup bulunmadığı, Begg ve 
Mazumdar’ın sıra korelasyon testi ile incelenmiştir. Test sonucunda elde edilen Kendall’s tau değerinin 
istatistiksel olarak anlamlı olması (p<0,05) yayın yanlılığı bulunduğuna, aksi durum ise (p>0,05) 
bulunmadığına işaret etmektedir (Borenstein, 2005). 

2.3. Bulgular 

Çalışan sesliliği değişkeninin psikolojik rahatlık, lider-üye etkileşimi, örgütsel adalet, etik iklim, çalışan 
performansı ve işten ayrılma niyeti değişkenleri ile ilişkisini ölçümlemek üzere toplam 6 farklı meta-analiz 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan heterojenlik testlerinde, 6 meta-analizin tamamında Q istatistiğinin anlamlı 
olduğu (p=0,000) ve serbestlik derecesinden büyük olduğu görülmüştür. Bu durumda etki büyüklüğü 
dağılımlarının heterojen olduğu sonucuna ulaşılmış ve tüm meta-analizlerde rastgele etkiler modeli 
kullanılmıştır (Dinçer, 2014). Heterojenlik testlerine ilişkin veriler Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Heterojenlik Testlerine İlişkin Veriler 

Değişken k Q sd p 
Psikolojik rahatlık 7 760,727 6 0,000 
Lider-üye etkileşimi 4 45,561 3 0,000 
Örgütsel adalet 3 76,046 2 0,000 
Etik iklim 3 36,904 2 0,000 
Çalışan performans 3 32,893 2 0,000 
İşten ayrılma niyeti 3 531,168 2 0,000 

  k = analize dahil edilen araştırma sayısı, sd= serbestlik derecesi, p=anlamlılık düzeyi 

Meta-analize dahil edilen 23 örneklemden (N=7734) elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışan sesliliği 
ile psikolojik rahatlık (EB = 0,599) ve etik iklim (EB= 0,572) arasında güçlü düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki 
olduğu saptanmıştır. Çalışan sesliliği ve lider üye etkileşimi arasında ise orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı 
ilişki olduğu görülmüştür (EB= 0,423). Çalışan sesliliği ile çalışan performansı arasındaki ilişki de pozitif yönlü 
ve anlamlı olmakla birlikte zayıf düzeydedir (EB= 0,286). Diğer taraftan, çalışan sesliliği ile örgütsel adalet ve 
işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılan meta-analizlerde istatistiksel olarak anlamlı 
sonuçlara ulaşılmamıştır. Söz konusu değişkenlerin toplam etki büyüklüğünün %95 güven aralığı için 
hesaplanan alt ve üst sınırlarının sıfırı içerdiği ve p değerinin anlamlı olmadığı görülmüştür.  Tablo 6, meta-
analiz sonucu elde edilen etki büyüklüklerine ve bunların anlamlılık düzeylerine ilişkin istatistikleri 
sunmaktadır.  
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Tablo 6. Meta-Analiz Sonucu Elde Edilen Etki Büyüklükleri ve Anlamlılık Düzeyleri 

Değişken k N EB 
%95 Güven Aralığında 

p 
Alt sınır Üst sınır 

Psikolojik rahatlık 7 1973 0,599 0,190 0,830 0,007 
Lider-üye etkileşimi 4 1446 0,423 0,232 0,583 0,000 
Örgütsel adalet 3 975 0,084 -0,303 0,447 0,678 
Etik iklim 3 1339 0,572 0,396 0,708 0,000 
Çalışan performansı 3 1168 0,286 0,058 0,485 0,015 
İşten ayrılma niyeti 3 833 -0,654 -0,958 0,346 0,180 

k = analize dahil edilen araştırma sayısı, N= örneklem büyüklüğü, EB= Etki büyüklüğü, p=anlamlılık düzeyi 

Meta-analizlerde kullanılan araştırmalarda yayın yanlılığı problemi bulunup bulunmadığını anlamak üzere 
Begg ve Mazumdar’ın sıra korelasyon testi sonuçlarına bakılmış, analizlerin tümünde Kendall’s tau 
istatistiğinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu durum, araştırmalarda yayın yanlılığı bulunmadığına işaret 
etmektedir. Tablo 7, yayın yanlılığına ilişkin analiz sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 7. Yayın Yanlılığına İlişkin Analiz Sonuçları 

Değişken Kendall’s Tau p 
Psikolojik rahatlık 0,04762 0,88062 
Lider-üye etkileşimi -0,33333 0,49691 
Örgütsel adalet -0,33333 0,60151 
Etik iklim -1,00000 0,11719 
Çalışan performansı 0,33333 0,60151 
İşten ayrılma niyeti 1,00000 0,11719 

3. Sonuç ve Tartışma 

Çalışanlar, bilgi veya görüşleri vesilesiyle örgüte katkı sağlayabilecekleri noktada, bunları dile getirmek ile 
sessiz kalmak arasında bir tercih yapmakla yüz yüze gelmektedirler. Son yıllarda yazında, çalışan sesliliğini 
teşvik eden bireysel ve örgütsel faktörleri anlamayı; sesliliğin veya sessizliğin çalışanlar ve örgütler üzerindeki 
etkilerini ortaya koymayı amaçlayan çok sayıda araştırma yapılmaktadır (Morrison, 2011). Ülkemizde bu 
alana gösterilen ilginin çok uzak bir geçmişi olmamakla birlikte son yıllarda yayın sayısında gözle görülür bir 
artış yaşanmaktadır.  

Çalışan sesliliği üzerine yayınlanan tez ve makalelerin çok büyük bir oranda nicel araştırma yöntemine uygun 
olarak tasarlandığı, veri toplamada anket tekniğinden faydalanıldığı görülmektedir. Bu hali ile alanın 
metodolojik yönelim bakımından yönetim ve organizasyon yazınının genelinden farklı olmadığı söylenebilir 
(Duygulu & Sezgin, 2015). Alana hakim olan nesnelci pozitivist yaklaşım, araştırmacıların mevcut kuramlara 
dayalı hipotezleri test etmeye yönelmelerine ve yalnızca sayısal olarak ölçülebilir konulara eğilerek dar bir 
alanda faaliyet göstermelerine yol açmaktadır (Özen, 2001). Böylece çalışan sesliliği, bir araştırma alanı olarak 
büyük oranda yurt dışı kaynaklı kuramlara dayanılarak geliştirilen hipotezlerin sınandığı bir mecra 
görünümündedir. Alana içeriden bakan, olguları sosyal bağlamı içerisinde anlamlandırmaya çalışan öznelci 
yaklaşımı benimseyen ve niceliksel araştırmalara yönelen araştırmacıların ilgisinin artması ile yöntemsel 
çeşitlilikle birlikte yerel bilginin de zenginleşmesi mümkündür. Araştırmacıların, nitel araştırmalarla ulaşılan 
hipotezleri nicel araştırmalarla test etme, yani öznelci ve nesnelci yaklaşımları birbirini tamamlayacak şekilde 
bir arada kullanılma olanağı da söz konusudur (Lee, 1991).   

Ulusal yazındaki çalışmaların büyük kısmının bir nedensellik arayışı ile kurgulandığı, çalışan sesliliğinin 
öncellerine ve/veya sonuçlarına ilişkin veriler sunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, çalışan sesliliğine 
etki etmesi mümkün bireysel/bağlamsal değişkenleri ya da çalışan sesliliğinden etkilenmesi muhtemel 
bireysel/bağlamsal çıktıları birlikte ve kapsamlı bir biçimde araştıran yayınlara rastlanmamaktadır. Bu hali ile 
mevcut araştırmalar tek başlarına, genel yapının küçük birer parçasını temsil etme yeteneğine sahip 
olmaktadırlar. Esasen bu olağan bir durum olmakla birlikte, kavramsal yapıyı daha geniş perspektifle ele alan 
araştırmaların henüz yaygınlaşmadığı; bunun da yazında boş bir alan yarattığı söylenebilir.   

Kurgulanan araştırma modellerinin çoğunluğunda çalışan sesliliğinin bir sonuç değişkeni olarak 
konumlandırıldığı görülmektedir. Bunun bir neticesi olarak, kavramın, yönetim ve organizasyon yazınında 
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önemli görülen ve sıklıkla kullanılan belli başlı sonuç değişkenlerine ne yönde ve ne şiddette tesir ettiğini 
anlamamızı sağlayacak düzeyde veri sunmaktan uzak bir yazın olduğunu söylemek mümkündür. Söz gelimi, 
bu araştırmada, meta-analize dahil etmek üzere, en az üç araştırmada kullanılmış yalnızca iki sonuç 
değişkenine ulaşılabilmiştir. İş doyumu, motivasyon, yabancılaşma, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık, 
örgütsel bağlılık gibi örgütsel davranışa ilişkin belli başlı çıktılar ile çalışan sesliliği arasında güçlü nedensellik 
ilişkileri var mı? Bu sorunun yanıtı, çalışan sesliliği alanına atfedilecek önemi ve gelecekte bu alana yönelecek 
araştırmacı sayısını belirleyebilir.  

Araştırmada, mevcut ulusal yazının (teknik olarak elverdiği ölçüde) meta-analiz yöntemiyle sentezlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ulusal yazında çalışan sesliliği kavramını konu edinen tüm makale ve tezlere 
ulaşma hedefi ile kapsamlı bir tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılabilen 80 yayın, yöntem bölümünde 
detaylıca açıklanan kriterler bağlamında elemeye tabi tutulmuş ve meta-analiz için değerlendirmeye 
alınabilecek 45 yayın tespit edilmiştir. Araştırmanın yazar/yazarları, yayın yılı, yayın türü, kullanılan bağımlı 
ve bağımsız değişkenler, örneklem büyüklüğü, değişkenler arasındaki korelasyon değerleri ile bunların 
anlamlılık düzeyi, değişkenlerin standart sapma değerleri ve kullanılan ölçekleri kapsayan bir kodlama formu 
ile yayınlar deşifre edilmiştir. Meta-analize dahil edilme koşulu olarak, Türkiye örnekleminde en az iki farklı 
araştırmacı tarafından ve en az üç farklı araştırmada anlamlı ilişki tespit edilmiş olması kriteri benimsenmiştir. 
Bu doğrultuda altı değişkenin çalışan sesliliği kavramı ile ilişkisinin meta-analize konu edilebileceği 
saptanmıştır. Böylece çalışan sesliliği ile öncül değişkenler olarak ilişkilendirilen psikolojik rahatlık, lider-üye 
etkileşimi, örgütsel adalet ve etik iklim ile sonuç değişkeni olarak ilişkilendirilen çalışan performansı ve işten 
ayrılma niyeti değişkenleri ile 6 meta-analiz yapılmıştır.  

Türkiye örnekleminde gerçekleştirilmiş 21 araştırmadan elde edilen 23 veriyi (k) kullanarak yapılan meta-
analizlerin (N=7734) sonuçları, çalışan sesliliği ile psikolojik rahatlık ve etik iklim arasında güçlü düzeyde, 
lider-üye etkileşimi arasında orta düzeyde, çalışan performansı arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü anlamlı 
ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışan sesliliği ile örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye 
yönelik olarak yapılan meta-analizlerde ise istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmamıştır.  

Türkiye örnekleminde yapılan araştırmalarda, çalışan sesliliğinin en sık ilişkilendirildiği öncel değişkenin 
psikolojik rahatlık (psychological safety) olduğu anlaşılmaktadır. Toplam 7 araştırmadan elde edilen veriler ile 
gerçekleştirilen meta-analiz, yazın ile paralel sonuçlar vermiştir. Detert ve Burris (2007), Liang, Farh ve Farh 
(2012), Hu, Zhu, Zhou, Li, Maguire, Sun ve Wang (2018) araştırmaları da çalışanların fikirlerini açıkça ifade 
etme yönünde bir seçim yapmasında, bu davranışın kendilerine bir zararının dokunmayacağı ve bunu 
yaparak riskli bir durum içerisine girmedikleri inancına sahip olmalarının önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bir öncel değişken olarak çalışan sesliliği ile en sık ilişkilendirilen ikinci değişken ise lider-üye 
etkileşimidir. 4 araştırmanın sonuçlarını sentezlemek suretiyle söz konusu iki değişken arasında tespit edilen 
pozitif yönlü ilişki, Burris, Detert ve Chiaburu (2008) ve Hu, vd. (2018) araştırmalarının sonuçları ile 
uyumludur. Buna göre, çalışanlar ile yöneticileri arasındaki ilişkinin kalitesi arttıkça çalışanların fikirlerini 
açıkça söyleme olasılığı yükselmektedir. Araştırma sonucunda, ulusal yazındaki 3 araştırmanın verileri 
kullanılarak, etik iklim ile çalışan sesliliği arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç, örgüt ortamının ve yönetici davranışlarının etik doğrultuda olduğu yönündeki 
algısının artmasının, çalışanların, fikirlerini açıkça ifade etme eğilimini güçlendirdiği yönündeki bulgularla 
örtüşmektedir (Brown, Trevino & Harrison, 2005; Cheng, Bai & Hu, 2019).  

Araştırmada, çalışan sesliliğinin ilişkilendirildiği sonuç değişkenlerinden yalnızca çalışan performansı 
değişkeni ile yapılan analiz istatistiksel olarak anlamlı bulgular sunmuştur. Çalışanın yapıcı görüşlerini, 
önerilerini veya bilgilerini ifade etme düzeyi arttıkça bireysel performansının da arttığı yönündeki bu bulgular 
mevcut yazın ile örtüşmektedir. Ng ve Feldman’ın (2012) yaptığı meta-analiz çalışması, çalışan sesliliğinin, 
çalışanların performanslarını geliştirecek kaynaklara ulaşma açısından önemli bir rol oynadığını ve böylelikle 
performansta yükselişe olanak sağladığını ortaya koymaktadır.  

Örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti değişkenleri ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkiyi incelemiş 3’er 
bağımsız araştırma bulunmasına rağmen, bunlardan elde edilen veriler ile yapılan meta-analizler, genel bir 
yargıya ulaşmaya olanak sağlayacak düzeyde veri birikimine henüz sahip olmadığımız sonucunu ortaya 
koymuştur. Yukarıda da açıklandığı üzere, çalışan sesliliğinin sonuçlarına ilişkin elimizde yeterince bilgi 
olmadığı anlaşılmaktadır. Alandan elde edilecek yeni verilerle, çalışan sesliliğinin olası olumlu ve olumsuz 
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çıktılarının birey ve örgüt bazında incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda bir veri birikimi, çalışan 
sesliliğinin neden önem arz ettiğini ortaya koyarak, alanın daha fazla araştırmacıda ilgi uyandırmasını 
sağlayabilir. Söz gelimi, uluslararası yazında, çalışan sesliliğinden etkilendiği yönünde bulgulara ulaşılmış ve 
örgütsel açıdan oldukça önemli kabul edilen, hata ayıklama, karar süreçlerinin etkinliği, örgütsel öğrenme ve 
gelişim (Morrison, 2011) gibi bazı sonuç değişkenlerinin ulusal yazındaki araştırmalara konu edilmediği 
görülmektedir. Kavramın sonuçları bakımından önemini ortaya koymak sahadaki uygulayıcıların da konuya 
ilgisini çekmenin bir yolu olabilir. Diğer bir yolu ise sesliliği teşvik edici bir örgüt ortamının nasıl 
yaratılacağına ilişkin bir yol haritası sunmaktır ki bu da kavramın öncülleri üzerinde yapılacak araştırmalarla 
mümkün olabilir. Mevcut araştırmaların yönelimi bu doğrultuda olmakla birlikte; örgüt kültürü, örgüt veya 
grup yapısı, vb. pek çok örgütsel değişken açısından alanda halen veri bulunmamaktadır.  

Yukarıda açıklanan bütün hususlar değerlendirildiğinde, ulusal yazında çalışan sesliliği alanının hala bakir 
kabul edilebilecek bölümlerinin bulunduğu sonucuna ulaşılabilir. Alan, gerek yaklaşım ve metodoloji 
bakımından gerekse araştırma değişkenleri bakımından çeşitlendirilip zenginleştirilmeye ihtiyaç duymakta 
ve araştırmacılara, buna olanak sağlayacak potansiyeli vadetmektedir.  

 Bu araştırmanın, ulusal yazında çalışan sesliliği alanında, birbirinden bağımsız araştırmaların oluşturduğu 
güncel modeli gözle görülür hale getiren sonuçları açısından araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte her araştırma gibi kısıtlılıkları bulunmaktadır. Kitap, kitap 
bölümü, bildiri gibi yayınların araştırma kapsamı dışında tutulması bu araştırmanın sonuçlarının tüm yazına 
genellenebilirliği açısından bir kısıt olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak, araştırmada çalışan sesliliği ile 
öncül değişkenler ve sonuç değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenirken bu ilişkilerde rol oynayabilecek ara 
değişkenler olabileceği ihtimali göz ardı edilmiştir. Araştırmanın önemli kısıtlarından bir diğeri de alandaki 
nicel araştırma sayısının azlığı dolayısıyla yayın kalitesi gözetilmeksizin, ulaşılabilen tüm yayınların 
değerlendirmeye alınmış olmasıdır.  
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Amaç – Normatif bağlılık, işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık değişkenleri arasındaki ilişkileri 
ortaya konması; işkolikliğin, normatif bağlılık ile iş tatmini ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık 
arasında aracılık rolüne sahip olup olmadığının tespit edilmesi, bu çalışmanın amacıdır. 

Yöntem – Araştırma verileri bir kamu işletmesinde görev yapmakta olan 307 çalışandan yüz yüze 
anket yöntemi ile toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konması adına SPSS 26 
programı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.  

Bulgular – Yapılan analizler neticesinde tüm değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu 
tespit edilmiştir. Bunun yanında regresyon analizi ile birlikte işkolikliğin, normatif bağlılık ile iş 
tatmini arasında kısmi aracı etkiye sahip olduğu ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında ise 
tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar ışığında normatif bağlılığın çalışanların işkoliklik, 
iş tatmini ve diğerkâmlık ile pozitif ilişkiye sahip olduğunu, başka bir deyişle normatif bağlılıkta 
yaşanan artış ile birlikte diğer değişkenlerde de artış olacağı ifade edilebilir. İş tatmini ve 
diğerkâmlık örgütlerin performans açısından önemsediği ve çalışanlarında görmek istediği önemli 
tutum ve davranışlardandır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, örgütlerin sorumluluk bilincine sahip 
bireyleri işe almaları ve onlara yatırım yapmaları amaç ve hedeflere ulaşılması konusunda 
sürükleyici bir etkiye sebep olacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – The purpose of this study is to reveal the relationships among normative commitment, 
workaholic behavior, job satisfaction and altruism; and to examine the mediating role of workaholic 
behavior in the relationship between normative commitment and job satisfaction and in the 
relationship between normative commitment and altruism.   

Design/methodology/approach – Research data were obtained with face to face survey method 
from 307 employees working in a public enterprise. For the reveal the relationships between 
variables, correlation and regression analyzes were conducted by SPSS 26 instrument.  

Findings – According to the results of correlation analysis it is revealed that there are positive 
relationships between all variables. Beside this, by the regression analysis, workaholic behavior has 
a partial mediating role between normative commitment and job satisfaction; and workaholic 
behavior has a mediating role between normative commitment and altruism. 

Discussion – In line with the results obtained from the study, it can be stated that normative 
commitment has a positive relationship with employees' workaholic behavior, job satisfaction and 
altruism, in other words, with an increase in normative commitment will increase in other variables. 
Job satisfaction and altruism are important attitudes and behaviors that organizations want to see in 
their employees. With this perspective it is believed that, hiring and investing in individuals who 
have sense of responsibility will have an immersive effect on the achievement of the goals and 
objectives of the organizations. 
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Giriş 

Örgütsel bağlılık, hem çalışanın bireysel olarak verimli olabilmesi, amaçlarını ve hedeflerini 
gerçekleştirebilmesi açısından, hem de örgütün genel verimliliğinin sağlanması ve çalışanın amaç ve 
hedeflerini örgütün amaç ve hedefleriyle uyumlaştırabilmesi açısından çok önemli bir örgütsel tutumdur. 
Literatürde önemle ve ilgiyle incelenen örgütsel bağlılık kavramı, küreselleşen ve değişen örgütsel yaşamda 
gittikçe daha da önemli hale gelmektedir. Çalışanın örgüt üyeliğinin devamlılığına yönelik isteği ve mevcut 
işyerinde çalışmaya devam etmesi örgütsel bağlılığın bir göstergesidir. Çalışanın, örgüt kültürünü ve 
değerlerini benimsemesi, örgüt amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olması ve bunları içselleştirmesi, 
kendini örgütün bir parçası olarak görmesi, örgüt ile özdeşleşmesi ve örgüt üyeliğinin devamlılığı yönünde 
sahip olduğu arzu bağlılığının derecesini yansıtmaktadır. En yaygın kullanımıyla örgütsel bağlılık, duygusal 
(örgüt içinde kurulan ilişkiler neticesinde çalışan tarafından örgüte karşı geliştirilen pozitif tutum ve örgüt 
üyeliğinden duyulan memnuniyet), devam (çalışanın işten ayrılması durumunda yaşayabileceği maddi ve 
statü kayıplarını hesap etmesi ve örgütte kalmanın daha avantajlı olacağına inanması ile örgüt üyeliğini 
devam ettirmesi) ve normatif (çalışanın işten ayrılmayı örgüte bir ihanet gibi görmesi ve sahip olduğu 
sorumluluk duygusuyla işe devam etmesi) boyutlarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın çerçevesi normatif 
bağlılık ile bazı çalışan davranışları arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur.  

Başarıyı hedeflemiş olan örgütler, iş tanımlarında yer almadığı halde beklentilerin üzerinde fayda sağlayıcı 
davranışlar sergileyen çalışanlar ile yollarına devam etmek isterler. Sürekli değişime uyum sağlamak 
mecburiyetinde olan örgütlerde “iyi vatandaş” davranışı gösteren bireyler, işyerindeki diğer arkadaşlarına 
yardımcı olurlar, beklentinin üzerinde olacak şekilde daha fazla sorumluluk üstlenmek isterler, örgütün kural 
ve politikalarına daima uyum sağlamak isterler, her türlü işleyişi bozabilecek davranış ve çatışmalardan 
kaçınırlar ve sürekli hoşgörülü bir anlayış içerisinde davranışlarına yön verirler. Bunun yanında işinden 
memnun olan çalışanın görev motivasyonunun diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ve bu durumun 
onların işten ayrılma düşünceleriyle de ters bir ilişki oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. Maliyetlerin 
azaltılması örgütü rakiplerine karşı avantajlı duruma geçirebilecek güçlü bir etmendir. İşgücü devir hızının 
düşük olması, maddi kayıpların en azından işten ayrılmalar sebebiyle oluşan maddi kayıpların önüne 
geçilmesini sağlar. Bunun için örgütler, çalışanlarının tatmin olmalarını sağlayıcı yöntem ve politikalar 
uygularlar. Çalışanların işlerinden memnuniyetini artırıcı yöntemlerin yanında, onun gelişimi ve refahını 
artırmaya yönelik ortaya konan çaba da, çalışanın örgütüne karşı sorumluluk duygusuna dayalı olarak 
normatif bağlılık geliştirmesine yol açabilir. Bu çerçevede çalışanın normatif bağlılığının, iş tatmini ve 
diğerkâmlık davranışı ile pozitif yönde ilişki göstereceği düşünülmektedir. Diğer taraftan normatif bağlılığın, 
sürekli işi ile ilgilenme ve meşgul olma anlamına gelen işkoliklik davranışı ile de ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Normatif bağlılık gibi işkoliklik de bireyin içsel dürtülerinin sonucunda ortaya çıkan bir 
davranıştır ve bu içsel arzuların yerine getirilmesi çalışanda tatmin duygusu oluşturacaktır. Aynı zamanda 
diğerkâmlık davranışı da bu içsel arzunun bir dışavurum şekli olarak ele alınabilir. Dolayısıyla bu çalışmada 
normatif bağlılığın iş tatmini ile arasında ve normatif bağlılığın diğerkâmlık davranışı ile arasında işkolikliğin 
aracı role sahip olup olmadığının tespit edilmesi amaç edinilmiştir.   

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Normatif Bağlılık 

Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık modelinde yer alan üç boyuttan biri olan ve 
büyük ölçüde Wiener’ın (1982) örgütsel bağlılık görüşüne dayanan normatif bağlılık; çalışanın görev duygusu 
ve sorumluluk bilincinin yanı sıra geçmiş deneyimleri ve örgütün çalışan için sergilemiş olduğu çabaya 
karşılık olarak örgüt üyeliğini devam ettirme isteği olarak belirtmiştir (Meyer ve Allen, 1991: 77-78). Çalışan 
örgütte kalmayı, kendisine verilen görev ve sorumluluklar ile birlikte refahı ve gelişimi adına örgüt tarafından 
yapılan yatırımlara karşılık bir borç olarak görmektedir. Avantajına dahi olsa örgütten ayrılmak çalışan için 
yanlış bir eylem olarak kabul edilmektedir ve çalışan böyle bir eylemde bulunursa örgütüne karşı suçluluk 
duyacaktır. Çalışan işten ayrılması durumunda örgütü ve yöneticilerini yüzüstü bırakacağını düşünmektedir 
ve örgüt üyeliği onun için bir ihtiyaçtan çok içsel bir zorunluluktur. Bu zorunluluk düşüncesinin izlerine 1960 
ve 1970’li yıllarında ortaya konan bazı sosyal teorilerde rastlamak mümkündür. Örneğin Kanter (1968: 500) 
bağlılığı bireyin kendini, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının karşılandığını düşündüğü sosyal olarak örgütlenmiş 
bir yapı ile ilişkilendirme süreci olarak tanımlamış ve devama yönelik bağlılık, kenetlenme bağlılığı ve kontrol 
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bağlılığı olmak üzere üç türden söz etmiştir. Kontrol bağlılığı, üyesi olunan grubun veya örgütün otoritesi 
tarafından yerine getirilmesi istenilen taleplerin birey tarafından ahlaki ve uygun olarak görülmesi ve bu 
taleplere itaat etmeyi normatif bir gereklilik olarak değerlendirmesi durumunu açıklamaktadır (Kanter, 1968: 
501). Bunun yanı sıra Kanter (1968) kontrol bağlılığını süper-ego’ya benzeterek üyenin davranışlarını 
düzenleyen bir kavram olduğunu ifade eder. Benzer şekilde örgütsel bağlılık kavramının gelişiminde önemli 
bir paya sahip olan araştırmacılardan Etzioni (1975) ortaya koymuş olduğu ahlaki örgütsel bağlılık türü ile 
bireyin örgüt hedef, değer ve normlarını içselleştirmesi yoluyla oluşan olumlu yönelimini açıklamaktadır. 
Ayrıca ahlaki bağlılığı, bireyin örgüte karşı bir görev duygusuyla hareket etmesini sağlayan ve bazı maddi 
unsurlara dayalı koşullar değişse bile tutarlı bir şekilde davranmasına sebep olan bir mekanizma olarak 
değerlendirilmiştir (Etzioni, 1975: 1999). Allen ve Meyer’in (1991) büyük oranda etkilendiği Weiner (1982) ise, 
normatif bakış açısıyla değerlendirdiği örgütsel bağlılığı; örgüt hedef ve çıkarlarına uygun olacak biçimde 
hareket edilmesini gerekli kılan, birey tarafından içselleştirilmiş normatif baskıların tümü olarak ifade etmiştir 
(Wiener, 1982: 421). Wiener (1982) bireyin bağlılığının ne kadar yüksek olursa, sonuçları ne olursa olsun 
içselleştirmiş olduğu standartlara uyma eğiliminin o kadar yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden bağlılığı 
yüksek olan bireylerin davranışlarını şekillendiren unsur kişisel çıkarlar değil, doğru ve ahlaki olarak kabul 
ettikleri içselleştirmiş normlarıdır (Wiener, 1982: 421). Bireyin “örgütüne karşı bir zorunluluk duygusuyla 
bağlanmış olması” ve bu zorunluluğun “içselleştirilmiş normatif etkilerden kaynaklandığı” düşüncesi bahsi 
geçen farklı bakış açılarının ortak noktası olma özelliği taşımaktadır. Bu ortak noktadan hareketle Meyer ve 
Allen (1991: 61-89) duygusal bağlılık ve devam bağlılığından oluşan örgütsel bağlılık modellerine normatif 
bağlılığı eklemişlerdir. Araştırmacılara göre güçlü bir normatif bağlılığı olan çalışana göre örgütte kalmak 
ahlaki ve doğru olan eylemdir ve onların örgütte devamlılıklarını sağlayan da bu düşünce yapılarıdır. Meyer 
ve Allen (1991) tarafından geliştirilen modelde normatif bağlılığın öncülleri kişilik özellikleri, sosyalizasyon 
deneyimleri ve örgütün çalışan gelişimi için yapmış olduğu yatırımlar olarak belirtilmiştir 

1.2. İşkoliklik 

İşkoliklik, altında yatan bir bağımlılıktan gelen aşırı çalışma varsayımına dayamaktadır (McMillan vd., 2001: 
69). İşkoliklik veya işkolizm, terim olarak ilk kez din bilimcisi olan Oates’in (1971) “Confession of a 
Workaholic”, Türkçe tabiri ile “Bir İşkoliğin İtirafları”, kitabında kullanılmıştır. Oates, işkolikliği alkolizme 
benzetmiştir. Çünkü her iki bağımlılık da septomatolojide benzer tepkileri göstermektedir. Oates (1971), 
bağımlılık olarak gördüğü işkolikliği kavram olarak “bireyin esenliğini ve çevre ile ilişkilerini zedeleyecek 
düzeyde sürekli, aşırı veya durmadan çalışma isteği ya da karşı konulamaz ihtiyaç veya zorunluluk” şeklinde 
tanımlamıştır (Kara ve Gücal, 2016: 50; Ölçer, 2005: 124; Özsoy vd., ,2013: 60; Robinson, 1999: 199; Schaufeli 
vd., 2006: 193; Srivastava, 2012: 97). İşkolik olan birey ise “düzenli sosyal işleyişinde, kişiler arası ilişkilerinde, 
bedensel sağlığında ve kişisel mutluluğunda fark edilebilir bir şekilde rahatsızlık ya da müdahale yaratan 
çalışma ihtiyacına sahip olan bir birey” olarak tanımlanmıştır (Douglas ve Morris, 2006: 397-398). 

İşkolikliğin literatürde Oates’ten (1971) yola çıkılmış olan, çok sayıda ve çeşitli bakış açılarından tanımları 
mevcuttur. Genel olarak davranış biçimi, dürtü veya bağımlılık şeklinde ele alınmıştır. İşkolikliği davranış 
biçimi olarak ele alanlar genel olarak iş için ayrılan zaman dilimine ve aşırı çalışma üzerine yoğunlaşmışlardır. 
Bağımlılık olarak ele alanlar ise genel olarak işkoliklik ve alkoliklik arasında benzetmelere değinerek (Oates, 
1971) bu bağımlılığın bireyler üzerinde olumsuz sonuçlar yarattığını düşünmektedirler. İşkolikliğin meydana 
gelmesinde belirleyici olabilecek motivasyonel faktörlerin de ağırlıkta olduğunu düşünenler ise zorlayıcı bir 
dürtünün çalışanları işkolikliğe sevk ettiğine inanmaktadırlar (Özcan ve Behram, 2013: 88-89). Robinson (1999) 
işkolikliği, bireyin sağlığı ve yakın ilişkilerinin zarar görmesine sebep olacak şekilde iş ile uğraşması ve işle 
meşgul olması olarak tanımlamıştır. Bakker ve arkadaşlarına (2013: 88) göre iş bağımlılığı ya da işkoliklik, çok 
sıkı bir şekilde çalışmak için karşı konulmaz bir iç dürtü olarak nitelendirilir. Bir başka yaklaşıma göre 
işkoliklik, zorunlu olarak çalıştığını gösterme yönünde kişinin aşırı çalışması (davranışsal boyut) ve işle 
takıntılı olması (bilişsel boyut) yönündeki eğilimidir (Schaufeli vd., 2009: 322; Schaufeli vd., 2008: 204; Shimazu 
vd., 2010: 155). Aşırı çalışma, işkoliklerin zamanlarının büyük çoğunluğunu çalışmak için harcadıklarına, 
ekonomik ve örgütsel gereklilikleri karşılamanın da ötesinde çalıştıklarına işaret eder. İç dürtü ise, işkoliklerin 
çalışmadıkları zamanlarda bile sık sık ve sürekli işleri hakkında düşündüklerini ve kendilerini işleri ile 
takıntılı hissettiklerini varsayar (Del Libano ve diğerleri, 2010: 143,144). 
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1.3. İş Tatmini 

Çalışan memnuniyetinin ne gibi unsurlar ile gerçekleştirileceği hususu Klasik dönemden sonraki dönemlere 
doğru gelişerek değişimler göstermiştir. Klasik dönemde çalışanların memnuniyeti iş bölümü, ücret gibi 
unsurlarla sağlanmaya çalışılırken, Neo-Klasik dönemde çalışan memnuniyetini artıran unsurların fiziksel 
unsurlardan ziyade sosyal unsurlar olduğu ileri sürülmüştür. Çalışanlar arası ilişkiler, dayanışma ve 
motivasyon gibi unsurların çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artırdığı fark edilmiştir. Modern ve Modern 
Sonrası dönemlerde ise, daha çok çalışanların iş tatminlerini artırmaya yönelik yöntem ve yaklaşımlar 
üzerinde durulmuştur. Örgütler, çalışan ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amacıyla örgüt yapısı, iş 
özellikleri, yönetim şekli, ödüllendirme sistemleri vb. örgüt içi unsurlarda değişiklikler yaparak çalışanda 
tatmin duygusu oluşturmak istemişlerdir (Sökmen ve Kenek, 2019: 3122). Bunun karşılığında çalışanlarından 
örgüte katkı sağlayıcı tutum ve davranışlarda bulunmalarını beklemektedirler. Devamında ortaya çıkması 
güçlü muhtemel performans artışı sebebiyle iş tatmini, örgütlerin üzerinde önemle durdukları konuların 
başında gelmektedir. Bu görüşün temellerinin Klasik dönemde yapılan çalışmalara ve Hawthorne 
araştırmalarına dayandığını söylemek mümkündür (Judge vd., 2001: 376).  

Konu ile ilgili yapılan çok sayıda çalışmaya rağmen iş tatmini ile ilgili ortak bir tanım bulunmamaktadır. 
Hoppock (1935) iş tatminini, bireyin “ben işimden memnunum” diyebilmesini sağlayan psikolojik, fizyolojik 
ve çevresel koşulların bir kombinasyonu olarak ifade etmiştir (Aziri, 2011: 77). Bu tanımlamaya göre iş tatmini, 
birçok dış etkenin altında bireyin işi ile ilgili nasıl hissettiğine yönelik genel bir tutumu açıklamaktadır. En çok 
bilinen motivasyon teorilerinden Beklenti Teorisini ortaya koyan Vroom’un (1964) tanımı ise, çalışanın 
işyerindeki rolüne odaklanmıştır. Vromm’a (1964: 99) göre iş tatmini, çalışanların işlerine karşı örgütsel rolleri 
ile ilgili duygusal yönelimleridir. En sık kullanılan tanımlamalardan birine göre ise iş tatmini Locke (1976) 
tarafından “kişilerin iş ve çalışma yaşamlarındaki tecrübelerini değerlendirmesi sonucunda meydana gelen 
olumlu ya da pozitif duygu hali” olarak ifade edilmiştir (Aypar vd., 2018: 116).  Davis ve Newstroom (1985) 
de iş tatminini iş yerindeki olumlu ve olumsuz duyguların toplamı olarak tanımlamışlardır. Onlara göre sahip 
olunan deneyimler, ihtiyaçlar ve istekler çalışanlarda bir beklentiye yol açmaktadır ve iş tatmini ise bu 
beklentilerin gerçek anlamda ne derecede karşılandığı ile ilgilidir. Bu nedenle iş tatmini çalışanların iş 
davranışları ile yakından ilişkilidir (Davis ve Newstroom, 1985: 109). İşin özellikleri, çalışanın iş arkadaşları 
ve yöneticileri ile arasındaki ilişkiler, çalışma şartları, ücret, gelişme imkanı, terfi olanakları, ödüller, güven 
gibi unsurlar, iş tatmininin belirleyicisi olan unsurlardır (Bitmiş vd., 2015: 5; İşcan ve Sayın, 2010: 198-201; Koç 
ve Yazıcıoğlu; 2011: 47). 

1.4. Diğerkâmlık 

Türk Dil Kurumu (2020) sözlüğüne göre diğerkâmlık veya özgecilik “çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği 
için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüş” kelime anlamı taşımaktadır. 
Burada iki noktaya vurgu yapılmaktadır. Bunlar; çıkar gözetmemek ve başkasına fayda sağlayacak eylemde 
bulunmaktır.  Örgütsel davranış literatüründe diğerkâmlık, örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Örgütün görünen, yani biçimsel kısmı ve görünmeyen, yani biçimsel olmayan 
kısmını bir bütün halinde buzdağı benzetmesi ile düşünürsek, örgütsel vatandaşlık davranışı biçimsel 
olmayan, yani buzdağının görünmeyen kısmını oluşturan bir olgudur ve örgütün verimlilik ve performansına 
önemli düzeyde katkı sağlar (Gürbüz, 2006: 50). Ayrıca, hem çalışanların verimlilik ve performansları 
açısından, hem de örgütün dış çevrede gerçekleşen değişimlere karşı uyum sağlayabilmesi açısından temel 
bir role sahiptir (Bitmiş vd., 2014: 3). Sökmen’e (2013: 385) göre örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
vurgulanması gereken üç temel unsur vardır; yardımlaşma, sorumluluk ve pozitif tutum. Bunlar vatandaşlık 
davranışının örgütün genel yaşamı üzerinde sahip olduğu etkiyi gösteren temel unsurlardır. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı Brief ve Motowidlo (1986) tarafından prososyal davranış, Organ (1988) tarafından iyi 
asker davranışı ve George ve Jones (1997) tarafından örgütsel gönüllülük olarak ele alınmıştır. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı literatürde en yaygın kullanımıyla Organ (1988) tarafından ortaya konan “özgecilik, 
vicdanlılık, centilmenlik, nezaket ve sivil erdem” boyutlarından oluşmaktadır. 

Esasında terimi ilk kez kullanan Organ (1988) değildir. Diğerkamlığın ilk kez filozof Aguste Comte tarafından 
tanımlandığı belirtilmektedir (Batson, 2014: 5). Comte, bireysel motivasyonun sağlanmasında egoizm ve 
diğerkamlığı iki ayrı kaynak olarak değerlendirmiştir (Batson, 2014: 5). Comte egoizmi “başkasına yardım 
dahi etmiş olsa, bunun sonucunda kendine yarar sağlama amacı taşıyan davranışlar” olarak ifade ederken 
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diğerkamlığı “kişinin eylemleri sonucunda kendini düşünmeksizin başkaları için yaşama arzusu” olarak 
nitelendirmiştir (Batson, 2014: 5). Örgütsel davranış literatüründe ise özgecilik “örgüt içinde çalışanın, bir 
zorunluluk olmadan ve gönüllü olarak çalışma arkadaşları, yöneticiler ve müşteriler gibi örgüt paydaşlarına, 
örgütsel etkinliğin artırılmasına yönelik katkı sağlayıcı davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Organ, 1997: 
94). Podsakoff ve arkadaşları (2000) yeni katılan çalışanları örgüte alıştırma çabalarını, bir problem ile 
karşılaşan, iş yükü ağır olan veya işe gelemeyen arkadaşlarına yardımcı olma, bir makine veya ekipmanın 
kullanımını öğretme gibi davranışları, örgüt içinde özgeciliğe örnek olarak göstermişlerdir (Sökmen ve Kenek, 
2019: 3123). Organ ve arkadaşlarına (2005: 239) göre bu tür davranışlar çalışanların işine son verilme ihtimalini 
düşürebilir, terfi konusunda avantaj oluşturabilir ve aynı zamanda lider-üye etkileşimi oluşumu için de, 
tetikleyici bir rol oynayabilir. 

2. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde; normatif bağlılık, işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık değişkenlerinin birbirleri 
ile olan ilişkileri bir alan araştırması çerçevesinde sunulacaktır. Araştırmanın amacı, bu amaç çerçevesinde 
oluşturulan model ve hipotezler, evren ve örneklem, veri toplama araçları, analizler ve bulgular bu bölümde 
yer almaktadır. 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, normatif bağlılık, işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler 
olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda öncelikli amaç, bu değişkenler arasındaki ilişkilerin bir örneklem 
özelinde tespit edilmesidir. Normatif bağlılık, çalışanın sahip olduğu sorumluluk duygusundan, kendine 
yapılan iyiliğe (örgütsel açıdan; çalışanın gelişimi için yapılan yatırımlar, ona güvenilerek işe alınması ve örgüt 
içinde görev ve sorumluluklar verilmesi vb.) aynı şekilde karşılık verme isteğinden veya geçmişinde yaşadığı 
sosyal ve örgütsel sosyalizasyonundan kaynaklanabilmektedir. Normatif bağlılık, çalışanın işten ayrılması ile 
örgüte verebileceği zararı düşünerek örgütte kalmaya devam etme davranışıdır. Burada içselleştirilmiş bir 
sorumluluk duygusu vardır. Bu sorumluluk duygusunun, çalışanda işkolikliğe de yol açabileceği ve çalışanın 
psikolojik olarak sürekli işle meşgul olmasına ve işini her şeyden önde tutmasına sebep olabileceği 
düşünülmektedir. Diğer taraftan, sorumluluk duygusuyla hareket eden ve normatif bağlılığa sahip olan bir 
çalışan, sürekli işi ile ilgilenerek veya örgüte katkı sağlamak adına yüksek performans çabası göstererek 
işinden tatmin sağlayabilir. Bu doğrultuda çalışmanın önemli bir amacı, normatif bağlılık ile iş tatmini 
arasında işkolikliğin aracı değişken olarak bir role sahip olup olmadığının saptanmasıdır. Ayrıca sorumluluk 
duygusuyla hareket eden ve normatif bağlılığı yüksek olan bireyin diğerkâmlık gibi her hangi bir çıkar 
gözetmeksizin başkalarına yardım etme davranışı sergilemesinin muhtemel olduğu varsayılmaktadır. Aynı 
zamanda, aşırı veya durmadan çalışma isteğine sahip işkolik çalışan için örgüt içinde çalışma arkadaşlarına 
karşılık beklemeden yardım etmek de içsel ihtiyacını karşılamaya yönelik fazladan çalışma davranışının bir 
parçası olarak görülebilir. Dolayısıyla normatif bağlılık ile diğerkâmlık davranışı arasındaki ilişkide 
işkolikliğin aracı bir rol oynayabileceği varsayılmış ve bu ilişkinin açıklanması da, çalışmanın diğer 
amaçlarından birisi olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler 2019 Mart ayında bir kamu işletmesinin 1044 
çalışanından 321’inin katılımıyla anket yöntemi ile elde edilmiştir. Geri dönüşü sağlanan bu anketler içinde 
de 14 anket hatalı veya eksik doldurulduğu için analiz dışı bırakılmış, doğru ve eksiksiz bir biçimde 
doldurulan anket sayısı 307 olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda, araştırma örnekleminin, araştırma evreninin 
% 29’unu oluşturduğu tespit edilmiştir. Anketin ilk kısmında katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
kurumdaki pozisyonu ve çalışma süresine dair bilgileri edinebilmek adına bazı sorular yer almaktadır. İkinci 
kısımda ise katılımcıların ilgili değişkenlere yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. 
Normatif bağlılık için Allen ve Meyer’in (1990) geliştirmiş olduğu örgütsel bağlılık ölçeğinin Meyer, Allen ve 
Smith (1993) tarafından revize edilmiş versiyonu tercih edilmiş ve bu ölçekten normatif bağlılığa ait 6 ifade 
kullanılmıştır. “Bu kurumdan şimdi ayrılırsam suçluluk hissederim.” ve “Benim avantajıma olsa bile, 
çalıştığım kurumdan şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor.” gibi ifadeler normatif bağlılık ölçeğine örnek 
olarak verilebilir. İşkolikliğin ölçümü için ise Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen 10 madde, 
“aşırı çalışma” ve “zorlayıcı çalışma” olarak iki boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.  İşkoliklik ölçeğinde “İş 
arkadaşlarım iş yerinden ayrıldıktan sonra bile, kendimi çalışmaya devam eder bulurum.” ve “İçimde, beni 
sürekli çok çalışmaya iten bir şeyler olduğunu hissederim.”  gibi ifadeler yer almaktadır. İş tatmini için Agho, 
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H1 

H4 

H3 

H2 

H7 

H6 

H6 

Price ve Müller (1992) tarafından geliştirilmiş olan “İşimden gerçekten zevk alırım.”, “İşimi ortalama bir 
çalışandan daha fazla severim.” ve “İşimden nadiren sıkılırım.” gibi ifadelerden oluşan 6 madde ve tek 
boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Son olarak diğerkâmlık ölçeği, Organ (1988) tarafından ortaya atılan 
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarıyla uyumlu olan beş faktörlü örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin 
bir boyutunu oluşturmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği Basım ve Şeşen (2006) tarafından iki 
ölçeğin birleşimi ile oluşturulmuş ve 19 maddeye yer verilmiştir. Diğerkâmlık boyutu ise bu ölçeğin beş 
maddesini oluşturmaktadır. “İş esnasında sorunla karşılaşan kişilere yardım etmek için gerekli zamanı 
ayırırım.” ve “Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı olurum.” gibi ifadeler diğerkâmlık 
ölçeğinden örnek olarak verilebilir.  

Katılımcılara yöneltilen anket formunun ikinci kısmında yer alan ifadelerin tümü “1. Kesinlikle 
Katılmıyorum” ve “5. Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere 5’li Likert tipi ölçeğe uygun şekilde kullanılmıştır. 
Elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için SPSS 26 programından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında 
oluşturulan model Şekil 1’de gösterilmektedir altında geliştirilen hipotezler bulunmaktadır Modele göre 
normatif bağlılık bağımsız değişken, iş tatmini ve diğerkâmlık ise bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca işkoliklik 
aracı değişken olarak yer almaktadır. 

 

 
 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın hipotezleri: 

H1: “Normatif bağlılık ile işkoliklik arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” 

H2: “İşkoliklik ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” 

H3: “İşkoliklik ile diğerkâmlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” 

H4: “Normatif bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” 

H5: “Normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” 

H6: “İşkoliklik, normatif bağlılık ile iş tatmini arasında aracılık rolüne sahiptir.” 

H7: “İşkoliklik, normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında aracılık rolüne sahiptir.” 

3. Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık % 95’ini erkek, % 5lik kısmı kadınlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların yaklaşık %40’lık büyük bir kısmının 36-45 yaş aralığındaki 122 çalışan oluşturmaktadır. Ankete 
katılan çalışanların yaklaşık %86’sı evli, %14’ü bekârdır. Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde % 
44’lük oranla büyük bir kısım lise mezunudur. Lisansüstü eğitime sahip olan 2 kişi ise yüzdelik olarak 
katılımcıların sadece % 1’ini oluşturmaktadır. Çalışma süresi açısından değerlendirildiğinde % 55’lik bir 
oranla 169 çalışan kurumda 11 yıldan fazla süredir görev yapmaktadır. Bunun yanında katılımcıların % 
72’sinin işçi ve % 28’inin ise memur olduğu gözlenmiştir. 

İŞKOLİKLİK NORMATİF 
BAĞLILIK 

İŞ TATMİNİ 

H5 DİĞERKÂMLIK 

H7 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Birey sayısı Oran (%) 

Cinsiyet 
Kadın 16 5,2 

Erkek 291 94,8 

Yaş 

18-25 yaş 9 2,9 

26-35 yaş 90 29,3 

36-45 yaş 122 39,7 

45 yaş ve üzeri 86 28,0 

Medeni Durum 
Evli 265 86,3 

Bekâr 42 13,7 

Eğitim Durumu 

İlk veya ortaokul 75 24,4 

Lise 135 44,0 

Ön lisans 40 13,0 

Lisans 55 17,9 

Lisansüstü 2 0,7 

Kurumda Çalışma 
Süresi 

3 yıldan az 8 2,6 

3-5 yıl 68 22,1 

6-10 yıl 62 20,2 

11 yıl ve üzeri 169 55,0 

Görev (Unvan) 
Memur 85 27,7 

İşçi 222 72,3 

3.1. Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi 

Tablo 2’de normatif bağlılık, işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık değişkenleri arasındaki ilişki düzeyleri ve 
kullanılan ölçeklere dair Cronbach’s Alpha güvenilirlik değerleri yer almaktadır. Cohen'e (2013) göre 
“korelasyon analizi sonucunda elde edilen “r” değeri 0,30’dan küçük ise değişkenler arasında zayıf; 0,30 ile 
0,50 arasında ise orta ve 0,50’den büyük bir değere sahip ise de güçlü bir ilişki bulunmaktadır”. Tablo 2’ye 
göre normatif bağlılık ile işkoliklik arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta derecede bir ilişki bulunmaktadır. 
Bununla birlikte; işkoliklik ile iş tatmini arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki, işkoliklik ile diğerkâmlık 
arasında pozitif yönde anlamlı fakat zayıf bir ilişki; normatif bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif yönlü, 
anlamlı ve kuvvetli bir ilişki ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında ise anlamlı, pozitif yönde fakat zayıf 
bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda H1, H2, H3, H4 ve H5 kabul edilmiştir.  

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Değişkenler 1 2 3 4 

Normatif Bağlılık (0,87)    

İşkoliklik ,420* (0,79)   

İş Tatmini ,579* ,497* (0,83)  

Diğerkâmlık ,209* ,267* ,314* (0,732) 

*Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. **Parantez içindeki değerler Cronbach Alfa güvenilirlik katsayılarıdır.  
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3.2. Normatif Bağlılık ile İş Tatmini Arasında İşkolikliğin Aracılık Rolü 

Aracı değişken, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki gözlemlenen ilişkinin tümünü veya yalnızca bir 
kısmını gösterebilir. Bütün ilişkiyi yansıtan tam aracı olarak tanımlanır ve ilişkinin bir kısmını yansıtan 
değişken ise kısmi aracı olarak ifade edilir. Tam aracılıktan söz edebilmek için bağımsız ve aracı değişkenin 
birlikte bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelendiği regresyon analizi sonucunda bağımlı ve bağımsız 
değişken arasındaki ilişkinin istatiksel olarak anlamsız hale gelmesi beklenir. Kısmi aracılık durumunda aracı 
değişken, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki tüm ilişkiyi istatiksel olarak anlamsız hale getiremez, fakat 
bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin gücünde fark edilebilir bir düşüş gerçekleşir 
(Hayes, 2009). 

 

Şekil 2. Aracı Değişken Modeli 1 

Öngörülen aracılık rolünün tespit edilebilmesi adına Baron ve Kenny (1986) tarafından geliştirilen yöntem 
kullanılmıştır. Bu yönteme göre araştırmada ele alınan normatif bağlılık ile iş tatmini arasında işkolikliğin 
aracılık rolünden söz edebilmek için bazı ön koşulların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak bağımsız 
değişken olan normatif bağlılıkta meydana gelen bir değişim, bağımlı değişken olan iş tatmini ve aracı 
değişken olarak öngörülen işkoliklik üzerinde bir değişim oluşturabilmelidir. Başka bir ifadeyle, çalışanın 
normatif bağlılığının artması veya azalmasının sonucunda, onun iş tatmininde ve işkolikliğinde değişiklik 
meydana gelmelidir. Bununla birlikte, aynı şekilde bu kez aracı olarak öngörülen işkoliklikte meydana gelen 
bir değişimin, iş tatmininde oluşacak bir değişimin açıklayıcısı olması gerekmektedir. Yani çalışanın 
işkolikliğinde meydana gelen bir artış veya azalışın, iş tatmininde de bir artış veya azalışa sebep olması 
gerekmektedir.  Bu koşulların sağlanıyor olması ile birlikte normatif bağlılık, işkoliklik ve iş tatmini bir arada 
analize tabi tutulur. Analiz sonucunda bir aracılıktan söz edebilmek için, normatif bağlılığın işkoliklik 
üzerindeki etkisi azalmalı veya istatiksel olarak anlamsız hale gelmelidir.  

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları (Aracı Değişken Modeli 1) 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B β p R2 

Normatif Bağlılık İş Tatmini ,477 ,579 ,000 ,335 

Normatif Bağlılık İşkoliklik ,288 ,420 ,000 ,174 

İşkoliklik İş Tatmini ,597 ,497 ,000 ,247 

Normatif Bağlılık 
İş Tatmini 

,370 ,449 ,000 
,414 

İşkoliklik ,371 ,309 ,000 

Gerçekleştirilmiş olan regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Aracılık rolünün varlığının 
saptanabilmesi için ilk olarak öne sürülen ön koşulların sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir. Buna göre Tablo 
2’de yer aldığı üzere bağımsız değişken olan normatif bağlılığın bağımlı değişken iş tatmini üzerinde anlamlı 

İŞKOLİKLİK 

NORMATİF 
BAĞLILIK İŞ TATMİNİ 
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bir etkisinin olduğu (β: ,579; p: ,000), yine bağımsız değişken normatif bağlılığın aracı olarak öngörülen 
değişken işkoliklik üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu (β: ,420; p: ,000) ve işkolikliğin de iş tatmini üzerinde 
istatiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu (β: ,497; p: ,000) olduğu gözlemlenmiştir. Bu ön koşulların 
sağlanmasının ardından aracılık rolünün varlığının tespit edilebilmesi adına normatif bağlılık, işkoliklik ve iş 
tatmini değişkenleri bir arada analize tabi tutulmuş ve bunun sonucunda normatif bağlılığın iş tatmini 
üzerindeki etkisinin (β: ,449; p: ,001) fark edilebilir derecede azaldığı, işkolikliğin ise iş tatmini üzerindeki 
etkisinin (β: ,309; p: ,000) devam ettiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda denilebilir ki; işkoliklik, normatif 
bağlılık ile iş tatmini arasında kısmi aracılık rolüne sahiptir ve H6 kabul edilmiştir. 

3.3. Normatif Bağlılık ile Diğerkâmlık Arasında İşkolikliğin Aracılık Rolü 

 
Şekil 2. Aracı Değişken Modeli 2 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları (Aracı Değişken Modeli 2) 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B β p R2 

Normatif Bağlılık Diğerkâmlık ,140 ,209 ,000 ,044 

Normatif Bağlılık İşkoliklik ,288 ,420 ,000 ,177 

İşkoliklik Diğerkâmlık ,260 ,267 ,000 ,071 

Normatif Bağlılık 
Diğerkâmlık 

,079 ,118 ,053 
,83 

İşkoliklik ,212 ,217 ,000 

Tablo 3’de gösterilen regresyon analizi sonuçlarına göre ilk olarak bağımsız değişken olan normatif bağlılığın, 
bağımlı değişken olan diğerkâmlık üzerinde anlamlı bir etkisinin (β: ,209; p: ,000) olduğu ve aracı değişken 
olarak öngörülen işkoliklik üzerinde de anlamlı bir etkisinin (β: ,420; p: ,000) olduğu, ayrıca işkolikliğin de 
diğerkâmlık üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisinin (β: ,267; p: ,000) bulunduğu gözlemlenmiştir. Üç 
değişkenin de bir arada analize tabi tutulmasının ardından, elde edilen bulgulara göre normatif bağlılığın 
diğerkâmlık üzerindeki etkisi (β: ,118; p: ,053) istatiksel olarak anlamsız hale gelmiştir. İşkolikliğin, 
diğerkâmlık davranışı üzerindeki anlamlı etkisi (β: ,217; p: ,000) ise devam etmiştir. Bu sonuca göre işkoliklik, 
normatif bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında tam aracılık rolüne sahiptir ve böylece H7 kabul edilmiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada normatif bağlılık, işkoliklik, işten ayrılma niyeti ve diğerkâmlık değişkenleri arasındaki ilişkiler 
incelenmiş ve işkolikliğin, normatif bağlılık ile iş tatmini arasında ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında 
aracılık rolünün bulunup bulunmadığı saptanmaya çalışılmıştır. SPSS 26 paket programı vasıtasıyla 
gerçekleştirilen korelasyon analizine göre çalışmaya konu edinilen tüm değişkenler arasında istatiksel olarak 
anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Dolayısıyla H1, H2, H3, H4 ve H5 kabul edilmiştir. Bu sonuçlar 
Sökmen ve Kenek (2019), Kesen (2015), Burke (2001), Kosevic ve Loh (2015), Yalçınsoy ve Aksoy (2019), Gözen 
(2020) ve Gautam ve arkadaşlarının (2005) çalışmalarından elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. 

İŞKOLİKLİK 

NORMATİF 
BAĞLILIK DİĞERKÂMLIK 
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Öngörüldüğü şekilde normatif bağlılıkta oluşan bir artışla beraber işkoliklikte, iş tatmininde ve diğerkâmlık 
davranışında da bir artış gerçekleşmekte; işkoliklikte oluşan bir artış ile beraber de, iş tatmini ve diğerkâmlık 
davranışında bir artış gözlemlenebilmektedir. Genel itibari ile işkoliklik;  stres, üretkenlik karşıtı iş davranışı, 
tükenmişlik, sağlık problemleri, düşük iş tatmini ve iş aile çatışması  (Spence ve Robbins, 1992; Balducci vd. 
2012; Nagy ve Davis, 1985; Buelens ve Poelmans, 2004; Robinson ve Post, 1995) gibi olumsuz çıktılar ile 
ilişkilendirilmesine rağmen iş tatmini, örgütsel bağlılık ve performans gibi (Machlowitz, 1980; . Sybold ve 
Salamone, 1994; Gerdan 2018; Arsezen ve Kılıçarslan, 2017) olumlu çıktılar ile de pozitif yönlü ilişkileri 
üzerinde durulmuştur. Olumlu ve olumsuz yönde elde edilen bu farklı bulguların örgütsel (yoğun çalışma 
saatleri ve iş yükü, yönetimin baskısı, ödül ve ceza sistemi, terfi şartları vb.) ve kişisel (mükemmeliyetçilik, A 
tipi kişilik, başarı ihtiyacı vb.) özelliklerdeki farklılıklardan kaynaklanması muhtemeldir. Yapılan bu 
çalışmaya göre de işkolikliğin, iş tatmini ve diğerkâmlık davranışı ile pozitif yönde bir bağlantı içinde olduğu 
ortaya konmuştur. 

Ulaşılan diğer bir önemli sonuç ise, işkolikliğin normatif bağlılık ile iş tatmini arasında kısmi aracılık etkisine 
sahip olmasıdır. Buna göre; işkoliklik, normatif bağlılık ile iş tatmini arasındaki ilişkinin istatiksel olarak bir 
kısmını açıklayabilme gücüne sahiptir. Böylece H6 kabul edilmiştir. Bu durumda denilebilir ki; çalışanın sahip 
olduğu normatif bağlılık, onu olması gerekenden fazla işi ile meşgul olmaya yani işkolikliğe sevk edebilecek 
bir etkiye sahiptir ve çalışan fazla çalışarak, sürekli işi ile ilgilenerek kısmen iş tatmini sağlayabilmektedir.  
Son olarak işkolikliğin, normatif bağlılık ile diğerkâmlık davranışı arasındaki ilişkide tam aracı olarak rol 
oynadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla H7 de kabul edilmiştir. Bu durumda işkolikliğin, normatif bağlılık ile 
diğerkâmlık arasındaki ilişkiyi açıklayabilme özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Normatif bağlılık, doğru 
olanı yapmak (işten ayrılmanın yanlış olacağı düşüncesiyle örgüt üyeliğinin devamlılığı) için bireyin içinden 
gelen bir zorunluluk hissiyatıdır (Meyer ve Allen, 1991: 66-67). İşkoliklik de, normatif bağlılık gibi 
içselleştirilmiş bazı standartların ve dürtülerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Bakker vd. 2013: 88). 
Normatif bağlılığa sahip olan bir çalışanın sadece işten ayrılma konusunda değil, örgüt içindeki diğer 
davranışlarında da fayda sağlamaya yönelik bir tutum içerisinde olduğu ve bu yönde hareket edeceği 
söylenebilir. Bu davranışlar esnasında görevini yerine getirmek düşüncesiyle, sürekli zihinsel ve bedensel 
olarak iş ile meşgul olma (işkoliklik) ve örgütün iyiliği için aksayan durumlarda iş arkadaşlarına gönüllü 
olarak yardım etme (diğerkâmlık) yönündeki davranışlar sayılabilir.  Normatif bağlılığı yüksek ve işi ile 
işkoliklik derecesinde ilgili bir çalışan, diğerkâmlık davranışlarını işinin bir parçası olarak görebilir ve bu tür 
davranışların yerine getirilmemesinin, işin aksatılacağına yönelik bir inanca sahip olabilir. Hem bunu 
engellemek adına, hem de sahip olduğu sorumluluk bilinci ve fayda sağlamaya yönelik tutumu sebebiyle 
çalışan gerekli durumlarda diğerkâmlık davranışları gösterecektir. Örgütlerde, amirler veya şeflerin astları ile 
kuracakları yakın ve samimi ilişkilerin ve yapılacak doğru gözlemlerin, çalışanların işkolik tutumlarının 
örgüte ve kendilerine fayda sağlayıcı şekilde yönlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bunun 
yanı sıra, işkoliklik kapsamında farklı örgüt yapılarında ve sektörlerde yapılacak olan çalışmaların, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin daha doğru bir şekilde algılanarak değerlendirilmesine olanak sağlayacağı 
öngörülmektedir.      
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Amaç – Bu araştırmanın amacı Owens ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen mütevazı liderlik 

ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır. Bunun yanı sıra çalışmada mütevazı liderliğin seslilik davranışı 

üzerindeki etkisi ve bu etkinin kuşak farklılığına göre değişip değişmediği incelenmiştir.  

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve iki farklı örneklemden anket tekniği 

ile veriler toplanmıştır. Akademisyenlerden oluşan birinci örneklem (n = 166) ölçeğin uyarlaması 

için, kamu çalışanlarından oluşan ikinci örneklem (n = 196) ise araştırma hipotezlerinin testi için 

kullanılmıştır. Birinci örneklemden elde edilen verilerin yapısal geçerliliğini tespit etmek için 

keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizi ve bağımsız t testi yapılmıştır. İkinci 

örneklemden elde edilen verilerin test edilmesi için regresyon analizi yapılmıştır.   

Bulgular – Yapılan analizlerde mütevazı liderlik ölçeğinin tek faktörlü orijinal yapısının 

desteklendiği görülmüştür. Bununla birlikte mütevazı liderlik algısının seslilik davranışını pozitif 

yönde etkilediği ve bu etkinin X kuşağı çalışanlarda Y kuşağı çalışanlara göre daha güçlü olduğu 

tespit edilmiştir.   

Tartışma – Araştırmada elde edilen tüm bulgular mütevazı liderlik ölçeğinin Türkiye’deki 

araştırmalarda kullanılabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak örgütlerde mütevazı liderlik tarzının 

önemli olduğu, zira bu liderlik tarzının sergilenmesiyle seslilik davranışının arttığı ve bu durumun 

her iki kuşak için geçerli olmakla birlikte, X kuşağında daha belirgin olduğu görülmüştür.   
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Purpose – The purpose of this study is to adapt the humble leadership scale developed by Owens et 

al. (2013) to Turkish. Besides, in the study, the effect of humble leadership on voice behavior and 

whether this effect varies according to generational difference was examined. 

Design/methodology/approach – Quantitative research method was used in the study and data 

were collected using questionnaire technique from two different samples. The first sample included 

academicians (n = 166) was used for the adaptation of the scale, and the second sample included civil 

servants (n = 196) was used to test the research hypotheses. Exploratory and confirmatory factor 

analyzes, reliability analysis and independent t test were performed to determine the structural 

validity of the data obtained from the first sample. Regression analysis was performed to test the 

data obtained from the second sample. 

Findings – In the analyses, it was seen that the humble leadership scale has a single factor structure. 

However, it was determined that the humble leadership perception positively affects the voice 

behavior and this effect was observed to be stronger in the X generation employees than in the Y 

generation employees.  

Discussion – The findings of the study showed that humble leadership scale can be used in Turkish 

studies. The study showed that humble leadership style is important in organizations because the 

voice behavior increases with the demonstration of this leadership style. In addition, humble 

leadership strengthened the voice behavior of both generations of employees, however, generation 

X, which perceived humble leadership behavior, showed more voice behavior than generation Y.  
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1. GİRİŞ  

Yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olan dünyamızda bugüne kadar yaşanan savaşlarda, kurulan devletlerde, 

yaşanan toplumsal ve ekonomik olaylarda öne çıkan ana unsurlardan biri liderlerdir. Tarih boyunca 

toplumları içinde bulundukları zor durumlardan çıkarmada liderlerin büyük bir etkisi olmuştur. Dolayısıyla 

liderlik kavramının insanoğlunun var oluşundan günümüze kadar uzun bir ömrünün olduğu açıktır. Bu ömür 

iş dünyası için de geçerlidir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte işletmelerin daha profesyonel bir şekilde 

yönetilme ihtiyacının ortaya çıkması, liderliği daha fazla ön plana çıkarmış ve birçok örgütün zorluklardan 

başarı ile çıkma hikâyesinde liderlerin kilit role sahip oldukları görülmeye başlamıştır.  

Liderlerin başarılarının arkasındaki sebepler yıllardır araştırılmış ve bu konuda farklı birçok görüş ortaya 

atılmıştır. Başlangıçta sahip olunan özelliklerle açıklanan (özellikler teorisi) bu başarı, sonraki dönemlerde 

sergilenen davranışlara (davranışsal liderlik teorisi) ve daha sonrasında ise koşullara uygun olarak hareket 

etmesine (durumsal liderlik teorisi) dayandırılmıştır. Son yıllarda ise söz konusu başarı -bilginin daha yoğun 

kullanılması gerçeği de dikkate alınarak- yeni liderlik yaklaşımlarıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Yeni 

liderlik yaklaşımlarında liderlerin sadece kendilerini ön plana çıkaran kahramanca eylemlerinden ziyade, 

işbirlikçi liderlik uygulamalarına önem verilmektedir (Fletcher, 2004). Diğer bir ifadeyle bu dönemde liderliğe 

bakış, liderlerin daha az otorite kullanan, daha dinamik, içinde bulunduğu tüm süreçleri dönüştürmeyi 

amaçlayan, izleyicilerini geliştiren ve onlara karşı olumlu davranışlar sergileyen, bencillikten uzak ve daha 

çok ilişki kuran kişiler olduğu yönünde dönüşüme uğramıştır (Pearce ve Conger, 2003; Baykal, 2017). Bu 

durumun bir sonucu olarak da dönüştürücü liderlik (Burns, 1978), etkileşimci liderlik (Bass, 1985), hizmetkâr 

liderlik (Greenleaf, 1977a) gibi birçok yeni yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu kapsamda geliştirilmiş olan yeni bir 

liderlik yaklaşımı da mütevazı liderliktir.  

Owens ve Hekman (2012) tarafından ortaya atılan mütevazı liderlik, bir liderin kendisini ve astlarını nesnel 

olarak değerlendirdiği ve astların güçlü yönlerini ve katkılarını takdir ettiği bir liderlik şekli olarak 

tanımlanabilir. Mütevazı liderler davranışlarında ölçülü olmayı esas alırlar. Söz konusu bu ölçüde; tepeden 

bakma, kibirlenme, sahip olduğu özellikleri abartma, hor görme, aşağılama, küçük görme, böbürlenme, 

kendisini övme gibi davranışların yeri yoktur. Onların statü, makam, bilgi ve birikimleri arttıkça izleyicilerine 

karşı davranışlarının kalitesi artar. Özellikle günümüzde insanların önemli bir kısmının, daha iyi bir ev, daha 

iyi bir araba, daha fazla para kazanma gibi kendilerini daha gösterişli ve şatafatlı gösterecek faaliyetlere 

yönelerek, tevazudan uzaklaşmaları mütevazı liderliği daha da önemli kılmaktadır.  

Mütevazı liderlik kavramının ele alındığı bu araştırma ile üç noktada literatüre katkı sunulması 

beklenmektedir. Bu katkılardan ilki Türkçe uyarlaması bulunmayan Mütevazı Liderlik Ölçeğinin güvenilirlik 

ve geçerlilik çalışmasının yapılması; dolayısıyla ölçeğin Türkiye’deki araştırmalarda kullanılabilir olup 

olmadığının belirlenmesidir. Literatür incelendiğinde mütevazı liderliğe ilişkin sadece Owens ve arkadaşları 

(2013) tarafından geliştirilen tek bir ölçek bulunmakta ve bu ölçekle yapılan çalışmalar (Chen vd. 2019; Ding 

vd., 2020) genellikle Çin örnekleminin bulgularını yansıtmaktadır. Türkiye’de ise gerek kavramsal gerekse 

ampirik çalışmaya rastlanmamakta, dolayısıyla İslam dini de dahil olmak üzere tüm büyük dünya dinlerinde 

temel bir prensip olan (Owens ve Hekman, 2012) bu kavrama ait bir ölçek uyarlama çalışması 

bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırma Türkiye’de yapılan çalışmalarda ele alınabilecek bir kavramı 

(mütevazı liderlik) ve kullanılabilecek bir ölçeği (mütevazı liderlik ölçeği) ilgili alana kazandıran ilk çalışma 

niteliği taşımaktadır. Araştırmanın ikinci katkısı, örgütsel yaşamın devamı için oldukça önem arz eden seslilik 

davranışını ele alması ve mütevazı liderliğin seslilik davranışına etkisini incelemesidir. Üçüncüsü ise 

mütevazı liderlik ve çalışan sesliliği ilişkisini inceleyen önceki araştırmaların (Liu, 2016; Lin vd., 2017) göz ardı 

ettiği kuşak farklılıklarını ele almasıdır. Literatür incelendiğinde Y kuşağına nazaran X kuşağının örgütsel 

konularda daha sessiz oldukları (Gündüz ve Pekçetaş, 2018) göze çarpmaktadır. Bu durum “Acaba, mütevazı 

liderliğin seslilik davranışına etkisi de kuşaklar arasında farklılık gösterebilir mi?” sorusunu akla getirmekte 

ve bu soru ilk defa bu çalışmada cevap bulmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER 

2.1. Mütevazılık Kavramı  

Mütevazı liderlik kavramının açıklamasına geçmeden önce mütevazılık kavramının ne olduğuna/ne 

olmadığına değinmekte fayda vardır. Gizil bir erdem olarak ele alınan mütevazılık kavramı, geçmişte bireyin 

kendi değerini düşürmesi ve düşük düzeyde benlik saygısına sahip olması olarak günümüzden oldukça uzak 

yanlış bir anlamda kullanılmıştır. Kişisel bir zayıflığı içeren bu yanlış anlam (Bright vd. 2006; Zhou ve Wu, 

2018) kavramın “utangaçlık, hırs eksikliği, pasiflik ya da güven eksikliği” ile ilişkilendirilmesine yol açmış 

(Vera ve Rodriguez-Lopez, 2004: 393), dolayısıyla bireylerdeki olumsuz bir özelliği temsil etmiştir. Daha 

sonraki dönemlerde kavram, sahip olunan olumlu bir güç olarak görülmüş ve örgütsel psikolojide bu yönüyle 

ele alınmaya başlanmıştır. Hatta bazı araştırmacılar (örneğin Vera ve Rodriguez-Lopez, 2004) mütevazılığın 

örgüt üyelerinin hem kendilerine ve örgütlerine hem de çevreye gerçekçi bir bakış açısı kazandırdığını ve 

nihayetinde de örgüt için stratejik değer sunduğunu öne sürmüştür.  

Mütevazılık, örgütsel yaşamda ahlaki eylemlerin temeli olarak görülmüş (Owens ve Hekman, 2012) ve 

bireysel kimliklerin, güçlü yanların ve sınırlamaların (yetersizliklerin) farkında olunması sayesinde kendi 

kendini anlama durumunu gösteren bir özellik olarak tanımlanmıştır (Nielsen vd. 2010). Dolayısıyla geçmişte 

kullanılan yanlış anlamının aksine mütevazılık başkalarının değerini olduğundan fazla, kendi değerini ise 

olduğundan düşük gösterme durumu değil, bireyin kibirden uzak bir şekilde güçlü ve zayıf yönlerinin 

farkında olma, güçlü yönleri kibirlenmeden zayıf yönleri ise utanmadan geliştirme durumudur.   

Mütevazılık öz benliğin (kendiliğin) ötesinde bilginin ve rehberliğin tanınmasını ve takdir edilmesini 

gerektirdiği için Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm ve İslam da dahil olmak üzere tüm büyük dünya 

dinlerinde temel bir prensip (Owens ve Hekman, 2012) ve önemli bir erdemdir. Yahudilikte Tanrı’nın 

huzurunda kulluğun farkındalığı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek olarak tanımlanan bu kavram, 

ahlaki yaşamın olmazsa olmazıdır; zira diğer tüm erdemleri anlamlı kılan bir erdemdir (Nelson, 1985). 

Hristiyanlıkta gurur, kibir ve kendini beğenmişlik olarak tanımlanan erdemsizliğin karşıtı olan erdem, 

mütevazılığın kendisidir; ve mütevazılık ruhsal bir bozukluk olan kibirle savaşan diğer bütün erdemlerin 

temelidir (Garcia, 2006). İslam’da da kavramla ilgili benzer şeyleri söylemek mümkündür. Mütevazılık İslam 

dininde merkezi bir erdem olan tevazu kavramıyla karşılık bulmakta; Müslümanlığın gurur, kibir, kendini 

beğenme ve kendi gücüne güvenmeyi bırakarak tevazu sahibi bir kul olmayı gerektirdiği ifade edilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de de Allah’ın kullarının en belirgin sıfatlarından biri olarak öne çıkan 

tevazünün/mütevazılığın (Temiz, 2019) önemi Furkan suresinde “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, 

yeryüzünde tevazu ile yürürler” (Furkan, 25/63) ayetiyle dile getirilmiştir.  

2.2. Mütevazı Liderlik Kavramı  

Mütevazı liderlik kavramını yazına kazandıran ve yaygınca kullanılmasını sağlayan Owens ve Hekman’a 

(2012) göre liderin mütevazı olması onun çalışanların fikirlerine karşı doğrudan tutumunu yansıtmaktadır. 

Zira mütevazı olan bir lider çalışanların önerilerini ve geri bildirimlerini kabullenir ve onların güçlü yanlarını 

takdir eder. Bunun yanında bu özelliğe sahip bir lider kendisini nesnel olarak değerlendirir ve ne 

olduğunun/ne olmadığının bilincinde hareket eder.  

Mütevazi liderlik, bir liderin hem kendisini hem de astlarını çok yönlü ve nesnel bir perspektifle 

değerlendirmesi, astların güçlü yönlerini ve katkılarını takdir etmesi (Owens vd. 2013; Yuan vd. 2018) ve 

onlardan geri bildirimler alması durumudur (Owens vd. 2013; Yuan vd. 2018; Zhu vd. 2019). Bu tanım 

incelendiğinde mütevazı liderlikte 3 temel davranışın sergilendiği söylenebilir. Bunlar (Owens ve Hekman, 

2012; Owens vd. 2013; Walters ve Diab, 2016; Jiang vd. 2019): (a) kısıtları ve hataları kabul etmek (b) 

çalışanların güçlü yönlerini ve katkılarını kabul ve takdir etmek ve (c) öğretilebilirliktir.  

Mütevazı liderin “kısıtları ve hataları kabul etme” davranışı kendini nesnel olarak değerlendirmesini ve 

nihayetinde de doğru bir şekilde anlamasını ifade etmektedir (Owens ve Hekman, 2012; Walters ve Diab, 

2016). Mütevazı liderler belirli bir konuda veya kararda yaptıkları hataları, deneyim ve bilgi eksikliklerini 

kabul ederler. Onlar kararları sonucunda ortaya çıkan başarısızlıkların sorumluluğunu kabullenme cesaretini 

gösterirler.  
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Mütevazı liderlerin “çalışanların güçlü yönleri ve katkıları kabul ve takdir etme” davranışı, onların belirli bir 

konuda veya faaliyette çalışanların katkılarının farkında olmasını, bu katkıları nedeniyle onlara 

minnettarlığını göstermesini ve onları takdir etmesini ifade eder (Owens ve Hekman, 2012; Walters ve Diab, 

2016). Mütevazı liderler çalışanların güçlü yönlerini kabullenen ve belirli bir başarıda kişisel olarak değil de 

ekip olarak bu başarının sağlandığını dile getiren liderlerdir. Dolayısıyla mütevazı olan bir lider her bir 

çalışanın örgüte ve örgütün başarısına yaptığı katkının farkındadır.  

Mütevazı liderlikteki son davranış olan “öğretilebilirlik” liderlerin öğrenmeye karşı açık olduğunu, 

dolayısıyla da yeni fikirlerin ve geri bildirimlerin kendisine verilmesi gerektiğini ifade eder (Owens ve 

Hekman, 2012; Jiang vd. 2019). Mütevazı olan bir lider, belirli bir konuda çalışanlarının düşüncelerine ve 

fikirlerine önem verir. Astlardan öğrenmekten küçük düşeceğini düşünmeden ve çekinmeden yetersiz olduğu 

konularda bilgi ve görüş alır.  

Mütevazi liderlik örgüt içinde yürürlüğe konulabilecek bir dizi davranış kalıbından ziyade doğuştan gelen bir 

erdem ve istikrarlı kişilik özelliğidir (Owens ve Hekman, 2012). Bu liderlik dinlemeyi, başkalarını 

gözlemlemeyi ve yaparak öğrenmeyi içeren aşağıdan yukarıya liderlik yaklaşımıdır (Zhou ve Wu, 2018). Bu 

yaklaşımda liderler kişisel kazançlara aşırı odaklanmayan, kendilerini çalışanları ile katı bir hiyerarşik ilişki 

içinde görmeyen ve gücünü bencil bir şekilde kullanmayan liderlerdir. Onlar çalışanlara karşı daha adil ve 

destekleyici bir davranış sergilerler (Yuan vd. 2018). Ayrıca mütevazı liderler ortaya çıkan sorunları ve hataları 

fırsat olarak görürler; zira ortaya çıkan bu durumdan gelişimi sağlamanın ve krizle başa çıkmanın mümkün 

olabileceğini bilir. Bu liderler çalışanların öğrenmesini güçlendirerek ve gelişmesini meşrulaştırarak 

destekleyici bir liderlik şekli de sergilemiş olur (Zhu vd. 2019).  

Yukarıdaki açıklamalar da referans alınarak mütevazı liderlik, liderin kibirden ve övünmeden kaçınarak güçlü 

ve zayıf yönlerinin farkında olması, güçlü yönlerini büyüklenmeden zayıf yönlerini ise çekinmeden geliştirme 

çabası göstermesi olarak tanımlanabilir. Bu liderlik davranışını sergileyen bireylerin söylemleri kimseyi 

incitmez. Davranışlarını içten ve samimi olarak sergileyen bu liderler tevazu sahibidir. Tevazu ise bulaşıcıdır; 

yani bu tevazu çalışanların da aynı samimiyeti ve içtenliği sergilemesini, kibirden ve böbürlenmeden uzak 

durmasını sağlar. Mütevazı liderler öğrendikçe eksikliğinin, yükseldikçe bunu sadece sahip olduğu 

özelliklerden kaynaklanmadığını düşünerek alçalması gerektiğinin farkındadırlar. Dolayısıyla mütevazı 

liderler kendilerini muhataplarının üstünde konumlandırmazlar ve izleyicilerini kendilerine katkı 

sağlayabilecek potansiyel kişiler olarak görürler.  

 Mütevazı liderliğin başkalarını gözlemlemeyi ve yaparak öğrenmeyi içermesi (Zhou ve Wu, 2018) ve 

çalışanların kişisel gelişimine ve öğrenmesine önem vermesi (Zhu vd. 2019) gibi özellikleri içermesi bu liderlik 

şeklinin hizmetkar ve destekleyici liderliklerle benzer olduğu durumunu ortaya çıkarabilir. Her ne kadar 

benzer yönleri olsa da mütevazı liderlik bu liderlik şekillerinden farklıdır. Hizmetkar liderlik, liderin hizmet 

etmeyi ön planda tutması (Greenleaf, 1997b), çalışanların iyiliğini ve kişisel çıkarlarını kendi çıkarlarından 

daha fazla önemsemesi ve davranışlarında mütevazı, fedakar ve sevgi sahibi olmasıdır (Patterson, 2003). 

Hizmetkar liderler kendilerini önce hizmetçi, sonra lider olarak ifade etmektedir. Onlar astların gelişimini 

liderlerin ya da örgütlerinin hedeflerine ulaşmak için bir araç değil, bir amaç olarak görmektedir (Ehrhart, 

2004). Her ne kadar mütevazılığın hizmetkar liderliğin önemli bir özelliği olduğu öne sürülse de (van 

Dierendonck ve Nuijten 2011), mütevazı liderliğin çift yönlü olması -yani belirli bir konuda ast-üst 

yönlendirmesinin karşılıklı olması- hizmetkar liderlikte ise bu durumun tek yönü içermesi -yani başkaları 

tarafından bir yönlendirmenin bulunması- aralarındaki farkı göstermektedir. Bunun yanında mütevazı 

liderler kendilerini motive etmeyi ve geliştirmeyi öğrenirken, hizmetkârlar böyle davranışlara yönelmezler 

(Jiang vd. 2019).  

Destekleyici liderlik, liderlerin karar verirken takipçilerinin ihtiyaç ve tercihleriyle ilgilenmeleri ve onları 

dikkate almaları durumudur. Onlar kariyer gelişimlerini sağlama sürecinde çalışanlarını gözlemler, onlara 

tavsiyeler verir ve becerilerini geliştirmeleri konusunda gerekli eğitimler almalarını sağlar (Rafferty ve 

Griffen, 2006). Mütevazı liderlikteki astların gelişmesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olma davranışı 

(Liden vd., 2008) destekleyici liderlik ile ortak noktasını gösterse de bu liderlik tarzlarının astları geliştirmede 

kullandıkları yöntemler farklıdır. Mütevazı liderler geliştirme sürecini astları takdir ve teşvik ederek ve 

onlarla iki yönlü iletişim kurarak gerçekleştirirken, destekleyici liderler eğitim yoluyla yaparlar (Jiang vd. 

2019).  
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Liderlerin mütevazı olması ve bunun çalışanlar tarafından algılanması işe ve örgüte yönelik birçok olumlu 

tutum ve davranışı beraberinde getirmektedir. Mütevazı liderlik çalışanların gelişimi için çıktıkları 

yolculuklarını meşru hale getirir (Owens ve Hekman, 2012) ve liderin etkililiğine ilişkin algı güçlenir (Owens 

vd. 2015). Mütevazı liderliğin algılanmasıyla işe ilişkin beceriklilik (Ding vd. 2020) ve bağlılık düzeyi artar 

(Walters ve Diab, 2016; Yang vd. 2019), psikolojik güvenlik yoluyla yaratıcılık (Wang vd. 2018), psikolojik 

güçlendirme yoluyla ise proaktif çalışan davranışları yaygınlaşır (Chen vd. 2019). Mütevazı liderlik 

davranışları algılanan örgütsel destek algısını ve yaratıcılık sürecindeki çalışan bağlılığını güçlendirir (Yuan 

vd. 2018) ve algılanan içsellik statüsü aracılığıyla çalışan esnekliğini artırır (Zhu vd. 2019). Ayrıca mütevazı 

liderlik algısı yenilikçi davranışları (Zhou ve Wu, 2018; Yang vd. 2019) ve vatandaşlık davranışlarını 

yaygınlaştırır (Ding vd. 2020) ve takım psikolojik sermayesi yoluyla takım performansını artırır (Rego vd. 

2017).  

2.3. Mütevazı Liderlik ve Seslilik Davranışı İlişkisi 

Örgütlerde, yöneticilerin her zaman örgüt içerisindeki bütün her şeyden haberdar olmaları ve yürütülen 

faaliyetleri en iyi şekilde yapmaya yetebilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları mümkün olmayabilir. 

Çalışanlar örgüt içerisinde yöneticilerin görmelerinin mümkün olmadığı olaylara tanıklık edebilirler ve işi 

bizzat yerine getirdikleri için işlerin daha iyi yapılmasına katkıda bulunabilirler. Çalışanların örgüt içerisinde 

diğer çalışanlarla ve müşterilerle yaşadıkları problemleri, kendilerini rahatsız eden olayları ve yürütülen 

faaliyetlerle ilgili fikir ve düşüncelerini ifade etmeleri literatürde seslilik davranışı (çalışan sesliliği) olarak 

tanımlanmıştır (Morrison, 2014). Seslilik ile ilgili örgütsel çalışmalar, işyerinde memnuniyetsizlikle karşı 

karşıya olan çalışanlar için sesin işten ayrılmaya bir alternatif olabileceğini öne süren Hirschman  (1970) ile 

başlamaktadır (Tangirala ve Ramanujam, 2008; Nechanska vd., 2020). Alan yazında sesliliğe ilişkin çok sayıda 

tanım yer almaktadır. Van Dyne, Ang, ve Botero (2003) sesliliği, çalışanların işle ilgili konularda örgüte olumlu 

katkıda bulunacak görüş, endişe veya fikirlerini açıkça ifade etmeleri olarak tanımlamışlardır. Kerse ve 

Karabey (2018)’e göre seslilik, işgörenin görev tanımının dışına çıkarak, örgütsel faaliyetleri iyileştirmek ve 

karşılaştığı problemlere çözümler üretmek için önerilerini, fikirlerini ve düşüncelerini dile getirmesidir. Van 

Dyne ve LePine (1998) sesliliği, yalnızca eleştirme olarak değil ayrıca gelişime yönelik yapıcı düşüncelerin 

ifade edilmesini vurgulayan teşvik edici bir davranış olarak tanımlamışlardır. Daha geniş bir perspektifle 

seslilik, sadece önerilen veya ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin dile getirilmesi değil, aynı zamanda işle ilgili 

sorunlara yönelik alternatif yaklaşımlar veya farklı akıl yürütmeler ve başkalarının eylemleri veya görüşleri 

hakkında fikirlerin açıkça belirtilmesidir (Premeaux ve Bedeian, 2003).  

Örgütlerde çalışanların seslilik davranışını sergilemesini/sergilememesini etkileyen politik davranış algısı, 

örgütsel bağlılık, iş tatmini, otantik liderlik, paternalistik liderlik ve lider-üye etkileşimi gibi birçok değişken 

bulunmaktadır (Farndale vd., 2011; Holland vd., 2011; Hsiung, 2012; Zhang  vd., 2015; Alfayad ve Arif, 2017; 

Kerse ve Karabey, 2018). Bu değişkenlerden birisi de mütevazı liderlik algısıdır. Mütevazı liderlik ile seslilik 

arasındaki ilişkiyi, literatürde yapılan çalışmalara ek olarak sosyal bilgi işleme teorisi (Salancik ve Pfeffer, 

1978) bağlamında değerlendirmek mümkündür. Sosyal bilgi işleme teorisine göre, bireylerin tutumları, 

davranışları ve inançları sosyal çevresinden (üstler, astlar ve diğer çalışma arkadaşları) etkilenmektedir 

(Salancik ve Pfeffer, 1978). Sosyal bilgi işleme teorisi, bireylerin işyerindeki sosyal çevrelerinden edindikleri 

bilgileri kendi zihinsel süreçlerinde işlediğini, anlamlandırdığını ve buna dayalı olarak algılarını, tutumlarını 

ve davranışlarını yeniden yapılandırdığını (şekillendirdiğini) ileri sürmektedir (Salancik ve Pfeffer, 1978; 

Boekhorst, 2015). Diğer bir deyişle bireyin örgütteki sosyal çevresinde gerçekleşen olayların, çalışan 

üzerindeki etkisinin ve çalışanın bunu zihinsel olarak anlamlandırma sürecinin bir sonucu olarak davranışları 

ya olumlu ya da olumsuz yönde yeniden şekillendirilebilir. Bu nedenle bir liderin ikili etkileşimlerde 

sergilemiş olduğu davranışlar, izleyicilerin çalışma ortamları hakkındaki kolektif algılarını etkileyerek 

davranışlarına rehberlik etmektedir (Klein ve Kozlowski, 2000).  

Mütevazı liderlerin genellikle liderlik ettikleri gruplar, takımlar ve örgütler üzerinde olumlu etkileri 

olmaktadır (Swain, 2017). Mütevazı liderler iş süreçlerinde ortaya çıkan sorun veya engellerde kendisiyle ilgili 

bir hata veya eksiklik varsa bu durumu üstlenmekten çekinmezler. Bu anlamda mütevazı liderlerin oldukça 

nesnel davrandıkları ifade edilebilir. Mütevazı liderler, sürekli öğrenmeyi ve öğretmeyi benimsedikleri için, 

takipçilerinin fikir ve önerilerini önemserler ve onların güçlü yanlarını takdir ve teşvik ederek geliştirmeye 

çalışırlar (Owens ve Hekman 2012). Dolayısıyla sosyal bilgi işleme teorisine (Salancik ve Pfeffer, 1978) 

dayanarak, çalışanların kendilerine karşı mütevazı olan liderlerinden ötürü iş hayatında hem hoşlanmadıkları 
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durumları hem de örgütün faydasına olacağını düşündükleri öneri, fikir ve düşüncelerini çekinmeden ve 

rahatlıkla aktarma olasılıklarının yüksek olduğu ifade edilebilir. Nitekim Chen ve arkadaşlarının (2019) Çin’de 

farklı sektörlerdeki çalışanlar üzerinde yaptıkları araştırmada mütevazı liderlik ile seslilik davranışı arasında 

tespit ettikleri pozitif yönlü ilişki bu durumu desteklemektedir.  

Mütevazı liderlik ile seslilik ilişkisi, mütevazı liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerinden de 

açıklanabilir; zira her iki davranış da çalışanların rollerinin ötesinde sergiledikleri davranışları ifade 

etmektedir. Mütevazı liderlik algısının çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını artırma olasılığı 

yüksektir. Nitekim Ding ve arkadaşları (2020) Çin’de sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada 

mütevazı liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Gerek 

mütevazı liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki söz konusu bu ilişkiden yola çıkarak gerekse 

Chen ve arkadaşlarının (2019) araştırma bulguları dikkate alınarak mütevazı liderlik algısının seslilik 

davranışını güçlendireceği düşünülmüş ve aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 

H1: Mütevazı liderlik algısı seslilik davranışını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkiler.  

2.4. Kuşakların Düzenleyici Rolü  

Çoklu kuşak kuramı Mannheim (1952) tarafından öne sürülmüştür. Mannheim, aynı sosyal veya tarihsel 

olaylardan etkilenen bireylerin ortak bir bilinci paylaştıklarını ve benzer kolektif fikirler, sloganlar ve 

deneyimler geliştirdiklerini ileri sürmüştür. Çoklu kuşak kuramını destekleyenler, farklı zaman aralıklarında 

büyüyen bireylerin farklı inanç, değer, tutum ve beklentiler dizisine sahip oldukları için kuşakların çalışan 

davranışlarını etkilediğini savunmaktadırlar (Glass 2007; Cogin, 2012; Gürbüz, 2015). Bu kurama göre bireyler, 

doğdukları tarih ve şahit oldukları toplumsal olaylardan dolayı iş hayatında; Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek 

Patlaması Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1982), Y Kuşağı (1983-1999) ve Z Kuşağından (2000 ve sonrası) 

birinde yer almaktadır. Bu sınıflandırma baz alındığında Sessiz Kuşak ve Bebek Patlaması kuşağında yer alan 

kişilerin çok önemli bir kısmının emekli olduğu, X ve Y kuşağının içinde yer alanların mevcut durumda hala 

çalışanlar olduğu, Z kuşağında yer alanların ise önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde iş hayatına atılacağı 

söylenebilir (Gündüz ve Pekçetaş, 2018). Bu bağlamda çalışmaya halihazırda kamu çalışanlarının en fazla yer 

aldığı X ve Y kuşağı dâhil edilmiştir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların kuşaklarla ilgili sınıflandırmalarda birbirlerinden farklı 

tarih ve tanımlamaları temel aldıkları görülmektedir. Örneğin Lancaster (2004) 1965-1981 arasını X Kuşağı, 

1982-2000 arasını Y Kuşağı olarak, Süral Özer ve arkadaşları (2013)  1961-1980 arasını X Kuşağı ve 1981-2000 

arasını Y Kuşağı olarak ve Gürbüz (2015) 1966-1979 arasını X Kuşağı ve 1980-1995 arasını Y Kuşağı olarak 

sınıflandırarak incelemişlerdir. Konu hakkındaki literatüre bakıldığında tanımlı kuşakların yaş aralıklarının 

belirlenmesi oldukça zordur (Kim vd. 2016). Bu nedenle çalışmada Kerse’nin (2016) ulusal ve uluslararası 

sınıflandırmaları inceledikten sonra yapmış olduğu sınıflandırma kullanılmıştır. Araştırmacı 1965-1980 yılları 

arasında doğanları X Kuşağı, 1981-2000 yılları arasında doğanları ise Y Kuşağı olarak sınıflandırmıştır.  

X kuşağı, küçük yaşlardan itibaren finansal sorumluluklar almak durumunda kalan bir kuşaktır. Bu kuşağa 

mensup olan bireyler, çocuk yaşlarda yetişkin gibi davranmaya ve ailelerinin sorumluluklarını almaya 

mecbur kalmışlardır (Toruntay, 2011). Öte yandan Y kuşağı ebeveynlerinde ise yüksek boşanma oranları söz 

konusudur. Bu durum onları ebeveynleri olmadan kendi kendilerine bakmaya ve birçok şeyi tek başlarına 

başarmak durumunda bıraktığı (Martin, 2005) için daha bireyci olmalarına neden olmuştur. X kuşağı 

çalışanların Y’lere göre başkalarına yardım ve toplumsal değerlere sahip çıkma gibi fedakârlık gerektiren 

durumlara daha fazla duyarlı olmaları (Twenge vd. 2010) bunun bir göstergesidir. Y kuşağının ebeveynleri, 

çocuklarının eğitimli ve bilinçli olarak yetişebilmesi için öğretmenlerle sürekli iletişim halinde kalarak onları 

başarı ve başarısızlık konusunda sürekli sorgulamışlardır. Bu durum Y’lerin erken yaşlardan itibaren aile 

kararlarına katılma, kendilerini ifade etme, benlik saygısı, kendine güvenme ve bağımsız olma eğilimlerini 

olumlu olarak etkilemiştir (Reynolds vd. 2008; Kim vd. 2016). 

X kuşağı teknolojiyi üreten kuşak olarak bilinmesine rağmen teknolojiyi kullanma konusunda Y kuşağının 

gerisinde kalmıştır (Toruntay, 2011). Y’ler yüksek hızlı internet ve kişisel bilgisayarları sayesinde kolaylıkla 

web sitelerine, sohbet odalarına ve bloglara bağlanarak seslerini tüm dünyaya duyurma imkânına sahip 

olmuşlardır. Bu durum Y kuşağının kendisini bireysel olarak daha güçlü hissetmesini sağlamıştır (Flowers 

vd., 2010). Yine Y kuşağı entelektüel bir meydan okuma eğilimi gösterdiği ve başarılı olmayı çok arzuladığı 
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için fark yaratmaya çalışır (Brown, 2004). Söz konusu özelliklerinden dolayı Y kuşağında yer alan çalışanların 

öneri, fikir veya görüşlerini daha fazla dile getirmekten çekinmedikleri ifade edilebilir. Diğer bir ifade ile 

örgütlerde Y kuşağında yer alan çalışanların X kuşağındaki çalışanlara göre daha fazla seslilik davranışı 

gösterdikleri söylenebilir. Nitekim Gündüz ve Pekçetaş’ın (2018) X kuşağının Y kuşağına oranla genel örgütsel 

sessizlik düzeyinin daha yüksek olduğuna yönelik tespitleri de bunu destekler niteliktedir. Yine Holland, 

Cooper, ve Hecker  (2016) internet çağında yetişmiş olan Y kuşağı çalışanlarının önceki kuşaklara göre, sosyal 

medyayı çalışan sesi olarak görmeye daha fazla meyilli olduklarına yönelik bulguları da söz konusu duruma 

dayanak oluşturmaktadır. İlgili açıklamalar ve araştırma bulguları incelendiğinde mütevazı liderliğin seslilik 

ile ilişkisinde kuşakların destekleyici rol üstlenmesinin muhtemel olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

aşağıdaki hipotez önerilmiştir: 

H2: Mütevazı liderlik algısının seslilik davranışı üzerindeki etkisinde kuşak farklılığı düzenleyici 

(moderator) rol oynar; yani mütevazı liderlik algısının çalışan sesliliği üzerindeki pozitif etkisi X ve Y 

kuşağı çalışanlarında farklılaşır. 

Yukarıda geliştirilen hipotezler doğrultusunda aşağıdaki araştırma modeli oluşturulmuştur:  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3. YÖNTEM  

3.1. Örneklem 1 ve Amaç  

Bu araştırmanın yapılmasının amaçlarından birisi Türkçe uyarlaması bulunmayan Mütevazı Liderlik 

Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarını yapmak; dolayısıyla ölçeğin Türkiye’deki araştırmalarda 

kullanılabilir olup olmayacağını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda birinci örneklemimizdeki veriler 

kartopu tekniği kullanılarak 166 akademisyenden sosyal iletişim araçları vasıtasıyla elde edilmiştir. Verilerin 

elde edilmesinde tamamen gönüllülük ilkesi dikkate alınmış ve bu durum katılımcılara iletilmiştir. Elde edilen 

verilerden katılımcıların %58’inin (97) erkek, %63’ünün evli, %93’ünün (155) lisansüstü mezunu ve %50’sinin 

(83) 9 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olduğu görülmüştür. Söz konusu bu katılımcılar üzerinden mütevazı 

liderlik ölçeğinin dilsel eşdeğerliği ve ölçeğin geçerliliği (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri) ve 

güvenilirliği (iç tutarlılık, madde toplam korelasyonları ve madde analizi) tespit edilmiştir. 

3.2. Örneklem 2 ve Amaç  

Araştırmanın yapılmasındaki bir diğer amaç örneklem 1’de elde edilen faktör yapısını doğrulamak ve 

mütevazı liderliğin seslilik davranışına etkisini belirlemektir. Ayrıca araştırmada X ve Y kuşakları arasında 

mütevazı liderliğin seslilik davranışına etkisinin farklılık gösterip göstermediği de incelemiştir. Araştırma 

evrenini bir kamu kurumundaki 346 çalışan oluşturmaktadır. Bu evrenden %5 hata payı öngörülerek 

seçilebilecek örneklem büyüklüğü 182 olarak tespit edilmiştir (Krejcie ve Morgan, 1970). Kolayda örnekleme 

yöntemi ve anket tekniği ile 196 çalışandan veri elde edilmiştir. Katılımcıların %50,5’inin (99) erkek, %82’sinin 

(161) evli, %63’ünün (124) Y kuşağı, %81’inin (160) lisans mezunu ve %70’inin (138)  9 yıl ve üzeri tecrübeye 

sahip olduğu görülmüştür.  

3.3. Veri Toplama Araçları  

Mütevazı liderlik ölçeği: Mütevazı liderlik için bir önceki örneklemde güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları 

yapılan Owens vd. (2013) tarafından geliştirilen dokuz maddeli ölçek kullanılmıştır. Ölçekte “Eleştirel bir 

Kuşaklar 

Mütevazı 

Liderlik 
Seslilik 

Davranışı 
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nitelik içerse bile yöneticim aktif olarak geribildirim vermemizi ister” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Ölçek 

maddeleri 5’li Liket tipi ölçeğe göre (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) derecelendirilmiştir.  

Seslilik davranışı ölçeği: Çalışanların seslilik davranışı Van Dyne ve LePine  (1998) tarafından geliştirilen ve 

Türkçe uyarlaması Arslan ve Yener (2016) tarafından yapılan tek boyutlu ve 6 maddeli ölçek kullanılarak 

ölçülmüştür. Ölçek maddeleri 5’li Likert türü ölçeğe göre “1-kesinlikle katılmıyorum” ve 5-kesinlikle 

katılıyorum” aralığında derecelendirilmiştir. Ölçekte “Bu işyerinde işlerin daha iyi yapılabilmesi için 

amirlerime rahatça fikirlerimi söyleyebiliyorum” şeklinde ifadeler yer almaktadır.  

3.4. Mütevazı Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Çevirisi 

Sosyal bilimlerde ölçek uyarlama çalışmaları, ölçek geliştirme çalışmaları gibi, araştırmacılar tarafından veri 

toplama aracı elde etmek için kullanılan bir yoldur (Gürbüz ve Şahin, 2018: 193). Fakat ölçek uyarlama ölçek 

geliştirmeden daha kolay ve daha az maliyetli bir uygulamadır. Farklı bir dilde hazırlanmış bir ölçeğin Türkçe 

uyarlaması yapılırken ilk yapılması gereken ölçeğin orijinal dilinden Türkçeye çevirisinin yapılmasıdır. 

Bunun için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir (Brislin vd., 1973). Bu araştırmada uyarlaması yapılan 

mütevazı liderlik ölçeği Owens vd. (2013) tarafından geliştirilen dokuz maddeli bir ölçektir. İngilizce dilinde 

hazırlanmış olan bu ölçek öncelikli olarak İngilizce’ye ve Türkçe’ye hakim, anadili Türkçe olan iki dilbilimci 

tarafından birbirlerinden bağımsız olarak Türkçe çevirisi yapılmıştır. İkinci aşamada her iki dile ve kültüre 

hakim farklı iki dilbilimciye Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi yaptırılmıştır. Üçüncü adımda daha önce yapılmış 

çevirilerde görev almamış ve her iki dile ve kültüre hakim olan iki dilbilimci ve sosyal bilimler alanında 

araştırmalar yapmış üç öğretim üyesinden oluşan bir uzman grubuna danışılmıştır. Uzmanlar tarafından 

yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce yapılan çevirilerde, her maddede kullanılan ve İngilizcesi 

“My leader” Türkçesi “Benim liderim” yerine “yöneticim” kelimesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca bazı ölçek maddelerinde kullanılan “others” kelimesinin karşılığı olan “başkaları” yerine “çalışanlar” 

ifadesinin daha uygun olacağı kararlaştırılmıştır.  Uzmanlardan alınan geribildirim sonrasında her iki dile 

hakim olan bir dilbilimciye ölçeğin orijinal dili ve çevirisi kontrol ettirilmiş ve İngilizceye hakim olan ve sosyal 

bilimler alanında araştırmalar yapmış iki öğretim üyesine kontrol ettirilip onay alındıktan sonra ölçeğin 

Türkçe çevirisinin uygun olduğuna karar verilmiştir.     

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS 22 ve AMOS 22 istatistik programları kullanılmıştır. Veriler iki 

aşamada ve iki farklı örneklem kullanılarak analiz edilmiştir. İlk aşamada birinci örneklemden (166 

akademisyen) elde edilen verilere, Owens vd. (2013) tarafından geliştirilen 9 maddeli mütevazı liderlik 

ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini ortaya koymaya yönelik olarak, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör 

analizi, güvenirlik analizi ve maddelere ait alt ve üst grup ortalamalarına yönelik t testi yapılmıştır. Bir sonraki 

aşamada ise ikinci örneklemden (196 kamu çalışanı) elde edilen veriler kullanılarak mütevazı liderlik ve 

seslilik davranışı ölçeklerine doğrulayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Son olarak araştırma 

hipotezleri (H1 ve H2) Process Macro (SPSS için) programı kullanılarak test edilmiş ve elde edilen sonuçlar 

istatistiksel olarak yorumlanmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Birinci Örnekleme Ait Bulgular 

4.1.1. Keşfedici Faktör Analizi (KFA) 

Araştırmada öncelikli olarak birinci örneklemden elde edilen verilerin geçerliklerinin tespit edilmesine 

yönelik olarak keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 1’de 

verilmiştir.   
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Tablo 1. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler 
Faktör 

Yükleri 
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

(%) 

Toplam 

Varyans 

(%) 

ML1. Eleştirel bir nitelik içerse bile yöneticim aktif olarak 

geribildirim vermemizi ister.  
.780 

6.59 73.32 73.32 

ML2. Yöneticim, bir şeyin nasıl yapılacağını bilmediğinde bunu 

kabullenir/itiraf eder.  
.819 

ML3. Yöneticim, çalışanlar kendisinden daha fazla bilgi ve 

beceriye sahip olduğunda bu durumu kabul eder.  
.846 

ML4. Yöneticim, çalışanların güçlü yönlerini dikkate alır.  .817 

ML5. Yöneticim, çalışanları güçlü yönleriyle sık sık över. .837 

ML6. Yöneticim, çalışanları eşsiz (önemli) katkılarından ötürü 

takdir eder.  
.874 

ML7. Yöneticim, çalışanlardan bir şeyler öğrenme konusunda 

isteklidir. 
.883 

ML8. Yöneticim, çalışanların fikirlerine (düşüncelerine) açıktır .906 

ML9. Yöneticim, çalışanların önerilerine açıktır.  .933 

KMO=.918 

Küresellik Derecesi (Bartlett’s)=1497.946 (p = .000) 

 

Ölçeğin faktör analizine uygunluğunun söylenebilmesi için öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s 

Küresellik testi sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir. KMO değerinin .918 olması örneklemin faktör analizi 

için yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca Bartlett’s Küresellik testinin anlamlı olması [χ2 (36) = 

1497.946, p < .01] değişkenler arası ilişkilerin oluşturduğu matrisin faktör analizi için uygun olduğu anlamına 

gelir (Field, 2000; Gürbüz ve Şahin, 2018: 327).   

Keşfedici faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan tek faktörlü bir yapı tespit edilmiştir. Şekil 2’de 

görüldüğü gibi birinci faktörden sonra belirgin bir kırılma gerçekleşmiştir. Bu tek faktörün toplam varyansı 

açıklama oranı %73.322 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ölçekteki maddelere ait faktör yüklerinin .780 ile .933 

arasında değiştiği ortaya çıkmıştır.  

 

Şekil 2. Mütevazı Liderlik Ölçeğinin Yamaç Serpme Grafiği 
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4.1.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Yapılan KFA sonucunda mütevazı liderlik ölçeğinin yapısal geçerliliği tespit edilmiştir. Araştırmanın bu 

aşamasında KFA sonucunda ortaya çıkan faktör yapısının elde ettiğimiz verilerle doğrulanıp 

doğrulanmadığını tespit etmek amacıyla AMOS 22 istatistik programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğe ilişkin uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebililir seviyenin 

altında olmaları nedeniyle bazı modifikasyonlar yapılmıştır. Yapılan modifikasyonlardan sonra ölçeğe ait 

uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir değerlere ulaştıkları görülmüştür [χ2 (23) = 47.892, p =.002, CFI = 

0.983, TLI = .974,  RMSEA = 0.079, SRMR = 0.0287].  

 

Şekil 3. Mütevazi Liderlik Ölçeğine Ait DFA 

4.1.3. Güvenirlik Bulguları 

Mütevazı liderlik ölçeğinin güvenirliğinin (iç tutarlılığının) tespit edilmesinde sosyal bilimlerde en fazla 

kullanılan Cronbach Alpha tekniği kullanılmıştır. Tablo 2’de ölçeğe ilişkin iç tutarlılık güvenirliğini gösteren 

Cronbach Alpha değerinin .954 olduğu görülmektedir. Bu değere göre mütevazı liderlik ölçeğinin iç tutarlılık 

güvenirliğinin yüksek seviyede olduğu söylenebilir (George ve Mallery, 2003). 

Tablo 2. Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Maddeler Madde Toplam Korelasyonu Madde Silinirse Ölçeğin Alfa Katsayısı 

ML1 .725 .953 

ML2 .771 .951 

ML3 .803 .949 

ML4 .768 .951 

ML5 .792 .950 

ML6 .836 .948 

ML7 .847 .947 

ML8 .875 .946 

ML9 .910 .944 

Cronbach Alpha = .954 

Araştırmada ölçek maddelerinin birbirleri arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla maddeler arası 

korelasyon değerleri de incelenmiştir. Maddeler arası korelasyon değerleri, bir madde üzerindeki puanların 

ölçekteki diğer tüm maddelere ait puanlarla ne ölçüde ilişkili olduğunu inceler. Yapılan analiz sonucunda 

ortaya çıkan değerler Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Maddeler Arası Korelasyon Değerleri 

Değişkenler  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ML1 1         

ML2 .557** 1        

ML3 .598** .816** 1       

ML4 .554** .604** .637** 1      

ML5 .625** .568** .596** .730** 1     

ML6 .679** .590** .656** .713** .818** 1    

ML7 .652** .704** .702** .640** .733** .735** 1   

ML8 .673** .718** .728** .683** .670** .740** .834** 1  

ML9 .693** .756** .780** .742** .713** .793** .785** .902** 1 

Tablodaki değerler incelendiğinde maddeler arası korelasyon değerlerinin .557 ile .902 aralığında oldukları 

görülmektedir. Ayrıca ölçeğe ilişkin %27’lik alt ve üst grup skorları arasında bağımsız t testi yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda maddelerin birbirlerinden bağımsız oldukları görülmüştür (Tablo 4).  

Tablo 4. Maddelere Ait Alt ve Üst Grup Ortalamalarına Yönelik t Testi Sonuçları 

Mütevazı liderlik ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığını tespiti için yapılan 

yukarıdaki analizlere ilaveten ortalama açıklanan varyans (Average Variance Extracted-AVE) ve bileşik 

güvenirlik (Composite Reliability-CR) değerleri de incelenmiştir. AVE değerinin .50’nin üzerinde   CR 

değerinin ise .70 üzeri olması gerekir (Fornell ve Larcker, 1981; Hair vd., 2010). Yapılan analiz sonucunda 

ölçeğe ait AVE değerinin .545 olduğu ve bileşik güvenirlik (CR) değerinin .942 olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda ölçeğin yapı geçerliliğinin ve güvenirliğinin uygun olduğu ifade edilebilir.   

4.2. İkinci Örnekleme Ait Bulgular 

4.2.1. Doğrulayıcı faktör analizleri 

Araştırma kapsamında birinci örneklemde ortaya konan tek faktörlü mütevazı liderlik ölçeğinin faktör 

yapısını ikinci örneklemden elde edilen verilerle desteklemek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi (AMOS 

22) kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan değerler, uyum 

indekslerinin kabul edilebilir aralıkta oldukları yönündedir [χ2 (23) = 47.451, p =.002, CFI = 0.981, TLI = .971,  

RMSEA = 0.076, SRMR = 0.0317].  

Madde No group N Ort. SS t p 

ML1 Üst grup 83 4.09 .652 10.222 .000 

Alt grup 83 2.67 1.079 10.280 .000 

ML2 Üst grup 83 4.00 .667 11.805 .000 

Alt grup 83 2.42 1.020 11.863 .000 

ML3 Üst grup 83 4.12 .482 11.938 .000 

Alt grup 83 2.51 1.125 12.039 .000 

ML4 Üst grup 83 4.29 .533 9.073 .000 

Alt grup 83 2.96 1.217 9.148 .000 

ML5 Üst grup 83 3.95 .752 11.358 .000 

Alt grup 83 2.42 .972 11.393 .000 

ML6 Üst grup 83 4.18 .591 10.889 .000 

Alt grup 83 2.70 1.084 10.960 .000 

ML7 Üst grup 83 4.15 .705 13.089 .000 

Alt grup 83 2.40 .983 13.140 .000 

ML8 Üst grup 83 4.41 .520 13.077 .000 

Alt grup 83 2.71 1.059 13.175 .000 

ML9 Üst grup 83 4.43 .498 12.495 .000 

Alt grup 83 2.74 1.121 12.597 .000 
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Araştırma kapsamında çalışanların seslilik davranışlarını ölçmek amacıyla kullanılan 6 maddeli seslilik 

davranışı ölçeği ile elde edilen verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısı ile uyumlu olup olmadığını tespit etmeye 

yönelik olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda toplanan veriler modelin 

uyumlu olduğunu göstermiştir. Diğer bir ifadeyle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 

uyum iyiliği değerleri modelin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir olduğunu ortaya çıkarmıştır [ χ2 (8) = 

17.748, p =.023, CFI = 0.984, TLI = .970,  RMSEA = 0.074, SRMR = 0.0284].  

4.2.2. Ölçeklere Ait Güvenirlik Analizi  

Mütevazı liderlik ölçeğine ait 9 madde arasında tutarlılık olup olmadığını ölçmek amacıyla güvenirlik analizi 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri .932 olarak bulunmuştur. Bu sonuca 

göre ölçeğin yüksek seviyede güvenilir olduğu söylenebilir.  

Çalışan sesliliği ölçeğinin iç tutarlılığını tespit etmeye yönelik olarak yapılan analiz sonucunda 6 maddeli 

çalışan sesliliği ölçeğinin iç tutarlılığı hakkında bilgi veren Cronbach Alpha değerinin .890 olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin güvenirliğinin yüksek seviyede olduğunu göstermektedir.  

Araştırma ölçeklerinin güvenilirlik ve geçerliliklerinin test edilmesine yönelik olarak her bir ölçeğin AVE ve 

CR değerleri de hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda mütevazı liderlik (AVE = .502 ve CR = .927) ve 

seslilik davranışı (AVE = .650 ve CR = .916) ölçeklerinin geçerliliklerinin ve güvenirliklerinin sağlandığı 

görülmüştür.  

Tablo 5 değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve araştırma değişkenleri arasındaki korelasyonları 

göstermektedir.  

Tablo 5: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler  x̄ SS 1 2 3 4 5 6 7 

1) Cinsiyet  1.51 .501 -       

2) M. Hal 1.18 .384 -.045 -      

3) Kuşak 1.63 .483 .050 .079 -     

4) Eğitim  2.80 .545 .117 -.168* .123 -    

5) Deneyim  3.57 .744 .116 -.251** -.383** -.027 -   

6) ML 3.42 .904 .002 .005 .335** .191** -.112 -  

7) SD 3.80 .762 .133 .042 .286** -.013 -.050 .693** - 
p < .01, ML = Mütevazı Liderlik, SD = Seslilik Davranışı 

Tablodaki değerler incelendiğinde mütevazı liderlik ile seslilik davranışı beklenildiği gibi birbirileri ile pozitif 

yönlü ilişkili oldukları görülmektedir (r = .693, p < .01).  

4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde Preacher ve Hayes (2004) tarafından geliştirilen Process Macro 

(SPSS için) istatistik programı kullanılmıştır. Bu program bootstrap tekniğinin kullanılmasını ve düzenleyici 

etkinin farklı seviyelerine göre bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koyması açısından oldukça kullanışlıdır (Preacher vd., 2007; Cole vd., 2008). 

Analizlerde bootstrap tekniği kullanılarak elde edilen %95 güven aralığı (confidence interval, CI) değerleri, 

değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulan hipotezlerin desteklenip desteklenmediği hakkında bilgi 

vermesi açısından önemlidir (Hayes ve Preacher 2014). Hipotezlerin tam olarak desteklendiğinin 

söylenebilmesi için güven aralığı değerlerinin sıfır değerini içermemesi gerekir (MacKinnon vd., 2004).  

Mütevazı liderliğin seslilik davranışı üzerindeki etkisinde kuşakların düzenleyici etkisinin tespit edilmesine 

yönelik olarak yapılan analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Tabloda bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişken üzerindeki etkileri (B), standart hata (SH) değerleri, B değerlerinin anlamlılığını gösteren p değerleri 

ve güven aralıkları (en düşük güven aralığı-EDGA ve en yüksek güven aralığı-EYGA) verilmiştir.  
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Tablo 6: Değişkenler Arasındaki İlişkiye Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 B SH     t      p EDGA EYGA 

Bağımlı Değişken = Seslilik Davranışı 

Mütevazı Liderlik (ML) .852 .145 5.898 .000 .567 1.137 

Kuşak .733 .318 2.303 .022 .105 1.360 

MLxKuşak -.191 .092 -2.080      .038 -.372 -.009 

Şartlı etki= Kuşaklar   

1 (X Kuşağı)    .661 .064  10.264       .000 .534 .788 

2 (Y Kuşağı)   .470 .065    7.191      .000 .341 .599 

(N = 196, EDGA = En Düşük Güven Aralığı, EYGA = En Yüksek Güven Aralığı) 

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde mütevazı liderliğin seslilik davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

etkisinin olduğu görülmektedir (B = .852, %95 GA [.567, 1.137], t =5.898, p < .01). Bu sonuç mütevazı liderliğin 

seslilik davranışı üzerinde pozitif etkisi olduğu yönündeki Hipotez 1’in desteklendiği anlamına gelmektedir. 

Hipotez 2’ye ait sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Hipotezin desteklenip desteklenmediğinin incelenmesinden 

önce düzenleyici etkinin anlamlılığının kontrol edilmesi gerekir. Bunun için öncelikli olarak bağımsız 

değişken olan mütevazı liderlik ile düzenleyici değişken olan kuşak değişkeninin etkileşiminin (MLxKuşak) 

anlamlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Elde edilen sonuçlar mütevazı liderlik ile kuşak 

etkileşiminin anlamlı olduğunu göstermiştir (B = -.191, t = -2.08, p < .05). Hipotez 2’nin tam olarak 

desteklendiğinin söylenebilmesi için mütevazı liderlik ve kuşak etkileşimine ait eğim analizi sonuçlarının 

incelenmesi gerekmektedir (Cole vd., 2008). Mütevazı liderliğin seslilik davranışı üzerindeki etkisinin 

kuşaklara göre farklılık gösterip göstermediği Şekil 4’te verilmiştir.   

 

Şekil 4. Kuşak Farklılıklarının Düzenleyici Rolü 

Kuşakların düzenleyici etkisi incelendiğinde mütevazı liderliğin seslilik davranışı üzerindeki pozitif etkisinin 

X kuşağı ve Y kuşağı çalışanlara göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile her iki kuşak 

çalışanlarında mütevazı liderlik seslilik davranışlarını etkilemektedir; ancak X kuşağı çalışanların (B = .661, 

%95 GA [.534, .789], t =10.265, p < .01) Y kuşağı çalışanlara (B = .470, %95 GA [.341, .599], t =7.192, p < .01)  göre 

mütevazı liderlik algılarının seslilik davranışları üzerindeki pozitif etkisi daha güçlüdür. Bu sonuçlar 

doğrultusunda Hipotez 2’nin desteklendiği söylenebilir.  
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada Türkiye’de gerek kavramsal gerekse ampirik olarak ele alınmamış olan mütevazı liderlik 

kavramı incelenmiş ve Owens ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen mütevazı liderlik ölçeğinin Türkçe 

uyarlaması yapılmıştır. Bununla birlikte araştırma kapsamında mütevazı liderliğin seslilik davranışı (çalışan 

sesliliği) üzerindeki etkisinde kuşak farklılıklarının düzenleyici rolü de belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmada öncelikle mütevazı liderlik ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini ortaya koymak için 

akademisyenler örnekleminden edilen veriler (birinci örneklem) kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

kullanılarak mütevazı liderlik ölçeğinin hem yapısal geçerliliğini hem de güvenilirliğini belirlemeye ilişkin 

gerekli analizler yapılmış ve 9 maddelik mütevazı liderlik ölçeğinin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin 

sağlandığı görülmüştür. Dolayısıyla mütevazı liderlik ölçeğinin Türkiye’de yapılan çalışmalar için uygun 

olduğu, bu nedenle de liderlerin mütevazılık yönünü belirlemede kullanılabileceği belirlenmiştir.  

Araştırmada mütevazı liderliğin seslilik davranışına etkisini ve bu etkinin kuşaklar arasında farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için kamu sektörü çalışanlarından (ikinci örneklem) veriler toplanmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda mütevazı liderlik algısının seslilik davranışını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Bu 

bulgu literatürdeki bulgularla (Chen vd. 2019; Liu, 2016)  paralellik göstermiş, dolayısıyla mütevazı liderlik 

davranışları çalışanların örgütlerinde seslilik davranışı sergilemesini sağlamıştır. Çalışanların örgüt 

ortamında işe ve örgüte ilişkin faydalı fikir ve görüşleri dile getirmesi örgütsel yaşamın devamı ve rekabetin 

kazanılması için oldukça önemlidir. Çalışanlar her koşul ve şartta seslilik davranışı sergilememektedir. Bu 

davranışın sergilenmesi fayda-maliyet analizi sonucunda beklenilen sonuca bağlıdır. Öneri ve endişelerini 

dile getirmeleri sonucunda elde edecekleri faydanın, ortaya çıkabilecek maliyetten daha ağır bastığını 

hisseden çalışanlar seslik davranışı gösterirler (Milliken, Morrison ve Hawlin 2003). Fayda-maliyet analizinde 

elde edilecek fayda veya sonuç katlanılan maliyetten fazla olursa bu durum onu sesliliğe sürükler. Bunun 

yanında çalışanların seslilik davranışına yönelmesinde liderin sergilediği davranışlar ve liderle olan ilişkileri 

de belirleyicidir. Zira sosyal bilgi işleme teorisine göre çalışanların tutum ve davranışlarının üstler, astlar ve 

diğer çalışma arkadaşlarından etkilenmesi (Salancik ve Pfeffer, 1978); yani liderin ikili etkileşimlerde 

sergilemiş olduğu davranışların çalışanların kolektif algılarını etkileyerek davranışlarına rehberlik etmesi 

olasıdır (Klein ve Kozlowski, 2000). Dolayısıyla seslilik davranışını liderle olan ilişki ve beklentiler büyük 

oranda etkilemektedir. Bu çalışmada da liderliğin seslilikteki bu rolü kanıtlanmıştır. Bu kanıtı referans alarak 

“Mütevazı liderlik seslilik davranışını güçlendirir; çünkü mütevazı liderler, takipçilerine işle ilgili süreçler 

hakkında bilgi vererek görüş ve önerilerini dile getirmelerini teşvik ederler. Bu tarz liderler her insanın 

eksikliklerinin olabileceğini ve herkesin hata yapabileceğini kabullendikleri ve bunu alçakgönüllülükle 

çalışanlarına hissettirdikleri için çalışanlar problemlerini, fikir ve önerilerini dile getirme konusunda korku 

hissetmezler” yorumunu yapmak yerinde olacaktır. 

Yukarıda elde edilen bulguya ilaveten araştırmada kuşaklar arasında mütevazı liderlik algısının seslilik 

davranışına olan etkisinde farklılığın olup olmadığı da incelenmiştir. Öncelikle kuşaklar arasında seslilik 

davranışı düzeyleri incelenmiş ve X kuşağı çalışanların (ort.= 3,52) Y kuşağı çalışanlarından (ort.= 3,97) daha 

az seslilik davranışı sergilediği görülmüştür. Daha sonrasında kuşaklar arasındaki bu farklılığın mütevazı 

liderliğin seslilik davranışına etkisi için de söz konusu olup olmadığı incelenmiştir. Analizlerde her iki kuşak 

çalışanlarında mütevazı liderlik algısı seslilik davranışını pozitif yönde etkilese de, bu etkinin X kuşağı 

çalışanlarda Y kuşağı çalışanlara göre daha güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu 

literatürdeki çalışmaları ve bu araştırmadaki beklentileri desteklemektedir. Şöyle ki; seslilik davranışı düzeyi 

daha az olan X kuşağı çalışanlarının mütevazı liderlik algısıyla seslilik davranışına yönelme düzeyinin Y 

kuşağı çalışanlarına göre daha fazla olmuştur. Lin ve arkadaşlarının (2017) yaptığı araştırmada mütevazı 

liderliğin çalışan sesliliği üzerindeki pozitif etkisinin çalışanların güç mesafesi algıları arttıkça zayıfladığı, 

azaldıkça güçlendiği bulgusu elde edilmiştir. Bu bulguya ilaveten X kuşağı çalışanların Y kuşağı çalışanlara 

göre güç mesafesini kabullenme oranının daha yüksek olduğu (Bolat vd. 2018) göz önüne alındığında 

araştırmada elde edilen “Y kuşağı çalışanlarına kıyasla X kuşağının mütevazı liderlik algısıyla birlikte seslilik 

davranışını daha fazla sergilemesi” bulgusu oldukça makuldür.  

Genel itibariyle değerlendirildiğinde araştırmada Türkiye’de ilgili alanda mütevazı liderlik ölçeğinin 

kullanılabileceği görülmüş olup mütevazı liderliğin örgütsel yaşamda oldukça önem arz eden seslilik 

davranışında önemli bir öncül olduğu saptanmıştır. Literatüre yapılan bu önemli katkıların yanında 
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araştırmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Bu kısıtlardan birincisi içinde bulunduğumuz bu dönemde 

(Covid-19) farklı katılımcılara (örneğin özel sektör çalışanlarına) ulaşma konusunda yaşanan zorluktur. 

Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı sektör çalışanlarından elde edilecek verilerle daha farklı sonuçlar 

elde edilebilir. Araştırmada sadece tek bir örgütsel davranışa (seslilik davranışı) odaklanılmış olması ikinci 

kısıt olarak ifade edilebilir. Gelecekte yapılacak olan çalışmaların özellikle gerek kültürümüz gerekse 

inancımız gereği oldukça önem arz eden mütevazı liderlik konusuna odaklanmaları ve bu liderlik şekli ile işe 

ve örgüte yönelik tutum ve davranışlar ile ilişkilerini incelemeleri önerilmektedir. Son olarak bu çalışmada 

mütevazı liderlik ve seslilik davranışı arsındaki ilişki kuşak farklılıkları açısından incelenmiştir. Gelecekteki 

çalışmalarda mütevazı liderliğin seslilik davranışını nasıl etkilediği konusunda modeller geliştirebilirler.    
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Purpose – The study aims to explore the mediating role of exploitative innovation by revealing 
the effects of workplace belongingness and their effects on exploratory innovation in the IT 
industry. 

Design/methodology/approach – This research was conducted with 91 executives recruited from 
IT businesses registered to Adana Chamber of Commerce in Adana Turkey in December 2019. The 
research was analyzed by the structural equation modeling method based on social exchange and 
organizational change management theories.   

Findings – The results of the study show the positive and significant effects of workplace 
belongingness on exploitative and exploratory innovations in the IT industry. To reveal 
innovations beyond the existing innovations, the employees' sense of belonging to the workplace 
and the existing innovations should be improved. 

Discussion – This study is the first to clarify the association between workplace belongingness 
and innovation types. There are limitations to the study in the context of sample size and 
generalizability. 

 

Introduction 

Businesses need innovation for sustainable competitive advantage, entering new markets, profitability, and 
performance (Davey & Sanders, 2012). Changing consumer needs, future customer concerns ensure the 
development of existing products and services (Jeffres & Atkin, 1996). The changes introduced by the 
technology and the digital world accelerated this development. With the increase in competition, the level of 
satisfaction of consumers has increased and the existing products and services have become insufficient. The 
high level of satisfaction has accelerated the innovative actions of businesses (Disney, 1999).  

Innovation has an important place in today's business strategies. Businesses need new products and services, 
processes and supply networks for sustainability and competitive advantage (Saebi & Foss, 2015). These needs 
require the creation and improvement of existing products, services, suppliers and processes. This 
requirement shows that the improvement of existing innovations is not sufficient in the context of changing 
social structures, technology, and cultural influence. Future customers, new markets, new businesses, new 
suppliers, new processes, new strategies are essential for today's learning organizations.  

Revealing the innovations in businesses depend on the behavior of employees (Bysted, 2013). Employees 
transform their experience and knowledge gained at workplaces into innovation, thus increasing the 
performance of the business and intra-organizational coordination. Coordination takes place with individual 
acceptance and adoption behavior (Frambach & Schillewaert, 2002). Therefore, improving existing 
innovations and creating future innovations may depend on individual adoption and belonging behavior 
(Talukder & Quazi, 2011). This problem raises the issue of the relationship between belonging and innovation 
in today's businesses. The practical benefit of investigating the problem is identifying the key factor that is 
effective in revealing innovations. Thus, the foundations of innovation can be predicted and taken under 
control in the management of human resources (Tung, 1984). For this reason, this study aims to examine the 
effects of workplace belongingness on improving the current innovations and future innovations. This aim 
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was evaluated in the context of organizational change management, which reveals the understanding of 
adaptation to the new world order revealed by global change (Todnem By, 2005). Besides, the theory of social 
exchange, which is based on the idea of social interaction and the contribution of change to total benefit, was 
taken as a basis in the study (Blau, 1964; Lawler, 2001). On the other hand, the study is important in terms of 
strategic human resources management based on the efficient management principle of human resources 
(Collins, 2020). Because the relationship between the business strategy and human resources management can 
be revealed via this type of management (Bailey et al., 2018). On the other hand, competitive advantage, 
innovation, and flexibility are the requirements of strategic human resources management (Emeagwal & 
Ogbonmwan, 2018). The sense of belonging, which is realized through social interaction, ensures the creation 
and performing of innovations in the adoption process brought about by the changes (Xie et al., 2018).  The 
study is based on this idea.  

Workplace belongingness 

The workplace is the physical and virtual areas where individuals generate their financial income, occur social 
and corporate relationships, and have psychological and social outcomes. Factories, digital environments, 
offices are the working places. These environments where interpersonal relationships are established cause 
psychological and social interaction and outcomes (Baumeister & Leary, 1995). The need for individuals to 
access financial resources improves emotional and physical interactions. These interactions enhance the sense 
of loyalty and belonging to the employer, other employers, stakeholders and workplace. Workplace climate 
and environmental factors play an important role in the development of these emotions. Factors such as 
friendship and peer relationships, leader influence, ethical principles, organizational culture, economic 
difficulties, career development, mission and vision of the organization enable the individual to adopt the 
workplace (Baumeister & Leary, 1995; Lee and Robbins, 1995; Hagerty & Patusky, 1995; Leary & Cox, 2008; 
Malone et al., 2012). Workplace belongingness is the sum of these emotions.  

Workplace belongingness emerges from the result of the employee comparing the values and positive climate 
set out in the workplace with their values and expectations (Leary et al., 2013). Belongingness emerges in an 
organizational structure where individual principles coincide with organizational identity, where justice and 
ethical principles are adopted, career development and fair human resources management are put forward, 
and the workplace climate provides benefits and positive value for the individual (Cockshaw et al., 2013). The 
idea of harmony, emotional intensity, and positivity related to the workplace, to which the individual devotes 
the majority of her/his life, results in workplace belongingness  (Cockshaw et al., 2014).  

The development of belongingness is possible with the individual opinion regarding the workplace, 
employees and organizational climate factors. Therefore, the existence of three basic factors is imperative to 
develop the employee's workplace belongingness:  a) workplace-related factors (organizational climate, 
interpersonal relations, etc.) b) employee-related factors (psychology, emotions, motives, expectations, 
intentions, attitudes, etc.) c) employee-organization similarity (principles, acceptance, we-feeling, needs, 
vision, mission, values, etc.).  

The belonging that is revealed by the interaction motivates the individual in the workplace and ensures that 
s/he enacts positive behaviors. In this case, it is an important problem about whether innovative behaviors are 
affected by workplace belongingness. Because it is crucial to reveal the effects of belonging behavior on 
innovative ideas and behaviors that contribute to the total performance of the business in the context of the 
outcomes of the business-employee interaction. Studies showed that workplace belongingness was associated 
with resilience and reduced distress (Shakespeare-Finch & Daley, 2017), the predictor of compassion 
satisfaction and low levels of burnout (Somoray et al., 2017), related with culture (Mohamed et al., 2014) and 
depressive symptoms (Cockshaw et al., 2014), and that belongingness plays an intermediary role in the 
relationship between employee thriving and workplace incivility (Gkorezis et al., 2013).   

Exploratory innovation 

Innovations take advantage of existing know-how, knowledge, experience, and ideas (Phelps, 2010). 
Innovation is an important driving force in transferring the intellectual process into practice. For this reason, 
it is possible to discuss on two different innovative behavior patterns: exploratory and exploitative (Jansen et 
al., 2005).  
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Exploratory innovation is based on the idea that current information, technology, process, products, and 
services are not satisfactory (Wang et al., 2014). This type of innovation is inspired by the idea that information 
must come out of the mold and break its shell. Radical decisions and thoughts are essential for exploratory 
innovation. This is because changing consumer needs require proactive behavior and ideas beyond 
maintaining the current situation (Subramanian, 2012). Technology and economy are constantly evolving and 
changing (Huang et al., 2014). Adaptation to changing conditions requires creative ideas and practices beyond 
existing innovations. New markets, distribution channels, new consumers and customers, new products and 
services, new techniques are associated with the idea of exploratory innovation (Park & Kim, 2015).  

Beyond creativity, proactivity and current innovations, ideas and practices make a significant contribution to 
the workplace and organization (Hong et al., 2018). The performance of the company, entering new markets, 
increasing competitiveness, and revealing new distribution channels and processes are possible by this 
innovation (Li, Zhou & Si, 2010). The relationship of exploratory innovative behaviors of employees or 
organization executives and belongingness has not been examined in the literature. Studies showed that 
innovation and employee commitment were associated (Eisenberger, Fasolo, & Davis-LaMastro, 1990; Oeij, et 
al., 2012; Ottenbacher & Gnoth, 2005), employee engagement was associated with creativity and innovation in 
the workplace (Gichohi, 2014; Andrew & Sofian, 2012), ethical work climate, and trust was associated with 
commitment and innovation (Ruppel & Harrington, 2000), affective commitment mediated the relationship 
between knowledge sharing and innovation performance (Camelo-Ordaz et al., 2011). Therefore, the first 
hypothesis of the study was created as follows:   

H1. Workplace belongingness is positively associated with exploratory innovation.  

Exploratory innovation is important for the sustainability and competitiveness of the organization (Srivastava, 
Sultan, & Chashti, 2017). Competitors are constantly getting stronger, access to new markets becomes difficult, 
the financial and economical needs of the globalizing world are increasing, policies and laws require 
innovation in trade. It is an important fact that promotion strategies are not sufficient for sustainable 
competition in today's world. The development of technology and the differentiation of consumer needs made 
innovation in the design of products mandatory (Holak, & Lehmann, 1990). The digital world has increased 
customer-business interactions, and it has become more difficult to obtain competitive power. For this reason, 
innovation must be beyond what is available in terms of product, service, distribution channels, design, 
market (Li, Zhang, & Zheng, 2016). Thus, future markets, customers, new businesses, distribution channels, 
and design can emerge. On the other hand, maintaining existing innovations can provide significant benefits. 
This protection is possible with exploitative innovation.  

Exploitative innovation 

Organizations may have to maintain their current situation due to many factors such as economic difficulties, 
risks of entering new markets, few opportunities, epidemics, political and legal difficulties, and poor 
management (Heidhues, Kőszegi, & Murooka, 2016). In this case, the existing innovations need to be improved 
for the organization to survive and not to catch rigor mortis (Zeng, Hu, & Ouyang, 2017). In this case, the risk 
is minimized and the opportunities are investigated for the current product and service. Exploitative 
innovation is the protection and improvement of the innovation status achieved with the existing products, 
services, procurement, and processes (Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 2006).  

Improving existing products and services, increasing efficiency, carrying out innovative actions for existing 
customers, reducing the costs of internal processes are among the requirements of exploitative innovation 
(Jansen, Van den Bosch, & Volberda, 2005). Going beyond stereotypes, radical ideas and actions are out of the 
scope of this type of innovation (Heidhues, Kőszegi, & Murooka, 2016). On the other hand, the fact that 
innovation involves the process of implementing a particular thought and idea raises some questions that 
need to be investigated. As demonstrated in the literature, innovation is an intellectual and operational 
component that includes elements such as new service, product, idea, method, technique, technology, process 
(Guan & Liu, 2016). However, the intellectual foundation of exploratory innovation that goes beyond the 
boundaries and beyond improving the existing innovation raises the problem of the relationship between 
these two innovations. Therefore, the following question comes to mind. Does exploratory innovation depends 
on the emergence of exploitative innovation? In other words, is exploitative innovation effective in the 
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emergence of exploratory innovation? These questions are necessary to demonstrate whether current 
innovations provide an important insight to create innovations for future consumers.   

It was revealed that formalization, positively influenced exploitative innovation (Jansen, Van Den Bosch, & 
Volberda, 2006). According to another finding, it has been determined that organizational units with social 
relationships can demonstrate exploratory and exploitative innovations (Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 
2005). In the literature, it was revealed that exploratory and exploitative innovations were associated positively 
with firm performance (Li, Zhou, & Si, 2010), the organization regarding individual abilities, (Enkel et al., 
2017), entrepreneurial leadership (Huang, Ding, & Chen, 2014), in‐group knowledge donating (Kamaşak & 
Bulutlar, 2010).  However, these studies do not prove the relationship between workplace belongingness, 
exploitative and exploratory innovations. Therefore, the last three hypotheses of the research were created as 
follows:  

H2. Workplace belongingness is positively associated with exploitative innovation.  

H3. Exploitative innovation is positively associated with exploratory innovation.  

H4. Exploitative innovation mediates the association between workplace belongingness and exploratory innovation 

Methods 

Participant 

The survey conducted with businesses that operated in the IT industry in Adana-Turkey and affiliated to the 
Adana Chamber of Commerce. The IT industry consists of organizations where innovations are frequently 
implemented. It is an important research subject to reveal the relationship between the current and future 
innovation behaviors and the belongingness behaviors in these organizations. On the other hand, this industry 
provides important services to the manufacturing and service industry regarding information, software, 
virtual, and digital. Researching these businesses that will provide information services in the context of 
outsourcing will make important contributions to other businesses. For this reason, the research survey was 
implemented to businesses that provide services to the manufacturing or service industry. In this context, the 
participants were asked the following question prior to the implementation of the questionnaire [Does your 
business provide services to the manufacturing or service industry? Yes ( ) No ( )]. The businesses, responded 
"No", were excluded from the scope of the study. The 46 businesses responded "No". 

A purposeful random sampling method was adopted for sample selection (Guarte & Barrios, 2006). Due to 
access to all IT businesses in Turkey was impossible, the sample was limited to the province of Adana. 
According to the data received from the Adana Chamber of Commerce, the number of enterprises operating 
in the IT industry in December 2019 was 175. The research was carried out with the general manager, manager, 
and CEOs of these enterprises. A survey was conducted with one manager from each business. Participants 
were selected from those who approved to contact information. Participants were informed that they could 
end the questionnaire at every stage of the study, the participation was voluntary, their information would be 
kept confidential and they could refuse the interview. Besides, information about the study and ethical issues 
were presented to the participants through the consent form.   

A total of 137 survey form were implemented by face to face interviews with 137 companies. First of all, an 
invitation was sent to the company (phone, email, GSM) to conduct the survey 102 businesses refused this 
survey. 46 survey was excluded from the scope of the research due to not meeting the criteria. The number of 
surveys included in the research was determined as 91 (N =175; n=91).         

Measures 

The research survey consists of demographic information, workplace belongingness, exploratory innovation, 
and exploitative innovation scales. In order to eliminate common method biases, the scales of the questionnaire 
were organized in separate sections.  

Workplace belongingness consists of 12 items. This scale was developed by Jena & Pradhan (2018). The sample 
items of the scale are as follows: "I feel that there is a semblance between my organization and my own values 
and beliefs." "I generally carry more positive emotions than the negative ones during my job." “Being a part of 



F. Özsungur 12/2 (2020) 1788-1800 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1792 
 

this organization inspires me to do more than what is expected.”. This variable was measured with a Likert 
type scale in the range of 1-5 (1: strongly disagree; 5: strongly agree).  

Exploratory innovation and exploitative innovation consists of seven items. These scales developed by Jansen, 
Van den Bosch, & Volberda, (2006) were measured with Likert in the range of 1-5 (1: strongly disagree; 5: 
strongly agree). Sample items are as follows: Exploratory innovation: "Our unit accepts demands that go 
beyond existing products and services.", "We invent new products and services.", "We experiment with new 
products and services in our local market."; Exploitative innovation: "We frequently refine the provision of 
existing products and services.", "We regularly implement small adaptations to existing products and 
services.", "We introduce improved, but existing products and services for our local market." 

Procedure 

Data analysis 

Confirmatory factor analysis (CFA) was applied to compare the theoretical structure with the estimated model 
and to determine the validity and reliability of the model (Harrington, 2009). This analysis was carried out 
with AMOS software. AMOS is a software recommended in the literature for determining the validity and 
reliability of complex models and discovering a model (Hu & Bentler, 1999; Gefen et al., 2000). In this analysis, 
good fit values of χ2, χ2/df, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, CFI, IFI, NNFI (TLI) are determined. The obtained 
data are interpreted according to the threshold values recommended in the literature. 

Results 

Demographics 

Gender, age, marital status, and education level were asked to obtain demographic information of the 
participants. Participitant’s demographic variables were presented in Table 1. 

Table 1. Demographic variables 
Demographics f % 
Gender Female 

Male 
39 
52 

42,9 
57,1 

Age 18-23 
24-29 
30-35 
36-41 
42-47 
48-53 
54 and over 

2 
17 
20 
23 
17 
5 
7 

2,2 
18,7 
22,0 
25,3 
18,7 
5,5 
7,7 

Marital status Single 22 24,2 
Married 69 75,8 

Education level High School Graduate 13 14,3 
Bachelor’s Degree 68 74,7 
Associate's Degree 10 11,0 

f: frequency; n=91; %100 

42.9% of the participants were female and 57.1% were male. 47,3% of the participants were between the ages 
of 30-41. 71,4 % of the participants were married and 74,7% were bachelor's degrees.  

Confirmatory Factor Analysis 

Confirmatory factor analysis (CFA) is a type of analysis that reveals the structural validity of the model to be 
discovered (Byrne, 2013). This type of analysis provides reliable information in creating a complex model with 
sub-factors of the structure (Byrne, 1998). Good fit values indicate whether the model has been structurally 
validated at the end of the analysis. Before the analysis, the theoretical model is developed and analyzed to 
verify the structure (Tanaka, 1993). The estimated model determined in the research is presented in figure 1.  
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Figure 1. The research model 

In CFA analysis, variables and items related to these variables were included in the analysis. As a result of the 
analysis, the initial data did not meet the good fit threshold values [χ2 (91): 672,706, p < .01; χ2/df: 2,273; 
RMSEA: .119; GFI: ,641; AGFI: .574; CFI: .824; IFI: .826; TLI: .807]. Two methods are recommended in the 
literature to provide threshold values (Brown, 2015). The first is to link items with high covariance loads to 
each other, and the other is to remove items (cut-offs) with low standardized regression weights from the 
proposed model (Field, 2005; Sharma et al., 2005). These procedures should also be appropriate for the purpose 
of the study (Stevens, 1992). First WB 6 (Standardized regression weight: .490) and then WB 2 (Standardized 
regression weight: .597) items were removed from the model. Items' standardized regression weights were 
over 0.60 and the items with high covariance values were linked to each other. Thus, the model met the criteria 
for threshold values at good fit values except for GFI and AGFI [χ2 (91): 315,013, p < .01; χ2/df: 1,522; RMSEA: 
.076; GFI: ,787; AGFI: .716; CFI: .946; IFI: .947; TLI: .934]. In the literature, it is argued that if GFI and AGFI are 
below the threshold value, other values are acceptable (Brown, 2015; Hu & Bentler, 1999). The reason for this 
is that these values are measured as low especially in small samples depending on the number of samples. 
The initial and final (modified) good fit values of the model are shown in table 2.  

Table 2. Model Fit Coefficients 
Fit 
Index 

Initial 
Model 
Values 

Modified 
Model 
Values 

One Factor 
Model 
Values 

Model Fit Threshold 
Values 

References 

χ2  672,706; 
p = .000 

315,013; 
p=,000 

1179,769; 
p=,000; Δmχ2 

=864,756 

Low χ2 value;  
p < .01; p > .05 

Hooper, Coughlan & 
Mullen (2008) 

χ2/df  2,273 1,522 3,946 χ2/df < 3 
 
χ2/df < 2 

Wheaton, Muthen, Alwin 
& Summers (1977); Kline 
(2005);Tabachnick & Fidell 
(2007) 

RMSEA  ,119 ,076 ,181 RMSEA < .05–Good 
RMSEA < .08–
Acceptable 

Steiger (2007); Hu & 
Bentler (1999) 
 

GFI  ,641 ,787 ,356 .95 ≤ GFI ≤ 1 Good 
.90 ≤ GFI ≤ .95 
Acceptable 

Miles & Shevlin (2007); 
Tabachnick & Fidell (2007) 

AGFI  ,574 ,716 ,244 .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 Good 
.85 ≤AGFI≤.90 
Acceptable 

Tabachnick & Fidell (2007) 

CFI  ,824 ,946 ,588 .95 ≤ CFI ≤ 1.00 Good 
.90 ≤ CFI ≤ .95 
Acceptable 

Schumacker & Lomax, 
(1996); Hu & Bentler 
(1999) 

IFI  ,826 ,947 ,593 95 ≤ IFI ≤ 1.00 Good 
.90 ≤ IFI ≤ .95 Acceptable 

Miles & Shevlin (2007) 

NNFI 
(TLI)  

,807 ,934 ,553 .97 ≤ NNFI ≤ 1 Good 
NNFI > 0.90 Acceptable 

Hu & Bentler (1999); 
Fan, Thompson & Wang 
(1999) 
Bentler & Bonett (1980) 
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χ2 Discrepancy Chi Square; χ2/df (Chi Square/Degrees of Freedom); GFI (Goodness of Fit Index); NNFI (Non-
Normed Fit Index ); SRMR (Standardized Root Mean Square Residual CFI (Comparative Fit Index); IFI 
(Incremental Fit Index); RMSEA (Root Mean Square of Error Approximation);); AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit); TLI (Tucker-Lewis Index) 

In conducting a survey where the sample is greater than 30, parametric tests should be examined in the context 
of common method biases (Podsakoff & Organ, 1986). During the preparation of the questionnaires, some 
actions need to be taken to eliminate the prejudices of the participants regarding the survey items and to 
prevent the researcher's effects on the measurement tools. In this context, while preparing the survey 
questions, the original scale items were adhered to and analysis was made for the language validity. The 
original form was translated into Turkish, retranslated into English and the differences were analyzed by a 
team of 7 experts. Turkish and English forms were compared for content validity. The translations were 
performed by two experts whose native language is English and Turkish. The final questionnaire form with 
proven language validity was applied to a group of 49 people (28 males; 21 females). The clarity of the items 
was voted by the participants by the Likert scale. Thus, the content validity of measurement tools was proved.  

In the literature, the one-factor method is recommended for common method biases (CMB) that may occur in 
measurement tools. In this method, the model whose tested structure validity is compared with the one-factor 
structure (MacKenzie and Podsakoff, 2012). As can be seen from Table 2, it is proved that CMB did not exist 
for the current model as a result of comparison with the single factor structure (Δm χ2 = 864,756; p <.01). 
However, this method is criticized in the literature. Another recommended method is the three-phase CFA 
marker technique (Williams, Hartman and Cavazotte, 2010). Depending on this method, two factors, common 
and latent, were added to the model. According to the results of this analysis performed in 3 Phase 
(BaselineMethod-C; Method-CMethod-U; Method-UMethod-R), there was no CMB in research tools 
(MacKenzie and Podsakoff, 2012).  

The variables and items of the research model are as follows: workplace belongingness (12 items), exploratory 
innovation (seven items), exploitative innovation (seven items). Discriminant and convergent validity, a 
subtype of structure validity, were applied to determine the association of this model structure with the 
theoretical structure. In this type of analysis, average variance extracted (AVE), maximum shared variance 
(MSV), composite reliability (CR), maximum reliability (MaxRH), and the square root of AVE (a) values are 
determined (Maruyama, 1998). These values were determined as follows: EXIN (α: .892; CR: .899; AVE: .562; 
MSV: .789; MaxRH: .928; a : .749)  WORKB (α: .954; CR: .958; AVE: .696; MSV: .350; MaxRH: .860; a : .834),  EXPIN 
(α: .920; CR: .930; AVE: .691; MSV: .789; MaxRH: .865; a : .831). If AVE values are higher than 0.5 and CR values 
are higher than 0.70, low values in other coefficients do not affect discriminant and convergent validity (Hu & 
Bentler, 1999; Kline, 2016; Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2016; Nunnally, 1976). In light of this information, 
the model proved to have discriminant and convergent validity (Table 3).  

Table 3. Discriminant and Convergent Validity 

Variables α CR AVE MSV MaxR(H) EXIN WORKB EXPIN 
EXIN .892 0,899 0,562 0.789 0,928 0,749a 

  

WORKB .954 0,958 0,696 0.350 0,860 0,592* 0,834a 
 

EXPIN .920 0,930 0,691 0.789 0,865 0,888* 0,532* 0,831a 

WORKB: workplace belongingness; EXIN: exploratory innovation; EXPIN: exploitative innovation; α= 
Cronbach's alpha; MaxR(H)= maximum reliability; a Square root of AVE value; MSV= maximum shared 
variance; CR= composite reliability; AVE value is significant over 0.50, CR is acceptable at the level of 0.7 and 
above; AVE= average variance extracted; * Pearson Correlation. 

Mediation Analysis 

IBM SPSS AMOS software was used for the mediation analysis. As suggested in the literature, the fact that 
total variance explained is above 80% proves full mediation, values between 20% and 80% show a partial 
mediation (Hayes, 2013; Howell, 2010). On the other hand, the bootstrapping method is recommended in 
mediation analysis. This is because the data obtained by this method provides evidence that produces reliable 
estimates for larger samples (Sacchi, 1998). After the model predicted in the mediation analysis reaches the 
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structure that provides good fit values, the mediation model is created. On the other hand, the bootstrapping 
method enables the determination of indirect effects (Hair et al., 2016, 2006). This model provides a close 
examination of the structure obtained as a result of the confirmatory factor analysis in the context of direct and 
indirect effects. AMOS enables to reveal models that have not been tested before in this context. Analysis 
results for mediation analysis are presented in table 4.  

     Table 4. Mediation Analysis Results 

EXPIN Total 
Effects 

Direct 
Effects 

Indirect 
Effects 

Lower 
Bounds 

Upper 
Bounds 

p Mediation Effect 

WORKB -
EXIN 

,511 ,149 ,362 ,243  ,529 ,001*** Partially 
(TVE:26,2%) 

Notes: WORKB: workplace belongingness; EXIN: exploratory innovation; EXPIN: exploitative innovation. 
The confidence interval values for indirect effects were calculated by bootstrap with N = 910. TVE: Total 
variance explained; *** the p-value is significant at 0.01 (two tailed); *the p-value is significant at 0.1 (two 
tailed); **the p-value is significant at 0.05 (two tailed); Perform bootstrap: 910; Bias-corrected confidence 

intervals: 95%; percentile confidence intervals: 90%) 

The standardized total (direct and indirect) effect of WORKB on EXIN was determined as 0,511. The 
standardized direct (unmediated) effect of WORKB on EXIN was detected as 0,149. The standardized indirect 
(mediated) effect of WORKB on EXIN was calculated as 0,362. 0,243 is the lower endpoint and 0,529 is the 
upper endpoint of a two-sided bias-corrected bootstrap confidence interval for the standardized indirect 
(mediated) effect of WORKB on EXIN.  

The total variance explained ratio (TVE) of the mediator was determined with squared multiple correlations. 
It is estimated that the predictors of EXPIN explain 26,2 percent of its variance  (WORKBEXPINEXIN). In 
other words, the error variance of EXPIN is approximately 73,8 percent of the variance of EXPIN itself. The 
findings showed that EXPIN played a mediation role in the effect of WORKB on EXIN (figure 2). 

 
Figure 2. Mediation model with standardized estimates 

Results of hypotheses 

According to the findings, there was a positive and significant association between WORKBEXIN (H1: 
β=.240 t=2,261; p<0,05), WORKBEXPIN (H2: β=.849 t=5,015; p<0,01), and EXPINEXIN (H3: β=.687 t=6,280; 
p<0,01). Thus, H1, H2, H3 hypotheses regarding direct effects were supported (table 5). 

Table 5. Research hypotheses test results for direct effects table. 
Alternative Hypotheses Conclusion t(910) β p 

H1.WORKB  EXIN Supported 2,261 ,240 0.024** 
H2.WORKB  EXPIN Supported 5,015 ,849 0.001*** 
H3.EXPIN EXIN Supported 6,280 ,687 0.001*** 

t: Critical ratio; β, Standard Beta; *0.1 level (2-tailed); ** the p-value is significant at 0.05 level (2-tailed) ***the 
p-value is significant at 0.01 level (2-tailed). 
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Mediation analysis results showed that the effects of the exogenous variable (WORKB) on the endogenous 
variable (EXIN) were significant [WORKBEXPINEXIN; t(910)=.243↔.529; p<0,001; TVE: 26,2%]. Thus, the 
H4 hypothesis was supported.    

Discussion and Conclusion 

According to the results of the study, the workplace has positive effects on workplace belongingness, 
exploratory and exploitative innovations. These positive effects show the effects of employees' sense of 
belonging on the act of creativity. The fact that this effect will improve existing innovations and provide a 
prediction for different innovations beyond borders will make significant contributions in the context of 
human resources management, and change management. The reason for the effects of workplace belonging 
on exploitative innovation may be due to social interaction in the workplace, organizational climate, positive 
effects of the organization in career development, leader-employee interaction. The effects of employee 
commitment and engagement in the workplace on the innovative actions and ideas of the business reveal the 
importance of the factors affecting belonging. Associations between employee commitment, affective 
commitment, employee engagement, and innovation have been revealed in the literature (Camelo-Ordaz et 
al., 2011; Eisenberger et al., 1990; Oeij, et al. , 2012; Ottenbacher & Gnoth, 2005; Gichohi, 2014; Andrew & Sofian, 
2012). The effects of organizational climate on innovation have also been proven in the literature (Ruppel & 
Harrington, 2000). However, these findings are factors that affect belonging and are not sufficient to prove the 
effects of engagement directly.  

The reason for the research findings on the effects of workplace belongingness on exploratory innovation may 
be due to the perception of career opportunities and the feasibility of future strategies. The belief that the 
current innovations are not sufficient with a visionary approach shows that the individuals have high 
expectations in the context of their belonging to the workplace. These innovative ideas and actions enable the 
individual's plans and workplace ideas to go beyond the limits and get out of the molds. The exploitative 
innovation found to mediate this association shows that it is a creative and inspiring resource for different 
innovations. New businesses, processes, products, and services are inspired by existing innovations. 
Therefore, current innovative knowledge and experience are necessary and important for future innovations.    

The effect of belonging to the workplace on the improvement and development of existing innovations reveals 
the importance of the sense of belonging in the context of human resources management. In practice, 
businesses can incorporate in their business strategies the finding that the sense of belonging needs to be 
developed to realize innovative ideas and actions to be revealed by the human resource. Developing belonging 
and innovations in strategic human resources management can affect the overall performance and efficiency 
of the organization. For this reason, the development of the workplace belongingness is necessary for 
businesses.  

Research findings revealed the effects of workplace belongingness on innovation. However, the main factors 
that provide belongingness on the effects of workplace belongingness on exploratory and exploitative 
innovations can be determined by qualitative research. For this reason, it is recommended to carry out 
qualitative research for future studies. Theoretically proved findings of revealing the association between 
belongingness and innovation require researches for different types of organizations. On the other hand, it is 
recommended to examine the association with workplace belongingness, the two innovation types, 
leadership, service innovation performance, entrepreneurship, psychological empowerment, and 
psychological capital.  

Although there is no similar study in the literature, it has some limitations. The limited number of samples, 
the realization of the study only with business executives is among the limitations of the study (Converse & 
Presser, 1986). The implementation of the study to blue-collar employees will contribute to the literature.  
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Amaç – Bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
müşterilerin deneyimlerini iyileştirerek müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratmada büyük önem 
arz etmektedir. Çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen 
faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesidir. 

Yöntem – Çalışmada önce literatür taraması sonucu elde edilen bütünleşik kanal deneyimini 
etkileyen boyutlar belirlendikten sonra bu boyutların bütünleşik kanal deneyiminde Analitik 
Hiyerarşi Süreci (AHP) yaklaşımı ile önem dereceleri belirlenmiştir. Türkiye’de farklı bankalarda 
çalışan 33 uzmana, ikili karşılaştırma anketi uygulanarak görüşleri alınmıştır. Elde edilen eriler 
Super Decision 2.10 programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular – Uzmanların görüşlerine göre bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimine etki 
eden en önemli faktörün faydacı değer, en az önem derecesine sahip olan faktörün ise kişiselleştirme 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Müşteriler satın alma karar süreçlerinde, ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgileri elde 
etme, fiyatlarını karşılaştırma gibi faydalar elde etmek istemektedirler. Dolayısıyla faydacı değer 
bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Uzman 
görüşlerine göre kişiselleştirme kriteri göreceli olarak en az önem düzeyine sahiptir. Çünkü 
bankacılık işlemleri yüksek risk içerdiğinden dolayı müşteriler kendilerine kişiselleştirilmiş ürün ve 
hizmet sunulmasından ziyade faydacı değere ve güvenliğe daha çok önem vermektedirler. 
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Purpose – Identifying the factors affecting the omnichannel experience in the banking sector 
improves the customer experience. And this is great importance in creating customer satisfaction 
and loyalty by improving the experience of customers. The aim of this study is to determine the 
importance of factors that affecting the omnichannel experience in the banking sector.  

Design/methodology/approach – In this study; firstly the dimensions that affect the omnichannel 
experience obtained from literature review were determined and then the significance levels of these 
dimensions in the omnchannel experience were determined with Analytical Hierarchy Process 
(AHP) approach. Pairwise comparisons survey was applied to 33 experts who works at different 
banks in Turkey. The data were analyzed with Super Decision 2.10 program. 

Findings – According to the experts' opinion, the most important factor affecting the omnichannel 
experience in the banking sector is the utilitarian value and the least important factor is 
personalization.  

Discussion – Customers want to obtain benefits such as accurate information about products and 
services and comparing their prices in their purchasing decision processes. Therefore, utilitarian 
value ranks first among the factors affecting the omnichannel experience. According to expert 
opinions, the personalization criterion has relatively a low level of importance. Because banking 
transactions involve high risk, customers place more emphasis on utilitarian value and security 
rather than offering personalized products and services. 
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1. Giriş 

Teknolojik gelişmeler sonucunda firmaların müşterileri ile etkileşime geçtikleri kanal sayısı artmaya 
başlamıştır. Fiziksel kanalların yanında internet, sosyal medya ve mobil kanalların hızlı bir şekilde gelişmesi 
ve yaygınlaşması ile birlikte tüketicilerin beklentileri de değişmektedir. Tüketiciler satın alma süreçlerinin 
farklı aşamalarında bu kanallardan kendilerine en uygun olanı kullanmaktadırlar.  Dolayısıyla günümüzde 
firmaların müşterileri ile kurdukları iletişim çabaları da çok kanallı bir dönüşüm baskısı altına girmiştir 
(Brynjolfsson vd., 2013:14). Bu süreçte tüketiciler satın alma süreçlerinin kesintiye uğramasını istemeyerek 
işletmeler tarafından kendilerine kişiselleştirilmiş ve kusursuz bir deneyim sunulmasını beklemektedirler. 
Buradan hareketle, işletmelerin müşterilerin kullanımına sunduğu tüm kanalları belirli bir düzen içerisinde 
bir araya getiren, müşterilerine tüm kanalları tek bir platformda sunmasına olanak sağlayan Bütünleşik Kanal 
Deneyimi iş modeli (Gündüz, 2014:175-176) son dönemlerde üzerinde durulan en önemli alanlardan biri 
haline gelmiştir.  

Yeni dijital ve mobil kanalların ortaya çıkmasıyla birlikte perakendecilikte köklü değişimler yaşanmaya 
başlanmıştır ve tüm kanalların bütüncül olarak ele alındığı “Bütünleşik Kanal” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Bütünleşik Kanal Stratejisi, kanallar arasındaki müşteri deneyiminin ve performansının optimize edilecek 
şekilde çok sayıda kullanılabilir kanalın ve müşteri temas noktalarının sinerjik yönetimidir (Verhoef vd., 
2015:176). Gelişen yeni teknolojiler ile çevrimiçi ve fiziksel kanallar arasındaki çizgi bulanıklaştıkça, kanaldan 
bağımsız olarak kusursuz bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlayan Bütünleşik Kanal Stratejisi, uygulamada 
kanal entegrasyonuna yeni bir yaklaşım getirmektedir (Piotrowicz ve Cuthbertson, 2014:5). Mobil ve 
internetin kullanımının artmasıyla birlikte, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve beklentileri değiştirmektedir 
ve tüketiciler artık günümüzde ürün ya da hizmetleri satın alma yolculuklarında birden fazla kanalı 
kullanmakta ve bu kanallar arasında geçişler yapmaktadır. Bu tüketiciler bütünleşik kanal davranışı gösteren 
tüketiciler olarak adlandırılmaktadır. Bütünleşik kanal tüketici davranışı, tüketicilerin alışverişlerinde hem 
dijital hem de fiziksel kanalları kullanarak ve bunlar arasında geçişler yaparak kesintisiz alışveriş deneyimi 
yaşamalarını ifade etmektedir (Lazaris ve Vrechopoulos, 2014:6). Bütünleşik kanal stratejisi tam olarak bu 
noktada tüm kanallardaki süreçleri, teknolojileri ve verileri koordine ederek tüketicilere kesintisiz, tutarlı ve 
güvenilir bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir (Verhoef vd., 2015:176).  Anlamlı, duygulara hitap eden ve 
akılda kalıcı bir bütünleşik kanal müşteri deneyimi yaratmak perakendecilerin en önemli rekabet 
unsurlarından bir tanesidir (Følstad ve Kvale, 2018:211). Perakendeciler için tüketici ile temas noktalarındaki 
farklı etkileşimlerin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı çok önemlidir. Bundan dolayı bütünleşik kanal 
deneyiminde müşteri deneyimi daha geniş bir perspektiften ele alınmalıdır. Sadık müşteriler yaratmak için 
deneyime etki eden faktörlerin ve kanal kullanımına dair motivasyonların belirlenerek deneyimler müşteriye 
değer yaratacak şekilde yeniden tasarlanabilir. Bütünleşik Kanal Stratejisi ile ilgili literatür incelendiğinde, 
tüketicilerin bütünleşik kanal alışveriş deneyimini etkileyen birçok faktörün olduğu görülmektedir. Yapılan 
literatür taraması sonucunda öne çıkan on üç faktörün olduğu belirlenmiştir. Bunlar; faydacı değer, hedonik 
değer, sosyal değer, kanallar arası tutarlılık, kanal performansı, kişiselleştirme, kanallar arası entegrasyon, 
kanalların kullanım kolaylığı, algılanan güvenlik, algılanan risk, yenilikçilik, öz yeterlilik, alışkanlıklardır. 
Faydacı değer; Tüketici tarafından algılanan faydacı değeri, tüketicinin bir ihtiyaç doğrultusunda alışveriş için 
harekete geçmesiyle ilgili bir kavramdır (Güven, 2018:159). Hedonik değer; tüketiciler satın alma kararı verirken 
sadece rasyonel davranmamakta, alışveriş deneyimlerinde keyif almak, haz duymak ve eğlenmek 
istemektedirler. Bütünleşik kanal deneyiminde hedonik değer ise bir teknoloji kullanımından elde edilen 
eğlence ya da zevk olarak tanımlanmakta ve teknoloji kabulü ve kullanımının belirlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır (Brown ve Venkatesh, 2005:400). Sosyal değer ise Keller (2010)’a göre, “alışveriş yapan müşteriler 
satın alma süreçlerinde iletişime önem vermektedirler. Sosyal değer, tüketicilerin kendileri için önemli olan 
insanların (aile, arkadaşlar, rol modelleri vb.) İhtiyaçlarına bağlı olarak farklı kanallar kullanmaları gerektiğine 
inandıkları düzeydir (Juena-Ayensa, 2016:4). Kanallar arası tutarlılık; müşterilerin temas noktaları arasındaki 
promosyonların entegrasyonu, kanallar arası ürünlerin tutarlılığı ve müşteri, fiyat ve stoklarla ilgili verilerin 
tüm kanallarda paylaşılmasını sağlayan entegre bilgi sistemlerinin kullanılmasıdır (Berman ve Thelen, 
2004:147). Kanal performansı; satın alma yolculuğu sırasında farklı kanalların ve teknolojilerin kullanılmasının, 
tüketicilere fayda sağlama derecesi olarak tanımlanmaktadır (Venkatesh vd., 2003). Kişiselleştirme; firmaların 
tüketicilere kendilerine özel sunulan, kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve deneyimler sunmasıdır. Kanallar arası 
entegrasyon; bir kanalda başlatılan işlemin, diğer kanala geçildiğinde de devam ettirilebilmesine dayanan 
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kanallar arası kesintisiz geçiş sistemidir (Rosman, 2015:3). Kanalların kullanım kolaylığı; tüketicilerin alışveriş 
sürecinde farklı kanalları kullanmasıyla ilgili kolaylık derecesini ifade etmektedir (Monsuwe vd., 2004:104). 
Algılanan güvenlik; tüketici açısından, dijital ortamda yapılan bir işlemin algılanan güvenliği “tüketicilerin 
kişisel bilgilerinin (kişisel ve parasal) üçüncü kişiler tarafından izlenmeyeceğine, saklanmayacağına ve 
manipüle edilmeyeceğine inandıkları öznel yargı olarak tanımlanmaktadır (Chellappa, 2008:15). Algılanan risk, 
tehlike, kayıp vb. gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığını ifade etmektedir (Chen ve He, 2003:680). 
Algılanan riskin altı boyutu vardır. Bunlar; fiziksel risk, finansal risk, psikolojik risk, zaman riski, performans 
riski ve sosyal risktir (Jacoby ve Kaplan, 1972). Yenilikçilik bir kişinin yeni ve farklı ürünler veya kanalları 
denemeyi, yeni deneyimler yaşamayı tercih etme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Midgley ve Dowling, 
1978:234). Öz yeterlilik; kişinin yaşamını etkileyen olaylar üzerinde etkili olabilecek biçimde bir eylemi başlatıp 
sonuç alıncaya kadar sürdürebilme yeteneğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Bandura 1994:2). 
Alışkanlıklar; alışkanlık, insanların öğrenme nedeniyle otomatik olarak davranış sergileme eğilimi olarak 
tanımlanmaktadır (Venkatesh vd., 2012:158-161).  

Dijitalleşmeden en çok etkilenen sektörlerin başında bankacılık sektörü gelmektedir. Dijitalleşme ile birlikte 
banka müşterileri bankacılık ürün ve hizmetlerine zaman ve mekândan bağımsız olarak istedikleri yerde, 
istedikleri zaman ulaşabilmekte ve şubelerle birlikte internet ve mobil gibi dijital kanalları kullanarak bu 
kanallar arasında geçişler yaparak deneyim yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, çalışmanın amacı bankacılık 
sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesidir. Bankacılık 
sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesinde Türkiye’de 
altı farklı bankada çalışan, bütünleşik kanal deneyimi ve müşteri deneyimi alanında uzman olan 33 çalışanın 
görüşleri alınarak bu görüşler, çalışmanın amacına yönelik olarak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada giriş 
kısmından literatür taraması ile devam edilmiş daha sonra çalışmada kullanılan AHP yöntemi anlatılmıştır.  
Çalışmanın uygulama kısmında bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyiminde önemli olan faktörlerin 
önem dereceleri AHP yöntemi ile belirlenerek araştırmanın bulguları elde edilmiş ve bu bulgular 
değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde bütünleşik kanal deneyimini etkileyen farklı faktörlerin ele alındığı birçok çalışma bulunmaktadır. 
Herhausen, vd. (2015), teknoloji benimseme ve difüzyon teorisine dayanarak, çevrimiçi kanaldaki algılanan 
hizmet kalitesinin ve algılanan riskin internet alışveriş deneyiminde çevrimiçi ve çevrimdışı kanalların 
entegrasyonunun etkisine aracılık ettiği teorik bir model geliştirmişlerdir. Grecu (2016) çalışmasında hedonik, 
faydacı ve sosyal değerin bütünleşik kanal perakendeciliği üzerinde etkili olduğunu, hedonik değerlerin 
bütünleşik kanal perakendeciliğini diğer değerlerden daha fazla etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Juaneda-
Ayensa vd. (2016), tüketicilerin bütünleşik kanal yaklaşımında bilgi ve iletişim teknolojilerini kabul etme ve 
kullanma niyetinin yedi faktörden etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu faktörler: performans beklentisi, çaba 
beklentisi, sosyal etki, kanal kullanımı kolaylaştırıcı koşullar, hedonik motivasyonlar, fiyat değeri ve 
alışkanlıklardır. Rosman (2015), çalışmasında İsveç bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini 
etkileyen boyutları kanallar arası entegrasyon ve kanallar arası tutarlılık olarak belirlemiştir. Arnone (2017) 
Bütünleşik Kanal davranışı sergileyen müşteriler ile çevrimiçi ve fiziksel kanalların müşteriye sağladığı 
faydalar arasındaki ilişkiyi incelemek için beklenen fayda, kanallar arası tutarlılık ve uyum boyutlarını ele 
almıştır. Hure vd. (2017), fiziksel, internet ve mobil kanallar açısından hedonik, sosyal ve faydacı değerlerin 
temas noktalarındaki alışveriş değerine etkisini incelemişlerdir. Sosyal değerin çevrimiçi ve çevrimdışı temas 
noktasına, faydacı ve sosyal değerin, mobil temas noktasına, faydacı değerin ise yalnızca çevrimiçi temas 
noktasındaki alışveriş değerine pozitif ve önemli bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aydın ve 
Kazançoğlu (2017), çalışmalarında tüketicilerin bütünleşik kanal strateji ile ilgili düşüncelerini, Genişletilmiş 
Teknoloji Kabul Modeli (UTAUT2) kapsamında değerlendirmişlerdir ve modele algılanan güven ve algılanan 
risk faktörlerini eklemişlerdir. Araştırmaya göre tüketicilerin bütünleşik kanal stratejisini kabul etmelerinde 
performans beklentisi, çaba beklentisi, kolaylaştırıcı koşullar, algılanan risk, alışkanlık ve yenilikçilik 
değişkenleri etkilidir. Chen vd. (2017), çalışmasında hedonik değer ve faydacı değeri ele alarak hedonik 
değerin, kullanıcıların satın alma niyetlerinde faydacı değerlerden daha önemli bir rol oynadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Rukmana vd. (2019) tüketicilerin bütünleşik kanal hizmetlerinin adoptasyonunu Wixom Modeli 
ile açıklamışlardır. Modelde kanal entegrasyon kalitesi, kanallardaki hizmet şeffaflığı ve kanallar arası 
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algılanan akıcılık, kanalların tutarlılığı ve süreç tutarlılığı boyutlarını ele almışlardır.  Kanal hizmet 
şeffaflığının, içerik ve süreç tutarlılığının kanallar arası algılanan akıcılık üzerinde, algılanan akıcılığın ise, 
bütünleşik kanal hizmetlerinin kullanımında önemli ve olumlu etkiye sahip olduğu sonucunu elde 
etmişlerdir. 

Bütünleşik Kanal Stratejisi uygulamada uzun yıllardır yer alan bir konu olmasına rağmen akademik alanda 
üzerinde yeni durulmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak Türkçe literatürde henüz çok az çalışmaya 
rastlanmıştır. Özellikle bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörler üzerinde bir görüş birliği yoktur. Bu 
açıdan literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamış olması da çalışmaya ayrı bir önem katmaktadır ve 
araştırmanın Türkçe literatürde yer alan bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

3. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

Thomas L. Saaty tarafından 1977 yılında ortaya atılan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi çok kriterli 
karar verme problemlerinde kullanılmaktadır (Saaty, 2008:84-85). AHP, birçok seçenek içerisinden karar 
vericinin belirlediği ölçütler çerçevesinde karar seçeneklerini önem sırasına göre sıralayan bir tekniktir 
(Özbek, 2017:71). AHP’nin en önemli özelliği karar vericinin hem objektif hem de sübjektif düşüncelerini karar 
sürecine dahil edebilmesidir (Kuruüzüm ve Atsan, 2001:84). AHP yöntemi belirlenen amaç doğrultusunda 
değerlendirme kriterlerini göreceli önemlerine göre sıralayarak, her bir kriter için karar alternatiflerini 
değerlendirip bu iki aşamayı matematiksel olarak birleştirmektedir (Yaralıoğlu ve Köksal, 2003:120). 

AHP yaklaşımının uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir (Forman ve Selly, 2001:109). 

1. Problemin tanımlanması: Geçmiş deneyimler ve uzman görüşleri doğrultusunda problemin AHP ile 
çözülebileceği belirlendikten sonra problem, ilk önce çözülebilir alt problemlere ayrılır ve daha sonra alt 
problemlerin çözüm adımları birleştirilerek genel bir çözüm algoritması oluşturulur (Özbek ve Eren, 2012:49).  

2. Hiyerarşinin oluşturulması: AHP’de karar sürecini etkileyen tüm faktörler belirlendikten sonra elde edilen 
bilgiler doğrultusunda amaç, kriterler, alt kriterler ve alternatifler belirlenerek hiyerarşik bir yapı oluşturulur 
(Yang ve Lee, 1997:246). 

3. İkili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması: İkili karşılaştırma matrisi ile hiyerarşik yapıda aynı düzeyde yer 
alan kriterlerin ikili olarak karşılaştırmaları yapılır. İkili karşılaştırma yargısı aij ile i ve j kriterlerinin 
birbirlerine göre göreceli önemi belirlenir. Bir düzeyde n sayıda eleman bulunduğundan n(n-1)/2 adet 
karşılaştırma yapmak gerekmektedir ve her bir karşılaştırma, matris şeklinde düzenlenir (Özbek, 2017:78-79).  
AHP yönteminde yapılan ikili karşılaştırmalar, karar vericilerin sübjektif algılarını içermektedir (Çakır, 
2016:206). İkili karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasında Tablo 1’de verilen Saaty tarafından önerilen 1-9 
karşılaştırma ölçeği (Saaty, 2008:86) kullanarak veriler toplanır ve n adet faktörün yer aldığı durumda (nxn) 
boyutunda bir kare matris elde edilir (Özbek, 2017:79). 

Tablo 1. Saaty’nin Karşılaştırma Ölçeği 

       Önemi          Tanım                             Açıklama 

1 Eşit öneme sahip Her iki ölçüt de (seçenek de) eşit değerde öneme sahip 

3 Biraz önemli Bir ölçüt diğerine göre biraz daha önemli 

5 Fazla önemli Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre fazla önemli 

7 Çok fazla önemli Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre çok fazla önemli 

9 Son derece önemli Bir ölçüt (seçenek) diğerine göre mutlak üstün bir önemde 

2,4,6,8 Ara değerler İki sayının arasında kaldığınız durumlarda kullanılan sayılar 

Kaynak: Saaty, 2008:86 
4. İkili karşılaştırma matrislerinin normalize edilmesi: İkili karşılaştırmalar matrisi oluşturulduktan sonra, (1) 
numaralı eşitliğe göre sütunda yer alan her değer sütun toplamına bölünerek normalleştirilir (Özbek, 2017:81). 
İkili karşılaştırma matrislerinin normalize edilmesinde (1) numaralı formül kullanılır. 
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                                                              aij’ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑎𝑎

                                                                                                          (1) 

5. Öncelik vektörünün hesaplanması: Normalize edilmiş matrisin (2) numaralı eşitliğe göre her bir satır toplamı, 
matrisin boyutuna bölünerek ortalaması alınır. Bulunan bu değerler her bir ölçüt için hesaplanan önem 
ağırlıklarıdır. Bu ağırlıklar öncelik vektörü olarak adlandırılır (Özbek, 2017:81). 

                                           Wi = (1/n) ∑ 𝑎𝑎′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑎𝑎=1                  i,j=1, 2, ….., n                                                                       (2) 

6. Tutarlılık oranının hesaplanması: Ölçütler arasındaki karşılaştırma yargısı sonucu belirlenen değerler ile ikili 
karşılaştırma matrisini oluşturduktan sonra bu karşılaştırma yargısının tutarlı olup olmadığı kontrol edilir. 
İkili karşılaştırmaların tutarlı olması için Tutarlılık Oranının 0.10’ın altında olması gerekir (Chan vd., 2006: 
641). Hesaplanan CI değerinin 0,10’den küçük olması karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı 
olduğunu gösterir. CI değerinin 0,10’den büyük olması ya AHP’deki bir hesaplama hatasını ya da karar 
vericinin karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını gösterir (Korucuk ve Erdal, 2018, 288). Tutarlılık indeksi (CI) 
aşağıdaki yöntemle hesaplanır. (λmax= ikili karşılaştırmalar matrisinin en büyük özvektör değeri ve n = sütun 
sayısı) 

                                                 λmax=  1/n.  ∑
∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑤𝑤𝑎𝑎
𝑛𝑛
𝑎𝑎=1                                                                                           (3) 

                                                CI = λmax – n
𝑛𝑛−1

                                                                                                                       (4) 

Tutarlılık oranı (CR) ise eşitlik 5’de verilen formül il e hesaplanır ve rassal tutarlık indeksi (RI) Tablo 2’den 
yararlanarak hesaplanır (Chan vd., 2006: 641). 

                                                                  CR = CI
RI

                                                                                                            (5) 

Tablo 2: Rassal İndeks Tablosu 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

7. Seçeneklerin ikili olarak karşılaştırılması: Bu aşamada seçeneklerin her bir ölçüte göre önemini belirleyebilmek 
için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur (Özbek, 2017:83).  

8. Seçeneklerin sıralanması: Karar hiyerarşisinin her seviyesinde en yüksek puana sahip olan eleman daha 
önemlidir. Kriterlerin genel önceliklerini belirlemek için alt kriterlerin öncelikleri ile ana kriterlerin öncelikleri 
çarpılmalıdır. Böylelikle kriterlerin genel ağırlıkları belirlenmiş olur (Özbek, 2017:83). 

4. Uygulama 

Günümüzde bankacılık sektörü, dijital bir dönüşüm yaşamakta; teknolojiye duyarlı müşteriler, değişen 
davranışları ve artan beklentileri ile rekabet açısından zorlu bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Bankacılık 
sektöründe, teknolojik gelişmelerle birlikte değişen müşteri talepleri nedeniyle, gerçek zamanlı, 
kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bankacılık deneyimi   önem kazanmıştır. Bu bağlamda, bütünleşik kanal 
yaklaşımı, bankacılık hizmetlerinin doğal bir özelliği haline gelmiştir (Komulainen ve Makkonen, 2018:190) 
ve bankalar, müşteri talebindeki ve tercihlerindeki değişimlere uyum sağlamak için farklı kanallar yoluyla 
müşterilerine hizmet vermeye başlamışlardır (Geng, 2016:186). Bankacılıkta bütünleşik kanal, banka 
müşterilerinin şubelerle birlikte ATM, internet, çağrı merkezi ve mobil kanallar gibi farklı yapıdaki kanalları 
kullanarak finansal işlemlerin entegre bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan (Ericsson, Farah, 
Vermeiren ve Buckalew, 2012:1), müşteriye sorunsuz, kesintisiz ve bütüncül bankacılık hizmeti vermeyi 
amaçlayan çok kanallı bir yaklaşımdır (Liu vd., 2017:2).  

Bankacılık sektöründe tüketici davranış ve kararları diğer sektörlere göre oldukça farklılık göstermektedir ve 
bu nedenle ayrıca incelemeyi gerektirmektedir. Bankacılık ürün ve hizmetleri yüksek risk içermektedir ve 
kendi içinde müşterilerle uzun dönemli bir ilişki gerektirmektedir. Müşterilerin, internet ve mobil gibi 
çevrimiçi kanallardan riski daha düşük olan ürünleri satın alma olasılığı daha yüksekken (Lee ve Tan, 
2003:75), mevduat hesabı açma, para çekme gibi rutin işlemler için dijital kanalları tercih etmeleri ile birlikte, 
çoğu banka müşterisi krediler ve yatırımlar gibi riski yüksek, karmaşık ürün ve hizmetleri satın almak ya da 
satın alırken bilgi edinmek için şubelerde yüz yüze etkileşimi tercih etmektedirler (Abhishek vd., 2017:4).  
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Dolayısıyla bankaların, müşterilerin bankacılık işlemlerinde kullandıkları kanalları ve bunları tercih etme 
nedenlerini araştırarak tüm kanalları bütünleştiren bir deneyim tasarlamaları gerekmektedir.  

Başarılı bir bütünleşik kanal bankacılık deneyimi yaşatmanın en önemli noktası ise müşteriyi deneyimin 
odağına koymaktır. Müşteriyi her kanalda yakalayarak onun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmede 
mobil kanallar önemlidir. Mobil kanallar çevrimiçi ve çevrim dışı kanallar arasında köprü görevi üstlenerek 
kanallar arasındaki sınırları ortadan kaldırıp müşterilerin zaman ve mekândan bağımsız olarak kanallar 
arasında geçişler yapmasına olanak sağlamaktadır. Bütünleşik kanal yaklaşımı ile birlikte şubelerin rolleri de 
değişmiştir. Hizmetlerin sağlanmasında şubeler hâlâ ana kanal olarak görülmekle birlikte, müşterilerin 
bankacılık ürün ve hizmetlerini almak için şube ziyaretlerini önemli ölçüde azalttığını, mobil ve internet gibi 
doğrudan kanalların perakende bankacılığında gittikçe önem kazandığını göstermektedir (Ozaee vd., 
2016:1526). Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde etkili olan bütünleşik kanal deneyimi, 
bankaların üzerinde durması gereken en önemli alanlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda bankaların 
müşteri memnuniyeti yaratmak için müşterilerine kusursuz bir müşteri deneyimi sunmaları müşterilerin 
yaşadığı bütünleşik kanal deneyimini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri belirlemeleri gerekmektedir. 
Ancak literatür taraması sonucu farklı alanlarda yapılan çalışmalarda bütünleşik kanal deneyimini etkileyen 
çok sayıda faktör olduğu görülmüş ve bütünleşik kanal deneyimi açısından önemli olan 13 boyut 
belirlenmiştir. Bütünleşik kanal deneyimini etkileyen bu boyutlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörler 

1 Hedonik Değer Childers vd., 2001; Grecu, 2016; Jueneda Ayensa vd.,2016; Kwon ve 
Jane, 2009; Keller, 2010 

2 Faydacı Değer Grecu, 2016; Herhausen vd., 2015; Kwon ve Jane, 2009 
3 Sosyal Değer Venkatesh vd., 2003; Grecu, 2016 
4 Algılanan Güvenlik Jueneda Ayensa vd., 2016; Kim ve Prabhakar ,2000 
5 Algılanan risk Jueneda Ayensa vd., 2016; Kim ve Prabhakar, 2000 
6 Kanallar arası entegrasyon Binder, 2014 
7 Kanallar arası tutarlılık Kumar, 2014; Grecu, 2016; Keller, 2010; Cao, 2014 
8 Kanalların Kullanım Kolaylığı Pala ve Kartal, 2010 
9 Kanal Performansları Jueneda Ayensa vd., 2016; Venkatesh vd., 2003 
10 Kişiselleştirme Kumar, 2014 
11 Yenilikçilik Goldsmith ve Hofacker,1991 
12 Öz Yeterlilik El Azhari ve Bennet, 2015; Binder, 2014 
13 Alışkanlıklar El Azhari ve Bennet, 2015; Venkatesh vd., 2012 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu faktörlerin bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimi üzerinde hangilerinin daha fazla etkisinin 
olduğunun belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada AHP yöntemi ile 
bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin Türkiye’de faaliyet gösteren altı 
farklı bankada bu alanda çalışan 33 uzmanın görüşleri alınarak önem dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerinden hangilerinin bankacılık sektöründe bütünleşik kanal 
deneyimi üzerinde etkisi olduğunu belirlemek üzere Şubat 2019- Ekim 2019 dönemlerinde Türkiye’de faaliyet 
gösteren bankaların dijital bankacılık, bütünleşik kanal bankacılığı ve kullanıcı deneyimi alanlarında çalışan 
33 uzmanın görüşleri alınmıştır. Bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin 
önem derecelerin belirlenmesine yönelik Thomas Saaty (1980) tarafından geliştirilen 9’lu ölçek kullanılarak 
anket formu oluşturulmuştur. Anket formunun oluşturulmasında çalışmanın amaçlarını gerçekleştirmek için 
bütünleşik kanal deneyimi literatürü dikkate alınmıştır. Ankette 4 ana kriter ve 13 alt kriter, toplam 17 
karşılaştırma yer almaktadır. E-mail yoluyla gönderilen anket formu ile uzmanlardan kriterleri ikili 
karşılaştırmaları istenmiştir. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem 
oluşturulması gerekirken AHP uygulamasında karar vericiler sınırlı sayıda kişilerden oluştuğu için anket gibi 
çok sayıda kişiye yapılması gerekmemektedir (Özdağoğlu, 2008:62). Uzmanların faktörleri ikili 
karşılaştırmaları sonucu elde edilen değerlendirmeler Super Decisions 2.10.0 programında analiz edilmiştir. 
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Analiz sonucu elde edilen AHP sonuçlarına göre her bir uzmanın cevaplarının tutarlılık oranı 0.10’dan düşük 
çıktığı için değerlendirmeye alınmıştır. 

4.1. Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Araştırma Modeli  

Çalışmada bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörler literatür taraması yapılarak (Tablo 3) 
belirlendikten sonra bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin önem 
derecesinin belirlenmesi problemi üzerinde durulmuştur. Hiyerarşik yapısı Şekil 1’deki gibi olan kriterlerin 
ve alt kriterlerinin karşılaştırılması için hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bütünleşik kanal deneyimini 
etkileyen faktörler yazarlar tarafından dört ana kriter altında toplanarak, bu ana kriterlerin altında yer alan alt 
kriterler oluşturulmuştur. Değer yaratma, güvenlik, teknolojik altyapı ve kişisel faktörler ana kriterler olarak 
belirlenmiştir. Grecu (2016:62) çalışmasında hedonik, faydacı ve sosyal değerleri, müşterilerin satın alma 
davranışını belirleyen ve tüketici sadakatinin oluşumuna katkıda bulunan birbiriyle ilişkili faktörler olduğunu 
belirtmiştir. Bundan dolayı bu üç faktör değer yaratma ana kriteri altında ele alınmıştır. Aydın ve Kazançoğlu 
(2017:65) çalışmalarında, bütünleşik kanal deneyiminde öğrencilerin kanal tercihlerinde markasına 
güvendikleri, kaliteli olarak nitelendirdikleri perakende mağazaların uygulamalarını güvenli bulduklarını, 
endişe ve risk algılamadıklarını, buna bağlı olarak da algılanan riskin azaltılmasında tüketicinin algıladığı 
güvenin ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. Buradan hareketle bütünleşik kanal deneyiminde algılanan risk 
ve algılanan güvenliğin birbiri ile etkileşim içerisinde olmasından dolayı çalışmamızda algılanan güvenlik ve 
algılanan risk faktörleri güvenlik ana kriterinin altında beraber ele alınmıştır. Bütünleşik kanal deneyiminde 
kanal yönetimi önemlidir (Schögel, 1997, Akt. Binder, 2014). Öncelikli olarak firmaların müşteriye ulaştıkları 
dağıtım kanallarını birbirine entegre etmesi kanal yönetiminin çatısını oluşturmaktadır. Kanalların 
entegrasyonu ise müşteri bilgilerinin kanallar arası paylaşımı, ürün çeşitliliği ve fiyatların ortak planlaması, 
envanter yönetimi vb. gibi alanlarda kanallar arası tutarlılığı gerektirmektedir (Binder, 2014:32). Aynı 
zamanda Yan vd. (2010) bir firmanın kanal koordinasyon yeteneğinin, entegre bir kanal sisteminin kanal 
performansını iyileştirdiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte kanalın kullanım kolaylığı, kanalı öğrenme 
kolaylığı, basit bir ara yüze sahip olması gibi kriterler algılanan kanal kullanım kolaylığını etkilemektedir 
(Gefen ve Straub, 2010:1). Bu bağlamda firmaların müşterilerine bütünleşik kanal deneyimi sunmaları için 
ürünlere ait verilerin her kanalda doğru, tutarlı, kişisel ve güncel tutulabileceği, mağaza içi verilerin diğer 
kanallar ile paylaşılabileceği teknolojik altyapıya ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı; kanallar arası tutarlılık, 
kanal performansı, kanalların kullanım kolaylığı, kanallar arası entegrasyon ve kişiselleştirme teknolojik alt 
yapı ana kriteri altında toplanmıştır. Kurulgan ve Özata (2010:246), kişilerin sahip oldukları bazı özelliklerin 
teknolojiye yönelik farklı inançlar oluşturduğuna ve teknolojiyi benimseme ve kullanma üzerinde etkili 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kişisel özellikler içerisinde ise yenilikçilik ve özyeterliliği ele almışlardır. 
Midgley ve Dowling (1978), yenilikçiliği bir bireyin yeniliklere açık olma derecesi olarak ifade etmişlerdir. Bu 
yaklaşım yenilikçiliği bir kişilik özelliği olarak değerlendirmektedir (Baş, Okutan ve Altunışık, 2015:61-62) ve 
teknoloji kullanımının yordayıcısıdır. Aynı zamanda alışkanlıklar birçok çalışmada teknoloji kullanımı 
üzerinde etkili olan bireysel bir davranışın öncüsü olarak ele alınmıştır (Venkatesh vd., 2012, Limayem ve 
Hirt, 2003, Kim ve Malhotra, 2005). Dolayısıyla öz yeterlilik, yenilikçilik ve alışkanlıklar teknolojinin 
benimsenmesi ve kullanımının yordayıcısıdır. Bu bağlamda yenilikçilik, öz yeterlilik ve alışkanlıklar kişisel 
faktörler ana kriterinin altında yer alan alt kriterler olarak belirlenmiştir. Belirlenen ana kriterler ve onları 
oluşturan alt kriterlerin yer aldığı Şekil 1’de verilen hiyerarşik modelde araştırmanın problemi, belirlenen ana 
kriterler ve alt kriterler gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Problem Çözümünde Kullanılan Hiyerarşi 

4.2. Araştırmanın Bulguları  

AHP yöntemi ile ele alınan problemler için hem bireylerin hem de grupların görüşleri alınabilmektedir 
(Günaydın, 2016:46). Böyle bir durumda farklı yargıları bir noktada birleştirerek ortak görüş oluşturulmalıdır 
(Kuruüzüm ve Atsan, 2001:92). Araştırmaya katılan kişilerin oluşturduğu grubun ortak yargıları belirlenirken, 
oluşturulan hiyerarşik modeldeki kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için dört ana yaklaşım kullanılmaktadır. 
Bunlar; grubun kendi arasında tartışarak uzlaşması, grupta oylama yaparak uzlaşma, uzman yargılarının 
geometrik ortalamasının alınmasıdır (Saaty, 1980:19). Saaty (2008:95) çalışmasında yargıları birleştirerek ortak 
görüş elde etmede kullanılan en doğru yöntemin kişilerin yargılarının geometrik ortalamasının alınması 
olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin yargılarının geometrik ortalaması alınarak normalleştirilir 
ve böylelikle grup içindeki uç değerlerin etkileri de azaltılmış olur (Günaydın, 2016:47). Bundan dolayı bu 
çalışmada uzmanların görüşlerinin geometrik ortalaması alınarak yargılar birleştirilmiş ve her karşılaştırma 
için çalışmaya katılan uzmanların kararını yansıtacak ortak görüşler elde edilmiştir. Kullanılan diğer çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden farklı olarak AHP, sübjektif ölçütleri de değerlendirmeye aldığı için tercih 
edilen yöntemlerin başında gelmektedir. AHP, problemleri hiyerarşik bir yapıda ele alan ve ikili karşılaştırma 
mantığına dayanan bir ÇKKV tekniğidir (Erdal ve Korucuk, 2018;103). Bundan dolayı bu çalışmada 
uzmanlardan alınan görüşler AHP yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

Elde edilen geometrik ortalama sonuçları 1 – 9 arasındaysa karşılaştırma sol tarafta yer alan kriterin daha 
önemli olduğunu göstermekte, 0–1 arasında ise ikili karşılaştırma değeri sağ tarafta yer alan kriterin diğer 
kritere göre daha önemli olduğu belirtmektedir. Sonuç ondalık sayı ise sonuca en yakın tamsayı değeri 
alınmıştır (Sivrikaya ve Ünal, 2018). Araştırmaya katılan 33 kişinin ana ve alt kriterlere yönelik yargılarının 
geometrik ortalamaları ve oluşan ortak görüş Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Uzmanların Yargılarının Geometrik Ortalaması Alınarak Bulunan 
Ortak Görüşler 

Faktörler Geometrik Ort. Ortak Görüş Faktörler 

Hedonik Değer 0,230302135 ¼ Faydacı Değer 

Hedonik Değer 0,633416578 1 Sosyal Değer 

Faydacı Değer 3,296804012 3 Sosyal Değer 

Algılanan Güvenlik 1,34717265 1 Algılanan Risk 

Kanallar arası entegrasyon 0,690886166 1 Kanallar arası tutarlılık 

Kanallar arası entegrasyon 0,381986864 1/3 Kanalların kullanım kolaylığı 

Bütünleşik Kanal Stratejisi Boyutlarının 
Önem Derecelerinin Belirlenmesi 

Değer 
Yaratma 

- Hedonik 
Değer 

- Faydacı Değer 
- Sosyal Değer 

Güvenlik 

- Algılanan 
Güvenlik 

- Algılanan 
Risk 

 

Teknolojik Altyapı 

- Kanallar Arası Entegrasyon 
- Kanallar arası tutarlılık 

- Kanalların Kullanım Kolaylığı 
- Kanalların performansı 

- Kişiselleştirme 
 

Kişisel Faktörler 

- Yenilikçilik 
- Öz-yeterlilik 
- Alışkanlıklar 
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Kanallar arası entegrasyon 0,475010031 ½ Kanal performansı 

Kanallar arası entegrasyon 1,74970145 2 Kişiselleştirme 

Kanallar arası tutarlılık 0,622388799 1 Kanalların kullanım kolaylığı 

Kanallar arası tutarlılık 0,795136921 1 Kanal performansı 

Kanallar arası tutarlılık 2,441155261 2 Kişiselleştirme 

Kanalların kullanım kolaylığı 2,149718468 2 Kanal performansı 

Kanalların kullanım kolaylığı 2,574195436 3 Kişiselleştirme 

Kanal performansı 2,473476133 2 Kişiselleştirme 

Yenilikçilik 0,943543027 1 Öz Yeterlilik 

Yenilikçilik 1,020492932 1 Alışkanlıklar 

Öz Yeterlilik 0,908620795 1 Alışkanlıklar 

Değer Yaratma 0,790091209 1 Güvenlik 

Değer Yaratma 1,672315701 2 Teknolojik Altyapı 

Değer Yaratma 1,74839459 2 Kişisel Faktörler 

Güvenlik 2,032582888 2 Teknolojik Altyapı 

Güvenlik 2,785125711 3 Kişisel Faktörler 

Teknolojik Altyapı 1,231198524 1 Kişisel Faktörler 

Uzmanların görüşlerinin geometrik ortalamaları alındıktan sonra elde edilen ortak görüşlerin tam sayı değeri 
“1/ ” olarak karşılaştırma değeri şeklinde ikili karşılaştırma matrisinde gösterilmiştir.  

Tablo 5. Ana Kriterlere İlişkin Ortak Görüşün İkili Karşılaştırma Matrisi 

Ortak Görüş Değer Yaratma Güvenlik Teknolojik 
Altyapı 

Kişisel Faktörler 

Değer Yaratma 1 1 2 2 

Güvenlik 1 1 2 3 

Teknolojik Altyapı ½ ½ 1 1 

Kişisel Faktörler ½ 1/3 1 1 

Tablo 5’de örnek olarak bütünleşik kanal deneyiminde etkili olan faktörlere ilişkin belirlenen ana kriterlerin 
birbiri ile ikili karşılaştırma matrisi verilmiştir. Ana kriterlere ilişkin ikili karşılaştırma matrisinde kişisel 
faktörler ile teknolojik altyapı kriterinin diğer tüm kriterlerden farklı oranlarda daha az önemli olduğu 
görülmektedir. Teknolojik altyapı satırı ile güvenlik sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 1/2 değeri 
güvenlik kriterinin teknolojik altyapı kriterine göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Değer yaratma 
ve güvenlik kriterinin birbirine göre bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Tablo 5’deki ana kriterlere ilişkin ikili 
karşılaştırma matrisinden yararlanarak formül 1 ve formül 2 kullanılarak alt kriterlerin önem düzeyleri 
hesaplanmış ve Tablo 6’daki normalize edilmiş karar matrisine ulaşılmıştır.  
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Tablo 6. Ana Kriterlere Göre Ağırlıkların Belirlenmesi 

Ortak Görüş Değer 
Yaratma 

Güvenlik Teknolojik 
Altyapı 

Kişisel 
Faktörler 

Önem Düzeyi 

Değer Yaratma 0,333333 0,352945 0,333333 0,285714 0.326331 

Güvenlik 0,333333 0,352945 0,333333 0,428571 0.362045 

Teknolojik Altyapı 0,166666 0,176472 0,166666 0,142857 0.163165 

Kişisel Faktörler 0,166666 0,117648 0,166666 0,142857 0.148459 

Tutarlılık Oranı (CR):0.00772 

Tablo 6’da yer alan değer yaratma, güvenlik, teknolojik altyapı ve kişisel faktörler sütunlarındaki değerler ise 
Tablo 5’de bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına 
bölünmesi sonucunda elde edilen değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise ilgili satırdaki 
değerlerin ortalaması sonucunda bulunmuştur. CR=0,00772 değeri ise formül 5’deki CR=CI/RI işlemi ile elde 
edilmiştir. Ana kriter sayısı 4 olduğu için Tablo 3’de n=4’e karşılık gelen RI değeri olan 0,90 kullanılmaktadır. 
Bu işlem sonucunda bulunan 0,00772 tutarlılık oranı değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan dolayı Tablo 
5’deki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Buna göre AHP ile yapılan kriter 
ağırlıklandırmada, 0,362045 ile en önemli kriterin “Güvenlik” kriteri en az öneme sahip olan kriterin ise 
0,148459 ile “Kişisel Faktörler” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AHP analiz adımları sistematik olarak bundan 
sonraki her bir alt kriter için ayrı ayrı uygulanmıştır. 

Tablo 7. Değer Yaratma Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi 

Ortak Görüş DEĞER YARATMA  

Hedonik Değer Faydacı Değer Sosyal Değer Önem Düzeyi 

Hedonik Değer 0,166666 0,158227 0,2 0.174964 

Faydacı Değer 0,666666 0,632911 0,6 0.633192 

Sosyal Değer 0,166666 0,210970 0,2 0.192545 

Tutarlılık Oranı: 0.00885 

Tablo 7’de değer yaratma ana kriteri altında yer alan hedonik değer, faydacı değer ve sosyal değerin 
uzmanların ortak görüşlerinin normalize edilmiş matrisi verilmektedir. Tutarlılık oranı (CR)= 0,00885 değeri 
ise formül 5’deki CR=CI/RI işlemi sonu elde edilmiştir. Alt kriter sayısı 3 olduğu için Tablo 3’de n=3’e karşılık 
gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Tutarlılık oranı 0.10’dan küçük olduğundan dolayı cevapların 
tutarlı olduğu sonucuna varılır. Buna göre değer yaratma kriteri altında yer alan “faydacı değer” (0,63371) ile 
en önemli kriter iken 0.17437 önem düzeyi ile “hedonik değer” en az öneme sahip olan kriterdir.  

Tablo 8. Güvenlik Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi 

Ortak Görüş GÜVENLİK 

Algılanan Güvenlik Algılanan Risk Önem Düzeyi 

Algılanan Güvenlik 0,5 0,5 0.50 

Algılanan Risk 0,5 0,5 0.50 

Tutarlılık Oranı:0.000  

Tablo 8’de ikili karşılaştırmalar matrisi sonucunda elde edilen önem düzeyleri verilmiştir. Formül 5 
kullanılarak tutarlılık oranı (CR) “0” bulunmuştur. Bir karar probleminde tutarlılık oranı sıfır ise “karar 
probleminde ele alınan yargılar tamamen tutarlıdır (Cengiz, 2012:28). Dolayısıyla Tablo 8’de elde edilen 
sonuçlara göre uzmanlara göre bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyiminde algılanan güvenlik ve 
algılanan risk eşit önem düzeyine sahiptir. 
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Tablo 9. Teknolojik Altyapı Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi 

Ortak Görüş 

TEKNOLOJİK ALTYAPI 
Kanallar 

Arası 
Entegrasyon 

Kanallar 
Arası 

Tutarlılık 

Kanalların 
Kullanım 
Kolaylığı 

Kanal 
Performansı 

Kişiselleştirme Önem 
Düzeyi 

Kanallar Arası 
Entegrasyon 0,206896 0,222222 0,514285 0,1 0,2 0.248680 

Kanallar Arası 
Tutarlılık 0,206896 0,222222 0,171428 0,2 0,2 0.200109 

Kanalların Kullanım 
Kolaylığı 

0,068965 0,222222 0,171428 0,4 0,3 0.232523 

Kanal Performansı 0,413793 0,222222 0,085714 0,2 0,2 0.224345 

Kişiselleştirme 0,103448 0,111111 0,057142 0,1 0,1 0.094340 

Tutarlılık Oranı: 0.03134 

Tablo 9’da teknolojik altyapı ana kriteri altında yer alan alt kriterlerin önem düzeyleri verilmektedir. Değerler 
formül 1 ve formül 2 kullanılarak elde edilmiştir. Tutarlılık oranı (CR)= 0,03134 değeri ise formül 5 ile 
hesaplanmıştır. Tutarlılık oranı 0.10’dan küçük olduğundan dolayı cevapların tutarlı olduğu sonucuna varılır. 
Buna göre teknolojik altyapı kriteri altında yer alan “kanallar arası entegrasyon” (0,248680) ile en önemli kriter 
iken önem düzeyi 0,094340 olan “kişiselleştirme” alt kriteri en az öneme sahip olan kriterdir.  

Tablo 10. Kişisel Faktörler Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi 

Ortak Görüş KİŞİSEL FAKTÖRLER 

Yenilikçilik Öz Yeterlilik Alışkanlıklar Göreceli Ağırlık 

Yenilikçilik 0,333333 0,333333 0,333333 0.3333 

Öz Yeterlilik 0,333333 0,333333 0,333333 0.3333 

Alışkanlıklar 0,333333 0,333333 0,333333 0.3333 

Tutarlılık Oranı: 0.000 

Bu aşamaya kadar diğer ana kriterler için yapılan ikili karşılaştırmalar ve önem yüzdeleri hesaplamaları aynı 
sistematik içerisinde kişisel faktörler altında yer alan alt kriterleri için yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar 
sonucunda tutarlılık oranı (CR) “0” olarak bulunmuştur (Tablo 10). Yani karar probleminde kişisel faktörlere 
ait yargılar tamamen tutarlıdır.  

AHP yöntemi kullanılarak yapılan hesaplara göre ana kriterlere ait önem düzeyleri ve her bir ana kriter içinde 
bulunan alt kriterlere ilişkin önem düzeyleri Tablo 11’de verilmiştir. Tablo 11’e göre güvenlik ana kriteri 
0.362045 önem düzeyine göre en önemli ana kriterdir. İkinci sırada 0.326331 önem düzeyi ile değer yaratma, 
üçüncü sırada 0.163165 önem düzeyine göre teknolojik altyapı kriteri vardır. En düşük öneme 0.148459 önem 
düzeyi ile kişisel faktörlerdir. 
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Tablo 11. Ana ve Alt Kriterlerin Önem Düzeyleri 

ANA KRİTERLER ÖNEM DÜZEYİ ALT KRİTERLER ÖNEM DÜZEYİ 

    Hedonik Değer 0.174964 

Değer Yaratma 0.326331 Faydacı Değer 0.633192 

    Sosyal Değer 0.192545 

Güvenlik  0.362045 
Algılanan Güven 0.5 

Algılanan Risk 0.5 

  
Teknolojik Altyapı 

  

  
  

 0.163165 
  

Kanallar Arası Entegrasyon 0.248680 

Kanallar Arası Tutarlılık 0.200109 

Kanalların Kullanım Kolaylığı 0.232523 

Kanal Performansı 0.224345 

Kişiselleştirme 0.094340 

    Yenilikçilik 0.333333 

Kişisel Faktörler 0.148459 Öz Yeterlilik 0.333333 

    Alışkanlıklar 0.333333 

AHP yönteminin son adımında her bir kriterin göreli bileşik ağırlığı hesaplanmalıdır (Tüzemen ve Özdağoğlu, 
2007:229). Buna göre Tablo 12’de, Tablo 11’de yer alan ana kriterlere ait önem düzeylerinin alt kriterlerin önem 
düzeylerine dağıtılması sonucu bulunan alt kriterlerin genel önem düzeyleri yer almaktadır. Tablo 12, her bir 
ana kriterin önem düzeyi altında bulunan alt kriterin önem düzeyi ile çarpılarak oluşturulmuştur.  

Tablo 12. Bankacılık Sektöründe Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Alt Kriterlerin                
Genel Önem Sıralaması 

Kriterler Kriter Ağırlıkları Sıralama 

Faydacı Değer 0.206630 1 

Algılanan Güvenlik 0,181022 2 

Algılanan Risk 0,181022 3 

Sosyal Değer 0.062833 4 

Hedonik Değer 0.057096 5 

Yenilikçilik 0.049486 6 

Öz Yeterlilik 0.049486 7 

Alışkanlıklar 0.049486 8 

Kanallar arası entegrasyon 0.040575 9 

Kanalların kullanım kolaylığı 0.037939 10 

Kanal performansı 0.036605 11 

Kanallar arası tutarlılık 0.032651 12 

Kişiselleştirme 0.015392 13 
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5. Araştırmanın Bulgularının Tartışılması ve Değerlendirilmesi 

Bütünleşik kanal deneyimi literatürü incelendiğinde; hedonik değer, faydacı değer, sosyal değer, algılana risk, 
algılanan güvenlik, kanallar arası entegrasyon, kanallar arası tutarlılık, kanalların kullanım kolaylığı, kanal 
performansı, kişiselleştirme, yenilikçilik, öz yeterlilik, alışkanlık faktörlerinin tüketicilerin bütünleşik kanal 
deneyiminde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler içerisinde hangilerinin bankacılık sektöründe 
bütünleşik kanal deneyimi üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi literatürde bu alandaki boşluk göz önüne 
alındığında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankacılık sektöründe çalışan uzmanlardan elde 
edilen verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan hiyerarşik modelde yer alan ana ve alt kriterlere ilişkin ikili 
karşılaştırmalar neticesinde bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin 
ağırlıkları ve tutarlılık oranları (CR) hesaplanmıştır. Uzman değerlendirmelerine bağlı olarak oluşturulan tüm 
matrislerde tutarsızlık oranı 0.10’un altında elde edilmiştir. Tablo 12, uzmanların bankacılık sektöründe 
bütünleşik kanal deneyiminde önemli olduğunu düşündükleri kriterlerin öncelik değerlerini göstermektedir. 
Şöyle ki, faydacı değer 0.206799 önem derecesi ile bütünleşik kanal bankacılık deneyimini etkileyen en önemli 
kriter olmuştur. Ana kriterlerden güvenlik kriteri 0.362044’lik kriter ağırlığı ile genel olarak en önemli ana 
faktör olarak görülse de (Tablo 11) alt kriterler dikkate alındığında yukarıda belirtildiği gibi değer yaratma 
ana kriteri altında yer alan “faydacı değer” en önemli kriter olarak bulunmuştur. Güvenlik ana kriteri altında 
yer alan “algılanan güvenlik” ve “algılanan risk” kriterleri eşit önem derecesine sahip olarak 0,181022 kriter 
ağırlığı ile ikinci ve üçüncü sırada, “sosyal değer” ise 0.062629’lik değeri ile dördüncü sırada yer almaktadır. 
Hedonik değer 0.056902 önem düzeyi ile beşinci sırada yer almaktadır. Altıncı, yedinci ve sekizinci sırada 
0.049486 eşit önem düzeyine sahip “yenilikçilik”, “öz yeterlilik” ve “alışkanlıklar” yer almaktadır. Dokuzuncu 
sırada 0.040575 ile “kanallar arası entegrasyon”, 0.037939 ile onuncu sırada “kanalların kullanım kolaylığı”, 
0.036605 ile onbirinci sırada “kanal performansı”, onikinci sırada 0.032651 ile “kanallar arası tutarlılık” yer 
almaktadır. “kişiselleştirme“ kriteri ise 0.015392’lik değeri ile bankacılık sektöründe bütünleşik kanal 
deneyimi için en az öneme sahip olan kriterdir. 

Müşteriler satın alma karar süreçlerinde, ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgileri elde etme, fiyatlarını 
karşılaştırma gibi faydalar elde etmek istemektedirler. Dolayısıyla faydacı değer bütünleşik kanal deneyimini 
etkileyen en önemli faktörler içerisinde ön sıralarda yer almaktadır (Herhausen, vd., 2015; Keller, 2010). 
Algılanan güvenlik ve algılanan risk alt kriterleri bütünleşik kanal deneyiminde uzmanlara göre en önemli 
ikinci kriter olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan uzmanlar güvenlik ve güvenlikle ilgili boyutların 
müşteriye sunulan deneyimde kanallar için olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesi olduğunu ifade etmişlerdir. 
Pala ve Kartal (2010)’nın çalışmasında internet bankacılığının tercih edilmesinde güvenlik faktörünün çok 
önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Erkmen (2009) çalışmasında algılanan güvenilirliğin mobil bankacılığa 
yönelik tutum üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. Algılanan risk faktörü de literatürle desteklenmektedir. 
Banka müşterilerinin kullandıkları kanallarla ilgili algıladıkları risk belirsizlik veya endişe duygusu 
oluşturmakta ve davranışlarını etkilemektedir (Aydın ve Kazançoğlu, 2017). Müşteriler bankanın sunduğu 
kanallardaki kendi deneyimleri kadar yakın çevrelerinin deneyimlerini de önemsemektedirler. Dolayısıyla 
sosyal değer müşterilerin bütünleşik kanal hizmetlerini algılamasında önemli rol oynamaktadır (Venkatesh 
vd., 2012; Komulainen ve Makkonen, 2018).  

Literatürde birçok çalışmada bütünleşik kanal deneyiminde farklı kanallarda hedonik alışveriş davranışının 
yaygın olduğu görülmektedir (Kwon ve Jane, 2009; Keller, 2010; Venkatesh vd., 2012; Nisha vd., 2015). Bu 
çalışmalarda hedonik motivasyonun tüketicilerin bütünleşik kanal davranışları ve kanal seçimleri üzerinde 
önemli etkiye sahip olduğu görülürken, bu çalışmada da hedonik değerin diğer faktörlere göre daha az etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Juaneda Ayensa vd. (2016)’nın elde ettiği sonuçlarla uyumludur. Bunun 
nedeni bankacılık ürün ve hizmetlerinin risk içermesinden dolayı banka müşterilerinin bankacılık 
işlemlerinden ve bu işlemleri gerçekleştirirken seçtikleri kanallarda eğlence ve keyif faktörü yerine daha çok 
fayda ve güvenliğe önem vermelerinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada kanallar arası entegrasyon önem 
sıralamasında dokuzuncu sırada yer almaktadır. Elde edilen bu sonuç Rosman (2015)’in çalışmasının 
sonuçları ile paralellik göstermektedir. Rosman (2015) çalışmasında bütünleşik kanal yaklaşımının günlük 
bankacılık işlemleri için uygun olmadığını, kullanıcıların cihazlar arasında geçiş yapmayacağını, işlemlerini 
başladıkları kanallarda sonlandıracaklarını ifade etmiştir.  



M. Marangoz – N. Erboy 12/2 (2020) 1801-1819 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1814 

Kişisel faktörler içerisinde yer alan yenilikçilik, öz yeterlilik ve alışkanlıklar uzmanlar tarafından 
değerlendirildiğinde bankacılıkta bütünleşik kanal deneyiminde eşit önem derecesine sahiptirler. Yenilikçilik 
bütünleşik kanal stratejisi kapsamında bankaların sunduğu hizmetlerin benimsemesinde etkilidir. Juaneda 
Ayensa vd. (2016) yenilikçiliğin bütünleşik kanal satın alma davranışı üzerinde en güçlü yordayıcı olduğunu 
ifade etmişlerdir. Aynı zamanda öz yeterlilik uzmanlar tarafından bankacılık sektöründe bütünleşik kanal 
deneyimini etkilemektedir. Tüketicilerin öz yeterliliklerinin yüksek olması, teknoloji kullanımlarını 
etkileyerek tüketicinin bankanın kendisine sunduğu deneyimi olumlu bir şekilde algılamasında etkili 
olacaktır. Alışkanlıklar ise müşterilerin kanal kullanımları üzerinde etkilidir bu sonuçta literatür ile 
uyumludur. Okumuş, Bozbay ve Dağlı (2010:105) müşterilerin internet kullanım alışkanlıklarının 
olmamasının internet bankacılığı müşterisi olma yolundaki en büyük engel olduğunu ifade etmektedir.  

Uzmanlarla yapılan görüşmelerde bireysel olarak görüşleri alındığında kanal performansı ve kanallar arası 
tutarlılığın geçmişte kaldığını bütünleşik kanal deneyiminde bankaların üzerinde durmadığı faktörler 
olduklarını belirtmişlerdir. Analiz sonuçlarına bakıldığında kanal performansı ve kanallar arası tutarlılık 
kriterlerinin uzmanların bu görüşlerini destekler nitelikte göreceli önem derecesi olarak son sıralarda yer 
aldığı görülmektedir. Aynı şekilde kişiselleştirme kriteri bankacılık sektöründeki bütünleşik kanal 
deneyiminde en az öneme sahip olduğu görülmektedir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bankaların müşterilerine eşsiz ve kusursuz bütünsel deneyimler yaratması, ürün ve markalar hakkında 
müşterilerin zihninde oluşan imajı güçlendirerek müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmaya yardımcı 
olmaktadır. Bu bağlamda, kişiselleştirilmiş, duygulara hitap eden temas noktalarını birbirine entegre ederek 
bir deneyim oluşturmaları üzerinde durmaları gereken önemli bir konu haline gelmiştir (Erdoğan, 2013:1). 
Buradan hareketle çalışmada bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin önem 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır ve bu sektörde çalışan uzmanların görüşleri alınmıştır.  

Bütünleşik kanal deneyimi akademik alanda özellikle Türkçe literatürde yeni çalışma konularından bir 
tanesidir. Dolayısıyla bütünleşik kanal deneyimini etkileyen boyutlar üzerinde bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamız bankacılık sektöründe bütünleşik kanal deneyimini etkileyen 
faktörlerin önem düzeylerini belirleyerek bankacılıkta bütünleşik kanal deneyimi literatürüne katkıda 
bulunmaktadır. Uzman görüşlerinin ağırlıklandırılması ve kriterlerinin bu görüşler doğrultusunda 
sıralanması için AHP yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de farklı bankalarda çalışan uzman görüşlerine göre 
bankacılık sektöründe bütünleşik banka deneyimini etkileyen faktörler içerisinde “faydacı değer” kriteri 
bütünleşik kanal deneyimini etkileyen en önemli faktör olurken, “kişiselleştirme“ kriteri en az önem verilen 
faktör olmuştur.  

Bu çalışma sadece bankacılık sektöründe yapılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda bütünleşik kanal deneyimi 
boyutlarına yeni boyutlar eklenerek çalışma farklı sektörler için tekrarlanabilir. Gelecek çalışmalarda AHP 
yerine diğer ÇKKV yöntemleri ile çalışmanın tekrar edilmesi, bütünleşik kanal deneyime etki eden 
faktörlerdeki değişim dikkate alınarak akademik ve uygulamada karar vericiler için daha geniş görüş 
açısından ele alınmasını sağlayabilir. Bu çalışmanın müşterilerin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için 
bankaların sunacağı bütünleşik kanal hizmetlerinin nasıl geliştirileceğine dair sektöre ve bundan sonra 
yapılacak olan akademik çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Araştırmaya katılan uzmanlar ile 
mail yolu ile iletişim kurulmuştur. İnternet üzerinden iletişim kurmanın handikaplarından biri olan geri 
dönüşlerin çok az olması bu çalışmanın da kısıtını oluşturmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojiye bağlı olarak 
bütünleşik kanal deneyimini etkileyen faktörlerin önemi arasında nasıl bir değişim yaşandığının belirlenmesi 
için daha sonraki çalışmalarda uzman sayısının artırılıp müşterilere sunulan bütünleşik kanal deneyiminin 
iyileştirilmesi açısından daha fazla fikir çeşitliliği ve farklı bakış açıları edinilerek sonuçlar karşılaştırılabilir. 
Aynı zamanda uygulama farklı sektörlerde yapılarak bütünleşik kanal deneyimine etki eden faktörlerin diğer 
sektörlerdeki önem düzeyleri araştırılabilir. Çalışma sonucunda elde edilen değerler; uygulamada ve 
akademik alanda çalışanlar için bütünleşik kanal deneyimi tasarımında üzerinde durulması gereken faktörler 
için bir kaynak oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurarak bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – Employees spend a significant part of their daily routines and lives at workplace. 
Accordingly, the expectations of employees from their workplaces, employers, supervisors or 
managers may be high during their working life. When the employees, the most important and 
valuable elements of the workplace, receive support from their peers and leaders, and when they 
possess altruism behavior, they will exhibit voice behaviors, thus not only increasing their own 
welfare but also contributing to the development and profitability of the workplace. Therefore, in 
this study, it was aimed to determine the effect of altruism as a behavior, peer support and leader 
support on employee voice. 

Design/methodology/approach – Quantitative research method was preferred and questionnaire 
technique was used in the study. The data were obtained from the employees working in Bolu Forest 
Regional Directorate and Forest Management Directorates affiliated to Bolu Forest Regional 
Directorate. 

Findings – As a result of the research, it was found that altruism behavior, peer support and leader 
support have a positive and significant effect on employee voice. In terms of demographic 
characteristics of the employees, it was seen that voice behaviors tend to significantly vary 
depending on job title and level of education.  

Discussion – Increasing useful voice behavior around the organization is possible with the support 
of peers and leader. Also altruism, which is a desired individual feature from humanity, supports 
voice behavior as an intrinsic motivation.  

1. Introduction 

Individuals spend a notable part of their day and the most valuable time of their lives in business life. 
Throughout the business life, employees tend to have expectations from their workplaces, employers, 
supervisors or managers, as well as employers, supervisors and managers. Rather than criticizing the 
management and functioning of the employee in the organization, the importance of voice behavior defined 
as positive and constructive behavior for the development, welfare and productivity of the organization (Van 
Dyne & Le Pine, 1998) stands out. Despite the fact that voice behavior is defined as excellent with mutual 
merits for both employee and organization, it cannot be said that every employee exhibits voice behavior 
patterns. There are many reasons that encourage the employee voice behavior, as well as many factors that 
keep the employee silent. 

The altruism behavior, used to express unrequited and unhindered solidarity, is also of big significance in 
business life. The fact that employees provide financial and moral support to each other in the workplace 
environment where they spend a significant part of our daily life can increase the solidarity between them and 
provide an environment in which they can exhibit voice behavior. The time periods that employees spend at 
workplace working can be expressed as the periods when they need solidarity the most. Employees often have 
to spend more time with their colleagues than they do with their families, relatives, and close friends. The fact 
that the employees help each other at their work and attempt to encourage each other can be considered as an 
indicator of harmony and voice behavior in the work environment. The executives exhibiting compliance with 
employees are as important as getting support from colleagues. The basic expectation of the employees from 
their managers is to trust their managers, to reach them when necessary, to understand the management in 
the event of illness and to have good communication model between the employee and the manager 
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(Zeytinoğlu et al., 2001). As long as the managers and supervisors support their employees in this way, it is 
thought that positive emotions will emerge instead of negative emotions among the employees and employees 
then will tend to exhibit voice behaviors. In this study, it is aimed to determine the effect of altruism behavior, 
peer support and leader support on employee voice by taking into consideration the fact that voice behavior 
promotes the welfare, and peace experienced by the employee besides the benefits it provides to the 
development, welfare and profitability of the workplace. 

2. Literature Review 

2.1. Altruism Behavior 

This concept is named differently in different languages which are "altruism ” in English,“ "diğerkamlık" in 
Persian, “İsar" in Arabic and in the Holy Quran referring to the zenith of generosity, "özgecilik" in Turkish 
referring to doing the best for the good of others  was derived Latin root "Alter" meaning "Other". In the 1830s, 
Auguste Comte was the first person to use this expression as a general term in the meaning of "caring for 
others” (Green, 2005). In the literature, altruism is defined as caring for the other, in other words, an act of 
helping each other. The personality traits equipping the individual with a tendency to help others in various 
settings is described as altruistic behavior (Budak, 2000) and the person who sacrifices himself for the good of 
others is called altruist (Littauer, 2002). 

While altruism behavior was initially included among the research topics of religion and philosophy fields, it 
was started to be investigated by theoreticians and researchers in the field of psychology as well once 
philosophy turned into a scientific discipline (Yöntem & İlhan, 2013). Since it emerged as a field of research, 
this behavior in question has confronted the researchers arguing that altruism behavior exists and that it is a 
part of human nature, and also those of the opinion that altruism behavior cannot actually exist. The vast 
majority of researchers focus their research on a view that altruism behavior is actually impossible and stems 
from the egoist motivations of human nature (Budd, 1956; Act. Mlcak & Zaskodna, 2008). Philosophers who 
claim that man is existentially good defined him as socially collaborative, moral, sympathetic, and altruistic. 
Socrates, Aristotle, Jean Jacques Rousseau and Abraham Maslow are among those who support this point of 
view. In contrast, Sophists, St. Petersburg. Poul Machiavelli, Hobbes consider human nature as non-social, 
individualistic, selfish and aggressive (Duru, 2002). 

As the altruism behavior is also a research subject of different sciences, different theoretical foundations have 
been made for it. For example; it is studied within the scope of psychoanalytic theory, social learning theory, 
moral development theory, social exchange theory, empathy-altruism theory and biology-evolution theory 
(Keleş, 2018). Some of these are mentioned above. In the following section, positive social (prosocial) behavior 
theory, on which we have built the theoretical basis of our study, is explained. 

2.2. Prosocial Behavior 

Prosocial behavior and positive social behavior are used in the same sense in the literature (Akbaba, 1994). 
Prosocial behaviors are behaviors intended to help or provide benefit to another person or group. These (acts 
or actions) are voluntary behaviors, they are not performed with coercion. While prosocial behaviors aim at 
positive outcomes for the good of others, individuals may also be willing to help someone for selfish reasons 
(such as expecting reward or something in return) (Eisenberg & Mussen, 1989). In this context, it can be said 
that prosocial behavior covers such elements as empathy, sympathy, compassion, interest, consolation, 
helping each other, sharing, cooperating, volunteering and donating (Trommsdorff et al., 2007). Therefore, 
prosocial behaviors have beneficial features that are performed without necessity as well (Karadağ & 
Mutafçılar, 2009). 

It cannot be distinguished whether the intention of individuals who exhibit prosocial behavior is to provide 
unrequited help or to gain material or moral benefits (Kumru et al., 2004). Prosocial behaviors can be defined 
as behaviors that are beneficial to society. It is stated that empathic concern, moral reasoning, compliance and 
ability to assume the perspective of others may be related to prosocial or altruistic personality (Dovidio & 
Penner, 2001). Prosocial behaviors may not always be altruism behaviors, even if they are to benefit others 
(Yıldız et al., 2012). As it can be understood from here, the similarity between prosocial behavior and altruism 
behavior is to help or provide benefit to others. As for the difference, while altruism behaviors are performed 
voluntarily and unrequitedly, prosocial behaviors can be performed by acting selfish or expecting something 
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in return. 

Although altruism behavior is a prosocial behavior, not every prosocial behavior is an example of altruism 
behavior in essence. This is better understood once looked at definitions of altruism behavior and classification 
of prosocial behavior. The most important difference that distinguishes altruism from other prosocial 
behaviors is the drive of motivation. On the basis of altruism behavior lies the fact that the person who 
performs the behavior (except for the feeling of fulfilling conscientious responsibility) does not expect any 
reward. In other words, even though it is prosocial behavior, helping someone with the idea that they will 
provide you with an interest is not altruism behavior (Freedman et al., 1993). 

Altruism is a motivation aimed towards increasing the welfare of another person and is in complete contrast 
to egoism which is the motivation to increase one's own welfare (Batson & Powell, 2003). Voice behavior also 
includes motivation to help the organization, society or the individual and it is stated that it is a collaborative 
behavior based on altruism (Van Dyne et al., 2003). Altruistic behavior is based on voluntarism, while 
complaint behavior for a mistake is expected. However, the result of both lies in the drive to provide benefit 
to others rather than expecting an external reward. Therefore, the behavior of expressing a problem in the 
workplace can be based on the thinking of the individual's business or colleagues rather than the individual 
himself/herself (Goldman & Fordyce, 1983). In short, individuals with a high tendency to exhibit altruism are 
expected to share their ideas and criticisms that enhance the welfare of the society or business in which they 
work. The hypothesis obtained in accordance with the literature findings is as follows: 

H1: Employees' tendency towards altruism positively affects employee voice. 

2.3. Peer Support and Leader Support 

In order to better understand the concepts of peer support and leader support, the concept of Social Support 
which is thought to be the basis of the subjects was prioritized. 

2.3.1. Social Support 

Support is expressed as the perceived flow of various contributions, appreciation, emotions and information 
from different sources (Parasuraman et al., 1992). Boldwin (1967) defines social support as the psychological 
support that an individual receives from his or her environment and states that the theoretical basis of social 
support is based on Kurt Lewin's Field Theory and Behavior Description. According to Field Theory, behaviors 
of individuals are a function of their living spaces. The living space is the individual and the physical and 
psychological environment perceived by the individual. The concept of social support is a phenomenon within 
this psychological environment (Semerci, 2016). 

The support that individuals receive from their spouses, families, children, relatives, friends, colleagues or 
managers is called social support (Tuğsal, 2017). Stokes and Levin (1986) stated that social support means the 
presence of people in their environment whom they can trust and who will care for them. In another definition, 
Çakır and Palabıyıkoğlu (1997) described social support as an aid provided to the individual in general by the 
people around him. 

Benefiting from social support resources is closely related to physical and mental health. It is stated that 
physical and psychological problems may be experienced when there is no social support or inadequate 
(Holahan & Moos, 1982).The setting of our business life consists of colleagues, leaders or managers we name 
as supervisors or executives, customers and suppliers. In the business environment, employees most often 
deal with colleagues and leaders and managers. Accordingly, in the next section of our research, briefly the 
organizational support issue and then the independent variables of the research, “Peer Support” and “Leader 
Support” are provided. 

2.3.2. Organizational Support 

Working individuals spend most of their daily lives at their workplaces. For this reason, a supportive work 
environment is very important in terms of employee's personal happiness. Employees do not expect only 
money or concrete success from their work (Erdoğan, 1999). Eisenberger et al. (1986) defined organizational 
support as the belief in which employees hold the belief that the organization values their efforts and cares 
about their well-being. Özdevecioğlu (2013) stated that perceived organizational support is the fact that 
employees feel safe and know that there is an organization behind them. 
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Organizational support depends on what the degree of positive attitude of the organization to its employees 
is (Eisenberger et al., 1986). Employees receiving support from the organization further increase their efforts 
for the organization to achieve its objectives in order to reward this support (Aselage & Eisenberger, 2003). 
This is theoretically based on the principle of reciprocity in the relationship of social exchange. Employees 
believe that their efforts they show for the the organization to achieve its goals will be recognized and 
rewarded (Allen & Brady, 1997). Maslach and Leiter (1997) state that employees work best for the organization 
when they share happiness, comfort, humor and appreciation with people they respect and love in the 
workplace. The positive conditions an organization provides to its employees voluntarily are more effective 
on the perception of organizational support when the organization does not have any obligations (Eisenberger 
et al., 1997). In addition, it is suggested that stress level diminishes as employees' perception of organizational 
support increases (Cropanzano et al., 1997). Hence, it is argued that a supportive work environment reduces 
stress and its negative effects thereof (Schaubroeck et al., 1989). 

2.3.2.1. Peer Support 

This concept covers counseling of colleagues about the job (Ensher, et al., 2001) and friendship relationships  
in its scope (Morgeson & Humphrey, 2006) but by definition, it means sharing experiences and expertise of 
employees with each other when needed and helping each other in their duties and encourage and provide 
support to each other (Zhou & George, 2001).Colleagues can turn the work into a more enjoyable place  by 
helping each other, making suggestions, developing suggestions, relaxing and supporting each other  (Bishop 
& Scott, 1997). In situations where the work feels very repetitive and annoying, positive relationships 
established with colleagues may be one of the most important means of not alienating from work (Çoruh, 
2001). It can be expected that individuals who are in positive relationships and communicating with their 
colleagues with whom they have to constantly interact in the work environment, will achieve more satisfaction 
(Bergbom & Kinnuen, 2014). 

Bowen and Blackmon (2003) emphasize that employees exhibit voice behavior when they receive support from 
their colleagues and tend to remain silent when they do not. Aselage and Eisenberger (2003) state that the 
efforts exhibited by employees who receive support from their colleagues will increase in order for the 
organization to reach its goals in an attempt to reward the support they receive. Also, Derin (2017) stated that 
increasing the level of trust among employees within the organization will end up with psychological comfort 
and employee voice, and that it will indirectly increase the performance of the organization. The hypothesis 
obtained in accordance with the literature findings is as follows: 

H2: Peer support perceived by the employees positively affects employee voice. 

2.3.2.2. Leader Support 

Employees in many businesses communicate more with their managers or supervisors than they do with the 
entire organization. For this reason, leaders, managers and supervisors play an important role in shaping 
employees' perceptions of organizational support (Maertz et al., 2007). At the same time, managers and leaders 
are highly effective in allowing the employee to reach work satisfaction. Managers respected and valued by 
the organization may have a major impact on organizational support, perceived by being identified with the 
organization (Maertz & Griffeth, 2004). 

Leader support consists of the expectations of employees to be cared and contributed by their managers and 
superiors (Kottke & Sharafinski, 1988). For working individuals, their being supported and encouraged by 
their managers is the degree where the interest shown to them is perceived (Burke et al., 1992).A supportive 
manager plays a mitigating role in cases where perceived organizational support is low, hiding the deficiencies 
of the organization and preventing the increase of voluntary resignations from the work. When looked from 
the negative perspective, managers can translate the employee's perception of the organization's resources 
and support into their own interests (Eisenberger et al., 2002). 

Perceived leader support leads the perception of organizational support, but employees do not regard the 
support they receive from the organization equal to leader support (Eisenberger et al., 2002),  because 
managers provide both instrumental and emotional support, and even if there is no demand, they tend more 
to offer support. Therefore, it is expected that their ability and experience in providing support and assistance 
should be greater than that provided by their colleagues (Ng & Sorensen, 2008). 
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Walumbwa and Schaubrouck (2009) state that leadership behaviors in harmony with employees and high 
level of responsibility can positively increase employee voice. Gao et al. (2011) stated that employee voice 
behavior would also increase in the organizations in which the trust in the leader is increased, the participation 
of the decisions is supported and the leader's knowledge sharing is high. Detert and Burris (2007) state that 
employees exhibit a higher rate of voice behavior in environments where they feel psychologically safe within 
the organization. The hypothesis obtained in accordance with the literature findings is as follows: 

H3: Leadership support perceived by employees positively affects employee voice. 

2.4. Employee Voice 

The concept of voice stems from the idea of expressing some dissatisfaction or negativity about work in order 
to increase the welfare of the employees themselves or their organizations (Hirschman, 1970). The concept of 
voice, first coined by Hirschman (1970), is one of the triple theories of Voice”, “Loyalty “and “Exit” (EVL). 
Based on Hirschman's study, Rusbult et al. (1982) added a fourth dimension, called "Neglect", in their study 
tittled "Reactions to Dissatisfaction in Romantic Relations" as a reaction to dissatisfaction. Farrell (1983) 
defined “EVLN “theory as a useful conceptual framework that can be used in analyzing employee 
dissatisfaction. 

Rather than just directing a criticism towards management and operations within the organization, employee 
voice behavior stands for exhibiting positive and constructive behavior for the development, welfare and 
efficiency of the organization. It is also to provide innovative recommendations for changing stereotypes even 
if the opinions of other employees are not the same (Van Dyne & Le Pine, 1998). According to another 
definition, voice behavior is a voluntary action displayed taking into account the possibility of putting the 
organization into a struggle for change in order to activate and develop the perceived authority (Detert & 
Burris, 2007). 

Table 1: Types of Employee Voice 

Types of Employee 
Voice 

Definitions 

Speaking Up 

Act of speaking up can occur when employees are faced with a problem 
individually, notifying potential problems to their managers and supervisors, or 
presenting their ideas and suggestions to reduce organizational costs to their 
managers (Pekdemir et al., 2013). 

Imposing 

Imposing a topic is expressed as attempts to draw the organization's attention to 
modern techniques and methods for the performance of the organization (Ashford 
et al., 1998). This concept is a behavior that is acted towards openly breaking the 
silence that exists in the organization and also towards voice (Çakıcı, 2007). 

Whistleblowing 

Whistleblowing is to convey the issues to the individuals who can correct the issues 
about the unlawful, unethical and unethical issues performed within the 
organization and which do not coincide with the rules determined by the 
organization (Miceli & Near, 1985). 

Taking 
Responsibility 

Taking responsibility is a voluntary behavior made in order to make a change in 
the operation of the business. Taking responsibility is regarded as an informal 
leadership style that involves voluntary, constructive initiatives to realize 
functional changes in how organizational activities are performed. The act of taking 
responsibility involves change-oriented and attempts to change the status quo 
(Premeaux & Bedeian, 2003). 

The Principled 
Organizational 

The principled organizational opposition is based on violating the existing rules 
and practices of the business and is aimed at making it give up existing policies 
and practices. The principled organizational opposition can be encountered in 
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Opposition many forms, from constructive criticism to strike and even to take preventive 
actions (Graham, 1986). 

Influencing the 
Superiors 

The behavior of influencing superiors is defined as an attempt exhibited by 
subordinates to mobilize superiors in order to achieve results that can be 
considered positive for both the person trying to influence and the business. It also 
means determining the methods and techniques to facilitate the achievement of the 
specified objectives of the organization he/she is a part of and in this direction, 
acting carefully and diligently in order for the objectives to be clearer and more 
pronounced. (Çakıcı, 2007). 

As stated in the table, voice behavior can emerge for different reasons and purposes. However, according to 
Van Dyne et al. (2003) examining employee silence in the context of voice, it is stated that there are three 
different voice behaviors which are defensive voice, voice for the good of organization and perceived voice. 
In this sense, defensive voice is he motivation to defense himself/herself. The essential motive for defensive 
voice is that an individual acts as a voice to protect himself/herself due to his/her fear of his superior or 
management. Voice for the good of the organization not remaining silent for the problems encountered in the 
organization or in the face of a negative situation believing that it will be for the interests of the organization 
(Çakıcı, 2007). Perceived voice is the verbal expression of emotions, thoughts and ideas on issues related to 
the field of duty, rather than transferring them directly according to perceived thoughts within the 
organization (Van Dyne et al., 2003). 

3. Method 

In this study, we preferred quantitative research method. While doing so, what we aimed was to produce the 
information explaining generalizable cause-effect relationships. In the research, relational screening model 
was used. Relational screening method is defined as a research model aiming to determine the existence or 
degree of the change between two or more variables (Karasar, 2002). 

3.1. Study Population and Sample 

The population of the research was made up of all civil servants and workers, including the managers working 
in the Bolu and Düzce provinces in Bolu Regional Forest Directorate. As it was not possible to reach the whole 
universe, sampling method was used. To calculate the number of samples “n = N.t2.p.q / d2. (N-1) + t2.p.q” 
formula was applied (Karagöz, 2014) and the number required to be reached was determined as 283. A total 
of 361 questionnaires were collected, while 15 questionnaires were removed due to different reasons. The 
research was carried out over 346 questionnaires available. 

3.2. Data Collection Tools 

3.2.1. Altruism Scale 

The “Altruism Scale”, used to measure the level of exhibited altruism behaviors of employees, was developed 
by Rushton et al. (1981). The scale consists of 20 expressions. As independent variables, the research model 
consists of leader support, peer support and altruism behavior, whereas employee voice as the dependent 
variable. Cronbach alpha internal consistency coefficients obtained from five different applications during the 
scale development study ranged from .78 to .87 (Rushton et al., 1981). Turkish adaptation of the scale was 
carried out by Tekeş and Hasta (2015). The scale, which was adapted to Turkish, showed a two-factor structure 
called help and donation. Cronbach Alpha internal consistency coefficients calculated for the sub-dimensions 
were .81 and .70, respectively. The reliability coefficient of the scale was found to be .74 and test-retest 
reliability was found as .83 (Tekeş & Hasta, 2015). According to the exploratory factor analyzes conducted 
within the scope of the research, it was determined that KMO (.883) and Bartlett Test (.000) results were 
appropriate for factor analysis and the remaining 19 expressions had a factor loadings ranging from .71 to .44 
after removing one 1 expression (13th expression) from the scale, and 34% of the total variance was explained 
under a single factor. The reliability coefficient was found to be at the level of .89. 

3.2.2. Peer Support Scale 

In order to measure the perceived levels of employee peer support, a four-item peer support scale developed 
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by Zeytinoğlu  et al. (2001) was used. There was no reverse coded item on the scale which was used as a single 
factor in its original form. While Cronbach's alpha coefficients in the original samples ranged between .75 and 
.87, Şentürk and Tekin (2015), who adapted the scale to Turkish, demonstrated the reliability of the scale at the 
level of .78. According to the exploratory factor analysis conducted within the scope of the research, it was 
found that KMO (.792) and Bartlett Test (.000) results appropriate for factor analysis, and factor loadings of 
the 4 expressions in the scale varied between .79 and .85 and also that 67% of the total variance was explained 
under a single factor. The reliability coefficient was found to be .83. 

3.2.3. Leader Support Scale 

A scale consisting of five items called “Leader Support Scale" which was developed by Netemeyer et al. (1997) 
was used to measure the perceived leadership support of employees. There was no reverse coded item on the 
scale which was used as a single factor in its original form. The scale was translated into Turkish by Çelik and 
Turunç (2010) and as a result of the reliability analysis, the Cronbach alpha reliability coefficient of the scale 
was found to be .95. As a result of the reliability analyzes conducted by Akkoç et al. (2012), the Cronbach alpha 
reliability coefficient was detected to be .92. According to the exploratory factor analysis conducted within the 
scope of the research, we found that KMO (.900) and Bartlett Test (.000) results were appropriate for factor 
analysis, and factor loadings of the 5 expressions in the scale varied between .86 and .93 and that 80% of the 
total variance was explained under a single factor. The reliability coefficient was found to be at the level of  
.93. 

3.2.4. The Employee Voice Scale 

A six-item scale called “The Employee Voice Scale”, which was developed by Van Dyne and LePine (1998), 
was used to measure the voice behavior levels of the employees. The validity and reliability study of the scale 
was conducted by Arslan and Yener (2016) and adapted to Turkish. Both the original and Turkish scale forms 
were one-dimensional and the Cronbach's alpha reliability coefficient was found to be .76. The internal 
consistency value of the original scale was .82 (Arslan & Yener, 2016). According to the exploratory factor 
analyzes conducted within the scope of the research, it was determined that KMO (.901) and Bartlett Test (.000) 
results were appropriate for factor analysis, and factor loadings of the 6 expressions in the scale varied between 
.81 and .88 and also that 71% of the total variance was explained under a single factor. The reliability coefficient 
was found to be at the level of .92. 

3.3. Research Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

The hypotheses formed within the scope of literature review are indicated in the model above. . The 
hypotheses generated in this sense are as follows: 

• H1: Employees' tendency towards altruism positively affects employee voice. 

• H2: Peer support perceived by employees positively affects employee voice. 

• H3: Leader support perceived by employee positively affects employee voice. 

 

4. Results 
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In this part of the study, the regression analysis findings carried out to test the hypotheses and interactions 
between the dependent variable and the employee voice which is the dependent variable of the research, and 
will be addressed. 

Table 2: Regression Analysis of Altruism Behavior, Colleague Support, Leader Support and Employee 
Voices 

Variables B 
Std. 

Error 
β t p 

Pa
ir

ed
 

Pa
rt

ia
l 

To
l. 

VIF 

(Constant) ,645 ,207 - 3,111 ,002 - - - - 

Altruism Behavior ,172 ,057 ,128 3,026 ,003 ,409 ,161 ,809 1,235 

Peer Support ,466 ,048 ,463 9,631 ,000 ,661 ,462 ,629 1,590 

Leader Support ,221 ,040 ,257 5,488 ,000 ,565 ,284 ,661 1,513 

Dependent Variable: Employee Voice 

R: ,710 R²: ,504 F: 115,635 p: ,000 Durbin-Watson: 1,911 
              
When the paired correlation scores were evaluated, correlation results were obtained between peer support (r 
= ,661), leader support (r = ,565), altruism behavior (r = ,409) and dependent variable. Accordingly, it can be 
seen that there is a positive and moderate relationship between independent variables and employee voice 
.When the partial correlation scores were evaluated, some scores were obtained between peer support (r = 
,462), leader support (r = ,284), altruism behavior (r = ,161) and dependent variable. Accordingly, it can be said 
that the independent variables have a positive but low level of partial relationships on employee voice.  

When the VIF values are examined, it is understood that the variables do not get a value higher than 10 and 
when the fact that the tolerance values are not less than 0,20 is considered, there is no multicollinearity between 
independent variables. In addition, Durbin Watson statistic, which is required to be between 0-4, investigates 
whether there is any correlation between error terms. In the study, Durbin Watson value was found to be 1.911 
and no problematic relationship was detected between error terms . 

The level of explanation for dependent variable (0≤ R2≥1) of the independent variables is statistically significant 
(R2: ,504, F: 115.635, p: 0.000). According to this result, independent variables (peer support, leader support 
and altruism behavior) can explain 50.4% of the change in the dependent variable (employee voice). When the 
standardized regression coefficients (β) are analyzed, the relative importance order of the variables on 
employee voice can be listed as peer support, leader support and altruism behavior. 

When the t-test results regarding the significance of regression coefficients are analyzed, it can be seen that 
perception of peer support, perception of leader support and altruism behavior has a significant effect on 
employee voice. According to this, the below mentioned hypotheses are accepted: 

H1: Employees' altruism tendency positively affects employee voice. 
H2: Peer support perceived by employees has a positive effect on employee voice. 
H3: Leadership support perceived by employees positively affects employee voice. 

 

 

 

5. Discussion and Recommendations 

In the study, it was seen that altruism behavior, peer support and leader support has a positive and significant 
effect on employee voice. In other words, employees with a high level of altruism may exhibit a high level of 
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voice behaviors when they receive support from colleagues and leaders.  We have also seen that similar results 
have been obtained in the studies with similar characteristics as ours conducted in the literature about the 
factors affecting employee voice in recent years. However, since the studies in the literature do not have exactly 
the same patterns as this study, it is considered that it would be more useful to examine the relationship 
between employee voice-leader support, employee voice - peer support and employee voice - altruism 
behavior separately. 
Among the factors affecting the voice behavior, what is mentioned mostly is the effects of leadership attitudes 
and behaviors as well as leadership styles on the organizational voice of the employee (Detert & Burris, 2007; 
Çelik, 2008; Walumbwa & Schaubrouck, 2009; Yang et al., 2010; Gao et al., 2011; Hsiung, 2012; Thomas & 
Feldman, 2013; Öztürk, 2014; Ünver, 2016; Bulut, 2016; Çiçek, 2016; Çetin & Güven, 2017; Güven, 2017). 
Regarding the effect of the executive's attitudes and behaviors on employee voice behavior, Walumbwa and 
Schaubrouck (2009) stated that leadership behaviors which are compatible with employees and have high 
level of responsibility increase employee voices positively and also Gao et al. (2011) concluded that in 
organizations where there is increased confidence in the executer, support for the participation of decisions, 
and a leader with high knowledge sharing, voice behavior should also increase, while Çetin and Güven (2017) 
came to the conclusion that trust in the executives has an effect on the voice behavior of the employee and 
Thomas and Feldman (2013) found that the perceived preoccupation of the executives has a significant effect 
on employee voice, and Çelik (2008) found that psychological empowerment would have a significant effect 
on employee voice. 
There are similar results in the literature regarding the effect of perceived support from colleague on employee 
voice yielding similar results that support from colleagues affects employee voice behavior (Aselage & 
Eisenberger 2003; Bowen & Blackmon 2003; Derin 2017). Some of these similarities are as follows: Bowen and 
Blackmon (2003) emphasize that employees exhibit voice behavior when they receive support from their 
colleagues but remain silent when they do not. Aselage and Eisenberger (2003) state that the efforts of the 
employees who receive support from their colleagues will increase in order for the organization to reach its 
goals in an attempt to reward this support. The fact that employees feel psychologically safe is closely related 
to their colleagues, and Detert and Burris (2007) state that employees exhibit a higher rate of voice behavior in 
environments where they feel psychologically safe within the organization. Derin (2017) stated that increasing 
the level of trust among the employees within the organization would lead to psychological comfort and 
employee voice, therefore, the level of employee voice would increase and the performance of the organization 
could indirectly increase. 
No other study in the literature related to one of the results obtained in the study "the effect of altruism on 
employee voice" has been found, making this study a new gain for the literature.   Performing the tasks 
assigned to them is among the liabilities of employees within the organization and is a part of their job. 
However, contributing to the solution of the problems encountered in the work process while performing the 
duties requires additional responsibility for the employee. Additional responsibility behavior is proactive and 
based on altruism. Van Dyne et al. (2003), one of the pioneers who brought the concept of employee voice into 
the literature, emphasizes that motivation to help the organization, society or the individual is involved in 
voice behavior and is a collaborative behavior based on altruistic foundations. Based on the definition of self-
sacrificing and depriving (Budak, 2000) for the good of others in altruism behavior, the hypothesis that 
individuals with high tendency towards altruism will exhibit voice behavior by sharing their ideas and 
criticisms that could increase the welfare of the society or business in which they work has been put forward. 
The results of the study support this hypothesis. The suggestions put forward as a result of the study are 
handled in three categories as the ones aiming at employees, managers and researchers. When the historical 
process is examined, it is seen that altruism behavior is realized in different ways and the reintroduction of 
these and similar behaviors into business life as in Ahi community will increase the quality of the employees 
both in the group and in their relations with management, thus leading to an increase in parallel with the 
feelings of loyalty to the organization. It has become a common fact that information flow is of vital importance 
in the present age. In this context, it is essential that managers activate the communication networks to get 
their subordinates' ideas on the development of the organization and solving the problems. However, the 
change emphasized in today's business world and particularly in digital processes, subordinates' ideas and 
suggestions bear importance in terms of problem-free management of processes. 
Finally, based on the results of the research, the need for the senior management to pay attention to the process 
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of forming work groups (teams) in the working environment can be said to have already emerged. Rather than 
being considered as a risk for the business, employees' expressing their ideas and suggestions supporting each 
other are of importance in terms of identifying the points overlooked by the top management and eliminating 
the problematic ones. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı örgütsel kısıtların görev performansı ve bağlamsal performans 
üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırma, Ankara’da bulunan kamu kuruluşlarında çalışan en az iki yıllık üniversite 
eğitimi almış 592 kişiye anket uygulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS ve 
SmartPLS programları kullanılmıştır. Hipotezlerin testi için yapısal eşitlik modellemesi 
yönteminden yararlanılmıştır.   

Bulgular – Analiz sonuçlarına göre örgütsel kısıtların, algılanan görev performansı ve bağlamsal 
performans üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak örgütsel kısıtlar, örgütsel özdeşleşmeyi 
negatif yönde etkilemektedir. Örgütsel özdeşleşme de görev performansını ve bağlamsal 
performansı pozitif yönde ve yüksek düzeyde etkilemektedir. Örgütsel kısıtlar, görev performansı 
ve bağlamsal performansı etkilemese bile Zhao, vd., (2010)’nin yaklaşımına göre 
değerlendirildiğinde bu etkinin dolaylı bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür. Bu nedenle çalışma 
sonucuna göre örgütsel özdeşleşme, örgütsel kısıtların performans üzerindeki etkisinde aracılık rolü 
oynamaktadır.  

Tartışma – Araştırmada ölçülen örgütsel kısıtlamaların seviyesi, bahsedilen kısıtlamaların ne ölçüde 
var olduğu değil, bir kişinin işini ne ölçüde zorlaştırdığı veya imkansız kıldığına yöneliktir. Analiz 
sonuçları incelendiğinde katılımcılar için örgütsel kısıtların ortalama olarak ayda bir ya da iki kez 
sorun oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın, kamu kurumlarında yapıldığı göz önüne 
alındığında, ölçek maddeleri arasında ortalaması yüksek olup diğerlerine oranla daha fazla kısıt 
olarak görülen faktörler, “diğer insanlar tarafından kesintiler, diğer çalışanlar ve çatışan iş talepleri” 
dir. Bu sonuca göre çalışanların kamu kurumundan ziyade kişilerden kaynaklanan nedenleri bir 
kısıt olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların örgütsel 
özdeşleşme düzeyleri yüksektir ve bu durum görev performansını ve bağlamsal performansı 
olumlu yönde etkilemektedir. Örgütsel kısıtlar ve özdeşleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 
çalışmaya alan yazında rastlanmamış olmasından dolayı, araştırmanın alan yazına bir katkısı da 
örgütsel kısıtlar arttıkça örgütsel özdeşleşmenin düştüğüne dair bir bulguya ulaşılmasıdır. 
Araştırmada ortaya çıkan farklı bir diğer sonuç ise örgütsel özdeşleşmenin görev performansından 
çok bağlamsal performans üzerinde daha fazla etkiye sahip olmasıdır. Bu durumda örgütsel 
özdeşleşmenin neden görev performansından daha çok bağlamsal performans üzerinde etkisinin 
olduğunun hangi faktörlerle açıklanabileceğinin araştırılması gerekmektedir. Araştırma modeli 
daha önce test edilmediğinden alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to examine the mediating role of organizational identification in 
the impact of organizational constraints on task performance and contextual performance. 

Design/methodology/approach – The research was carried out by collecting data from 592 
graduates from universities working in public institutions in Ankara. SPSS and SmartPLS programs 
were used in the analysis of the data. Structural equation modeling method was used to test the 
hypotheses. 

Findings – According to the findings, organizational constraints do not have a significant effect on 
perceived task performance and contextual performance. However, organizational constraints affect 
organizational identification negatively and significantly. Organizational identification also affects 
task performance and contextual performance positively and significantly. Even if organizational 
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constraints do not affect task performance and contextual performance, it was observed that this 
effect occurred indirectly when evaluated according to the approach of Zhao, et al. (2010). Therefore, 
according to the study results, organizational identification plays a mediating role in the effect of 
organizational constraints on performance. 

Discussion – One important thing to note is that the level of constraints, as measured by the 
Organizational Constraints Scale, is not the degree to which the mentioned constraints exist but 
rather the degree to which the mentioned constraints make it difficult or impossible to do one’s job. 
According to the results of the analysis, it has been revealed that the organizational constraints for 
the participants create problems on average once or twice per month. Considering that the research 
is conducted in public institutions, the factors among the scale items that are high in average and 
seen as more constrained than others are “interruptions by other people, other employees and 
conflicting job demands”. It is seen that employees consider the reasons arising from individuals 
rather than a public institution as a constraint. According to the results of the research, the 
organizational identification levels of the participants are high and this positively affects the task 
performance and contextual performance. Since a study examining the relationship between 
organizational constraints and identification has not been found in the literature, another 
contribution of the research to the literature is that organizational identification decreases as the 
organizational constraints increase. Another conclusion that arises in the research is that 
organizational identification has more impact on contextual performance than on task performance. 
In this case, it is necessary to investigate which factors can explain why organizational identification 
has an impact on contextual performance rather than task performance. Since the research model 
has not been tested before, it is thought that it will contribute to the literature. 

1. GİRİŞ 

İş yaşantısında çalışanların nasıl daha verimli olabileceklerine dair pek çok araştırma ve uygulama 
bulunmaktadır. Ancak verimi arttırmak adına beklenenler, çalışanların bu beklentileri karşılayamayacak 
şartlarda çalışması söz konusu olduğunda, onlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Bu 
durumun çalışanlar üzerinde strese neden olduğu düşünüldüğünde LePine vd. (2005)’nin çalışmalarında yer 
alan zorlayıcı ve engelleyici stres kavramları ile bu durum kısmen açıklanabilmektedir. Yüksek iş yükü, zaman 
baskısı, iş kapsamı ve yüksek sorumluluk gibi faktörler “zorlayıcı stres faktörleri” olarak adlandırılırken; 
örgütsel politika, bürokrasi, rol belirsizliği ve iş güvenliği ile ilgili kaygıları içeren faktörler ise “engelleyici 
stres faktörleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu stres faktörleri çalışmaya konu olan örgütsel kısıtların 
bileşenlerinden sayılabilmektedir. Alan yazına bakıldığında örgütsel kısıtlar stres yaratan unsurlar 
olduğundan (Pindek, vd., 2019:80) çalışanlar, Genel Gerginlik Teorisi (General Strain Theory)’ne göre sürekli 
kaygılı ve stresli olduklarında kendilerini kötü hisseder ve saldırgan davranma eğiliminde olurlar (Alias, 
vd.,2013:167). Sergilenebilecek üretkenlik karşıtı iş davranışları bu anlamda çalışanların örgütsel kısıtlara 
verdiği bir karşılık olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durum örgütler açısından önüne geçilmesi ve önlem 
alınması gereken bir durumdur. Örneğin Akbaş Tuna ve Boylu (2016) tarafından yapılan araştırmada, işe 
ilişkin hissedilen olumsuz duygu halinin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle örgütsel kısıtlardan kaynaklanabilecek olumsuz davranışların 
başka birtakım faktörlerle azaltılmasının söz konusu olup olmadığı, ya da hangi faktörlerin varlığının bu 
olumsuz durumu olumlu yöne çevirebileceği konusu, çalışma yaşantısı için önemlidir. Örgütsel kısıtlar, 
tanımı gereği çalışanların performanslarını engelleyen durumları temsil ettiğinden örgütsel kısıtların söz 
konusu olduğu örgütlerde, performansın bu durumdan etkilenmesi beklenmektedir. Bu nedenle, örgütsel 
kısıtların söz konusu olması durumunda çalışanların performanslarının nasıl etkileneceği, sosyal kimlik 
kuramına göre sosyal kimliğin bir çeşidi olan (Ashford ve Mael, 1989:22) örgütsel özdeşleşme ile açıklanabilir 
mi ve örgütsel özdeşleşmenin bu etkileşimdeki rolü ne olur sorusu bu çalışmanın araştırma sorusunu 
oluşturmaktadır. 

Sosyal kimlik kuramına göre sosyal kimliğin bir çeşidi olarak tanımlanan örgütsel özdeşleşme, aidiyet algısı 
ve aidiyet ihtiyacı ile ilgili olduğundan çalışanlar ve örgütler için önemli bir kavramdır. Buna göre, yüksek 
derecede özdeşleşmiş çalışanlar, örgütsel üyeliklerini kim oldukları duygusuyla bütünleştirdikleri için, bu 
kavram çalışanlar ve işletmeler arasındaki ilişkiyi temelden dönüştürecek (Blader, vd., 2017:19) bir öneme 
sahiptir. Örneğin Blader vd. (2017:19)’nin çalışmalarında akademisyenlerin, çalışanların katılımını ve 
performansını artırma arayışında örgütsel özdeşleşmeyi -bazı durumlarda bazı olumsuzlukları olsa bile- 
sihirli mermi olarak benimsediklerine değinilmiştir. Bu nedenle işletmelerde örgütsel kısıtlar söz konusu 
olduğunda örgütsel özdeşleşme bu durumu olumlu yönde etkileyebilir. 
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Örgütlere stratejik rekabet avantajı kazandıran insan kaynaklarının performansı da örgütsel kısıtlar ve 
örgütsel özdeşleşme ile yakından ilgilidir. Pindek ve Spector (2016:191)’un çalışmalarında, kısıtlamaların 
performans üzerinde çeşitli faktörler tarafından (örneğin, kısıtlamaların aslında yetenek ve motivasyonu 
yüksek çalışanlar üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduğu varsayılmıştır) yönetilebilen doğrudan 
engelleyici bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Çalışmada Villanova & Roman, (1993) tarafından yapılan ve sınırlı 
sayıda çalışmayı inceleyen meta analizde saha çalışmalarının meta-analiz sonuçlarının, –.05 gibi düşük 
ortalama korelasyonlar bildirdiği ve bu düşük korelasyonların şaşırtıcı olduğu çünkü örgütsel kısıtlamaların, 
tanımı gereği iş performansına müdahale eden şeyler olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Pindek vd. (2019) 
çalışmalarında motivasyon ve iş yükünün performans üzerindeki aracı etkisini incelemenin, kısıtlamalar ve 
performans arasındaki ilişkinin açıklandığı literatürde var olan bir boşluğu dolduracağı varsayımıyla 
araştırma yapmışlar ve aracı etki sonucuna ulaşmışlardır.  

Bu çalışmada da yukarıda bahsedildiği gibi literatürde birbiri ile çok da uyumlu olmayan araştırma 
sonuçlarına katkıda bulunmak ve Pindek vd. (2019)’ nin de değindiği gibi kısıtlamaların, performansa 
doğrudan bir engel olarak görülmesinden dolayı bu konuyu araştıran ampirik çalışmaların azlığı gibi 
nedenlerle; kısıtlamaların performans üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü incelenmiştir. 
Yapılan alan yazın taramasında bu araştırma modelinin daha önce test edilmediği görüldüğünden çalışmanın 
bir boşluğu dolduracağı söylenebilir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Örgütsel Kısıtlar 

Örgütsel kısıtlar, çalışanların yetenek ve çabalarını yüksek düzeyde iş performansına çevirmelerini engelleyen 
durumları veya şeyleri temsil eder (Spector ve Jex, 1998:357). Son yapılan tanımda da örgütsel kısıtlar, çalışma 
ortamının, motivasyon ve yeteneklerin etkili performansa çevrilmesini engelleyen yönleri olarak tanımlanır. 
Sık karşılaşılan kısıtlama örnekleri arasında yetersiz bilgi veya ekipman, kesintiler veya diğer insanlardan 
yetersiz yardım sayılabilmektedir (Pindek, vd., 2019:79).  

Örgütsel kısıtlamalar, motivasyon ve yeteneklerin etkili performansa dönüşmesini ve bireyin görevini yerine 
getirmesini engelleyerek hayal kırıklığı, stres ve memnuniyetsizlik yaratan unsurlardır. Çoğu araştırma, 
örgütsek kısıtları, gerginliğe ve iyi oluşun azalmasına neden olabileceğinden bir stresör olarak kabul ederek 
stres perspektifinden ele almıştır. Stresör-gerginlik yapısı işlemsel stres teorisine dayanır. Teori, aralarında 
örgütsel kısıtların da bulunduğu çevresel stres faktörlerinin, bir çevre-algı-tepki sürecinde zorlanmaya yol 
açan, iyi oluşa yönelik tehditler olarak algılandığını ve değerlendirildiğini ileri sürmektedir (Pindek ve 
Spector, 2016a:8).  

Örgütsel kısıtlar incelenirken Kısıtlar Teorisi kapsamında da değerlendirilmelidir. İşletmelerin global düzeyde 
rekabet ettikleri düşünüldüğünde her bir işletmenin onları daha iyi olmaktan alıkoyan unsurları, süreçleri vb. 
bilmesi ve önlem alması gerekmektedir. Tekin ve Şahin (2014:210) çalışmalarında, kısıtlar teorisinin 1989 
yılında Goldartt tarafından ortaya atılan bir yönetim felsefesi olduğuna değinmişlerdir. Goldratt’ ın "Amaç” 
adlı kitabında açıkladığı kısıtlar teorisi işletmelerin hedeflerine ulaşmasını engelleyen kısıtların belirlenmesi 
ve yönetilmesi olarak açıklanmaktadır. Düşük talep, yetersiz kapasite, işletmenin politikaları ve 
motivasyonsuz çalışanlar ise bu kısıtlara örnek olarak gösterilmektedir. Bunlara ek olarak Tekin ve Şahin 
(2014:211) esnek olmayan iş kurallarını, sınırlı yetenekleri ve etkin olmayan yönetim felsefesini örnek 
göstermiştir.  

Bu araştırmada kullanılan örgütsel kısıtlar ölçeği, işyerindeki performans üzerindeki kısıtlamaları ölçmeyi 
amaçlamıştır (Spector ve Jex, 1998:356). Bu nedenle örgütsel kısıt olarak araştırılan unsurlar sırasıyla “kötü 
ekipman veya malzeme, örgütsel kurallar ve prosedürler, diğer çalışanlar, amiriniz, ekipman veya malzeme 
eksikliği, yetersiz eğitim, diğer insanlar tarafından kesintiler, ne yapılacağı veya nasıl yapılacağı hakkında 
gerekli bilgi eksikliği, çatışan iş talepleri, başkalarından yetersiz yardım ve yanlış talimatlar” dır.  

Örgütsel kısıtların işgörenler üzerindeki etkilerinin onların işe ilişkin duygularını, tutumlarını ve sonunda 
performanslarını etkilemesi beklenmektedir. Örgütsel kısıtların özellikle örgütsel performans üzerindeki 
etkisinin beklendiği gibi yüksek olmadığı Pindek ve Spector (2016b) tarafından yapılan meta analiz 
çalışmasında ortaya konmuştur. Jex, vd. (2003)’nin çalışmalarında da benzer şekilde çalışanların kısıtlamalarla 
karşılaşmasına rağmen, işlerini iyi bir şekilde yerine getirmelerinin beklendiği ve bu nedenle, kısıtlamalara 
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rağmen iyi performans göstermeye çalışmanın, genellikle çalışanın yararına olduğuna değinilmiştir. Bunu 
yapmak için ise çalışanların genellikle rol içi ya da biçimsel rol olarak adlandırılan davranışlara odaklanacağı; 
yani görev performansını gerçekleştireceği, ekstra rol davranışlarını ise yani bağlamsal performansı daha az 
önemseyeceği belirtilmiştir.  

Durumsal kısıtlar olarak da literatürde yer bulan örgütsel kısıtlar Peters ve O’Connor (1980:392) tarafından 
yapılan çalışmada ele alınmış ve örgütsel kısıtların kaldırılması ya da engellenmesi durumunda en güçlü 
etkinin, işle ilgili en fazla yeteneği ve motivasyonu olan kişiler üzerinde olduğu varsayılmıştır. Ayrıca, belirli 
bir ortamdaki kısıtlamalar ne kadar şiddetli olursa, en iyi ve en kötü performans gösterenler arasında beklenen 
farkın o kadar az olduğuna; bu nedenle de performanstaki varyansın buna uygun olarak kısıtlandığının 
tahmin edildiğine değinilmiştir.  

2.2. Görev Performansı ve Bağlamsal Performans 

Çalışan performansı, Venkateswara Rao (2016:30) tarafından “Bireysel Performans = Yetenek × Motivasyon × 
Örgütsel Destek + Şans Faktörleri” şeklinde bir denklemle açıklanmıştır. Buna göre, bilgi, tutum, değer ve 
beceri yoluyla yansıtılan teknik ve yönetimsel beceriler, insan ilişkileri, kavramsal ve soyut düşünme, 
yeteneklerle ilgili yeterliliklerdir. Motivasyon ise sıkı çalışma ve bağlılık yoluyla yansıtılır. Örgütsel destek de 
bir kişinin işini iyi yapabilmesi için patronundan ve örgütteki diğer kişilerden ne ölçüde destek aldığıdır. Tüm 
bunlarla birlikte “Çalışanın ne yapması ve başarması gerekiyor?” sorusu performansın belirlenmesinde ortaya 
çıkmaktadır.  

Performans, bir çalışanın yaptığı işle ilgili yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiği ve yerine getirdiği 
görevlerin belirlenen amaçlara ulaştırıp ulaştırmadığının derecesi olarak değerlendirilebilir. Bir örgütün 
amaçlarına ulaşmasındaki başarısı çalışanların gösterdiği performansla ilişkili olduğundan hangi faktörlerin 
performans üzerinde etkisi olduğu önemlidir.  

Alan yazında performansın uygulama açısından görev performansı ve bağlamsal performans olmak üzere 
ikiye ayrıldığı belirtilmiştir (Bağcı, 2014:61). Görev performansı, çalışanların işle ilgili teknolojik sürecin bir 
bölümünü doğrudan uygulayarak veya dolaylı olarak gerekli malzeme veya hizmetleri sağlayarak, kuruluşun 
teknik çekirdeğine katkıda bulunan faaliyetleri gerçekleştirme etkinliği olarak tanımlanabilir (Borman ve 
Motowidlo, 1997:99). Görev performansının biçimsel iş tanımları içesindeki faaliyetlerin yerine getirilmesine 
yönelik bir performans olduğundan; işin ustalık ve mesleki yönüyle ilgili olduğu söylenebilir (Bağcı, 2014:61). 
Bağlamsal performans ise Borman ve Motowidlo (1997:100)’ya göre görev performansından daha farklıdır. 
Bağlamsal faaliyetler, örgütsel etkinliğe görev faaliyetleri ve süreçleri için katalizör görevi gören örgütsel, 
sosyal ve fizyolojik bağlamı şekillendirecek şekilde katkıda bulunur. Bağlamsal performans, resmi olarak işin 
bir parçası olmayan görev faaliyetlerini yürütmek için gönüllü olmayı ve görevlerin yerine getirilmesi için 
kuruluştaki diğerleriyle iş birliği yapmayı ve onlara yardım etmeyi içerir.  

Bağcı (2014:61)’ya göre bu kavramlar arasındaki temel farklılık, bağlamsal performansın vatandaşlık davranışı 
kavramı ile ilişkilendirildiğinden karşılık beklenmeden yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle bir çalışanın 
bağlamsal performans sergilemesi, örgütteki diğer bireylerin böyle bir performans sergilememeleri 
durumunda daha dikkat çekici olacaktır ve çalışana olumlu biçimde yansıyacaktır.  

Görev performansı ve bağlamsal performansın birlikte olması zaman kısıtından dolayı pek de mümkün 
değildir. Bu durum, kaynakların dağılımının kişileri tek bir iş yapmaya zorladığı şeklinde 
açıklanabilmektedir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, yöneticilerin görev performansına, 
performans değerlendirme ve ödüllendirmede daha fazla ağırlık verdiklerini ortaya koymuştur. Bağlamsal 
performans örgütler için iyi olabilir ancak bireyler için bunun maliyeti fazladır. Başkalarına yardım etme ya 
da kendi işleri dışında başka işler için gönüllü olma, onların bir çalışan olarak kendi görevlerini zamanında 
yerine getirmelerini engelleyeceğinden, değerlerini kaybetmelerine sebep olabilir (Ehnert, vd., 2013:162). 

Bu çalışmada performans kavramı görev performansı ve bağlamsal performans olarak ayrı ayrı incelenmiştir. 

2.3. Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme kavramının teorik temelini, sosyal kimlik teorisi sağlamıştır. Sosyal kimlik teorisyenleri, 
bireylerin, diğerlerinin yanı sıra, belirli sosyal gruplarla olan ilişkileri ya da bağlantıları yoluyla öz-anlayışlar 
geliştirmeleri gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Örgütler de bireylerin kendi anlayışlarını tanımladıkları sosyal 
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sistemler olarak düşünülebilir. Örgütsel özdeşleşme, sosyal özdeşlik yapısının bir biçimi olarak görülür. Yani 
örgütsel özdeşleşme belirli bir boyut iken, sosyal özdeşlik çok yönlü bir yapıdır. Örgütsel özdeşleşme, “bir 
örgütün tanımı ile kişinin kendisine uygun gördüğü tanım arasındaki bilişsel bağlantı” anlamına gelir 
(Carmeli, vd., 2007:974). 

Örgütsel özdeşleşme, kişinin örgüte karşı nasıl hissettiğini ifade eder, öyle ki, örgütsel özdeşleşmesi yüksek 
olan bireyler kendilerini örgütle “bir” gibi hissederler. Örgütsel özdeşleşme üzerine yapılan araştırmalar, 
yüksek özdeşleşmenin genellikle örgüt için daha yüksek işbirlikçi davranışlar ve ekstra rol davranışları gibi 
olumlu sonuçlara yol açtığını ortaya koymuştur (Stoner ve Gallagher, 2011:1793). Ampirik kanıtlar da örgütsel 
özdeşleşmenin iş tutumları (iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti gibi) ve davranışsal sonuçlar 
(rol içi ve rol dışı performans gibi) üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir (Liu, vd., 2011:3187). 
Cinnioğlu (2019) ve Özkan (2019) yaptıkları çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin oluşabilmesi için örgütlerde 
liderliğin önemine değinmiş; özellikle hizmetkar liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerindeki olumlu etkisini 
belirtmişlerdir.  

Blader, vd., (2017:21)’ ne göre yüksek düzeyde özdeşleşmiş çalışanların, örgütsel normlardan memnun 
olmasalar bile bu normları ihlal etme olasılığının olmadığı, bazı araştırmacılar (Aronson, 1992; Hirschman, 
1970; Tyler & Blader, 2000) tarafından belirtilmekle birlikte, öte yandan, güçlü bir şekilde özdeşleşmiş 
çalışanların tipik örgütsel uygulamalardan sapması da beklenebilir. Örneğin bu çalışanlar, örgüte ait ancak 
örgüt amaçlarına uymayan fikirlere yapıcı bir şekilde karşı çıkan sesli davranışlarda bulunabilir. Bu görüş, 
yüksek düzeyde özdeşleşmiş çalışanları, örgütsel amaç ve çıkarları ilerletmek isteyen ateşli ve proaktif ajanlar 
olarak gösterir. Örgütsel özdeşim güçlü bir kavramdır. Örgütsel üyelik psikolojisini yeniden şekillendirir, 
çalışanları kuruluşlarına başka yollarla ulaşılamayacak şekilde bağlar ve sonuç olarak iş performanslarını 
artırır (Blader, vd., 2017:31). 

2.4. Örgütsel Kısıtlar, Özdeşleşme ve Performans İlişkisi 

Örgütsel kısıtlar kavramının, alan yazında ne zaman incelenmeye başlandığına dair Peters ve O’Connor 
(1980:391)’ın çalışmasında Schneider (1978) tarafından yapılan bir derleme çalışmasına rastlanmıştır. Bu 
çalışmada, durumsal kısıtlar olarak da adlandırılan örgütsel kısıtlamaların geçerlilik katsayıları üzerindeki 
etkisine doğrudan odaklanan hiçbir çalışma bulunamadığına değinilmiştir. Öneri olarak ise çalışanların 
yetenek / performans ilişkilerinin potansiyel moderatörler olarak incelenmesi gerektiği öne sürülmüştür. 
Bunun üzerine iki çalışma yapılmıştır. İlk çalışmada deney ortamı bilerek manipüle edilmiş ve örgütsel 
kısıtların fazla olduğu durumlarda; daha az olduğu durumlara göre daha düşük performans ve daha fazla 
olumsuz duygusal reaksiyonlar rapor edilmiştir. Diğer çalışmada ise çalışma ortamı çok düşük düzeyde 
manipüle edilmiş ve performans tahmininde örgütsel kısıtlar ile çalışan yeteneklerinin arasındaki etkileşimi 
destekleyen hiçbir kanıt bulunamamıştır (Peters ve O’Connor, 1980:391). 

Spector ve Jex (1998) ise strese neden olan faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, örgütsel 
kısıtların etkilerini ortaya koymak için Peters ve O’Connor (1980)’ın çalışmasını temel alıp burada ortaya 
konan örgütsel kısıtları kapsayan bir ölçek hazırlayarak, tanım gereği örgütsel kısıtlamalar iş performansına 
müdahale eden şeyler olduğundan, performansla ilişkisini araştırmış ve aralarında oldukça düşük bir ilişki 
bulmuşlardır. 

Pindek ve Spector (2016b), örgütsel kısıtlar ve iş performansı arasındaki beklenmedik zayıf ilişkiyi 
araştırdıkları meta analiz çalışmasında, kısıtlamalardan olumsuz etkilenmesi gereken görev performansı ile 
örgütsel kısıtlar arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Araştırmada görev performansı 
incelenirken çalışanların kendilerini değerlendirmeleri ile başkalarının değerlendirmesi arasında fark olup 
olmadığına bakıldığında ise başkalarının değerlendirmesinin daha düşük düzeyde anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Aynı çalışmada kısıtlamaların azaltılmasının görev performansı üzerinde büyük bir etkisi 
olmadığı ancak, kasıtlı bir şekilde örgüte ve paydaşlarına zarar verme amacı güden üretkenlik karşıtı iş 
davranışları üzerinde çok daha büyük bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Griffin, vd., (2000:520)’ne göre, 
bireylerin her zaman isteğe bağlı faaliyetlerde bulunma fırsatı yoktur. Görev talepleri arttıkça (örgütsel kısıtlar 
kapsamında değerlendirilebilir) bağlamsal performans gösterme fırsatı azalabilir, çünkü bireylerin mevcut 
kaynaklarını görev performansına ayırması muhtemeldir. Bu durum, bağlamsal performans seçiminin 
yalnızca bazı durumlarda mümkün olabileceğini düşündürmektedir. 
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Örgütsel kısıtlar ve özdeşleşme arasındaki ilişkiye bakıldığında, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi açıklamaya 
yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak özdeşleşme kavramı ile yakın örgütsel vatandaşlık, 
bağlılık ve adanmışlık kavramları ile yapılan çalışmalara rastlanmıştır. Örneğin Britt, vd., (2012) tarafından 
yapılan çalışmada, örgütsel kısıtlamalar ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin yalnızca 
adanmışlık düzeyi yüksek olduğunda lider etkinliğinin aracı etkisi ile ortaya çıktığı bulunmuştur. Aynı 
araştırmada çalışanların örgütsel kısıtlarla karşılaştıklarında kaynaklarını temel işlerini sürdürmek için 
kullanacaklarından vatandaşlık davranışlarını sergilemeyecekleri de ortaya konmuştur. 
Ashforth vd. (2008:337), yaptıkları çalışmada görev performansını örgütsel özdeşleşmenin çıktıları arasında 
saymışlardır. Riketta (2005:368)’nın yaptığı meta analiz sonuçlarına göre de örgütsel özdeşleşme, görev 
performansı ve bağlamsal performans ile yüksek düzeyde ilişkili çıkmıştır. 
Stoner ve Gallagher (2011:1793)’e göre ise daha yüksek örgütsel özdeşleşmenin daha yüksek performansa yol 
açtığı fikri genellikle kabul edilmektedir. Örneğin, teorik bir makalede Walsh ve Gordon (2008) mesleki ve 
örgütsel özdeşleşme uyumunun örgütsel amaç ve beklentilerle tutarlı bir şekilde bireysel iş performansına yol 
açacağını öne sürmüştür. Ancak, özdeşleşme-performans ilişkisini araştıran araştırmalar birbiri ile tutarlı 
sonuçlar vermemektedir. Örneğin, Michinovl, Michinovl ve Toczek-Capelle (2004) grup düzeyinde 
özdeşleşme ile grup düzeyinde performans arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır (Stoner ve Gallagher, 
2011:1793). 
Blader, vd. (2017:20)’ ne göre güçlü bir şekilde özdeşleşmiş bireylerin tipik örgütsel uygulamalara uyması 
beklenir. Bu güçlü beklentinin nedeni de çoğu örgütsel özdeşleşme araştırmasının teorik perspektifi olan 
sosyal kimlik teorisidir. Buna göre yüksek düzeyde özdeşleşmiş çalışanların, bu normlardan memnun 
olmasalar bile örgütsel normları ihlal etme olasılığı bulunmamaktadır. Üstelik bu bakış açısı, yüksek düzeyde 
özdeşleşmiş çalışanları mevcut kurumsal normların, beklentilerin ve prototiplerin sadık görevlileri olarak 
tasvir etmektedir. Liu, vd. (2011:3189)’ne göre ise özellikle görev performansı, örgüt tarafından belirlenen 
resmi iş rollerine ait çalışma davranışları olduğundan, örgütsel özdeşleşme sürecinde önemli bir rol 
oynamalıdır. Yüksek düzeyde özdeşleşmeye sahip çalışanlar görev performansları için çaba göstermeye 
isteklidir ve yüksek performansın kuruluşun çıkarlarına hizmet ettiği düşünüldüğünden, örgütsel 
özdeşleşme, görev performansı için motivasyon sağlamaktadır.  

3. YÖNTEM  
Bu bölümde araştırmanın amaç ve hipotezleri ile modeline, evren ve örneklemine ait bilgiler ile birlikte 
araştırmada kullanılan ölçekler ve analiz yöntemine yer verilmiştir.  

3.1. Araştırma Modeli 
Araştırma nicel araştırma desenlerinden nedensel ilişki tasarımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini sağlamak için doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bulgular ve tanımlayıcı istatistikler için SPSS 
programı kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için ise Smart PLS programı aracılığıyla yapısal 
eşitlik modeli kullanılmıştır.  

Araştırma modeli, örgütsel kısıtların performans üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü 
olup olmadığını araştırmak üzere kurulmuştur (Şekil 1). 
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Araştırmanın temel hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

H1: Örgütsel kısıtların görev performansı üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H2: Örgütsel kısıtların bağlamsal performansı üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H3: Örgütsel kısıtların örgütsel özdeşleşme üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

H4: Örgütsel özdeşleşmenin görev performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır  

H5: Örgütsel özdeşleşmenin bağlamsal performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır  

H6: Örgütsel kısıtların görev performansı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü 
bulunmaktadır.  

H7: Örgütsel kısıtların bağlamsal performans üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü 
bulunmaktadır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara’da 16 bakanlıklarda görev yapan kamu personeli oluşturmaktadır. Evren 
büyüklüğüne ilişkin sağlıklı bir veri elde edilemediğinden Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004:50) tarafından 
hazırlanan çizelgeden yararlanılmıştır. Buna göre örneklem büyüklüğü için % 95 güven aralığında 384 kişilik 
bir örneklem büyüklüğü yeterli olmaktayken, bu araştırmada 592 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada olasılıklı 
örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlgili bakanlıklar ziyaret edilerek 
her bakanlıkta rastgele seçilen 100 kişiye anket formu çıktı olarak verilmiş ya da elektronik anket linki 
ulaştırılmıştır. Geri dönen anketlerin 592 tanesi analize dahil edilmiştir.   

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak için hazırlanan ankette üç ölçek kullanılmıştır. Ölçeklere ait bilgiler aşağıda 
verilmiştir. 

Örgütsel Kısıtlar Ölçeği: Araştırmada Spector ve Jex (1998) tarafından geliştirilen tek boyut ve 11 maddeden 
oluşan Cronbach Alfa katsayısı 0,85 olarak bulunmuş ölçek kullanılmıştır. Katılımcılardan, ölçekte sıralanan 
her bir madde nedeniyle işini yapmanın ne kadar zor veya imkansız olduğunu belirtmeleri istenmiştir. 
Ölçekte örnek olarak “Kötü ekipman veya malzeme, Örgütsel kurallar ve prosedürler, Amiriniz” gibi 
maddeler bulunmaktadır. 

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği: Katılımcıların örgütsel özdeşleşme düzeylerini ölçmek için Mael ve Ashforth (1992) 
tarafından geliştirilen tek boyut ve 6 ifadeden oluşan ölçeğin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Kaplan (2018) 
tarafından yapılan çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Örnek olarak ölçekte, 
“Çalıştığım kurum hakkında konuştuğumda; genellikle “onlar” yerine “biz” ifadesini kullanmayı tercih 
ederim, Çalıştığım kurumun başarısı benim başarımdır” gibi maddeler bulunmaktadır.  

Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Ölçekleri: Çalışanların algıladıkları görev ve bağlamsal 
performanslarını ölçmek için Bağcı (2014) tarafından Türkçe formu kullanılan ölçekler kullanılmıştır. Bağcı 
(2014) ölçeklerin Cronbach Alfa katsayılarını görev performansı ölçeği için 0,88; bağlamsal performans ölçeği 
için 0,85 olarak rapor etmiştir. Ölçekte görev performansı için “İşimin tüm gerekliliklerini yerine getiririm”; 
bağlamsal performans için “Geçerli bir mazeretim olsa dahi işimi aksatmamaya gayret gösteririm” gibi 
maddeler bulunmaktadır. Ölçeklerle ilgili bu çalışmaya ait değerler, aşağıda Tablo 1‘de verilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan Smart PLS programı yol katsayılarının hesaplanmasında, normal dağılmayan 
verilerde ve daha küçük örneklemlerde ve daha doğru sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir (Sop, 
vd., 2019:3897). Araştırmada normallik testi için SPSS programından faydalanarak yapılan hesaplamada 
Kolmogorov-Simirnov testi sonucu bulunan p değeri 0,05’ten küçük olduğu için (Alpar, 2012:147) verilerin 
normal dağılım göstermediği söylenebilir. Bu nedenle çalışmada yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı 
Smart PLS programı kullanılmıştır.  
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Araştırmada Sop vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada da uygulandığı üzere Anderson ve Gerbing’in (1988) 
ikili yaklaşımı doğrultusunda modelin bir bütün olarak test edilmesinden önce ölçüm modeli test edilmiştir. 
Bu nedenle sırasıyla faktör yükleri, yapı güvenilirliği, varyans açıklama oranı ve Cronbach Alfa değerleri 
hesaplanarak araştırmanın içerik geçerliliği sağlanmıştır. Çalışmada ayrıca ayrışma geçerliliğinin sağlanması 
için de Heterotrait-Monotrait Kriteri (HTMT) değeri hesaplanmıştır.  

Bolat (2011:260) çalışmasında, Malhotra vd. (2006)’nin çalışmasına göre, kendi kendine değerlendirme 
yönteminin kullanıldığı, farklı değişkenlere ilişkin değerlendirmelerin aynı değerlendirici tarafından ve aynı 
zaman dilimi içerisinde yapıldığı çalışmalarda, ortak yöntem varyansının ortaya çıkabildiği bilgisine yer 
vermiştir. Bu durumun hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerin algıya dayalı ölçekler kullanılarak aynı 
katılımcılardan elde edildiği zaman daha fazla ortaya çıkabildiğine değinmiştir. Bu çalışmada da bu eğilimin 
ortadan kaldırılması için Harman’ın tek faktör testi ve VIF (variance iflation factors) değerlerinin 
hesaplanması yöntemlerine başvurulmuştur. Uygulanan Harman’ın tek faktör testinde herhangi bir rotasyon 
yapılmayan faktör analizi sonuçlarına göre tek bir faktör altına bir toplanma olmadığı ve ilk faktörün toplam 
varyansı % 33,05 oranında açıkladığı görülmüştür. Bu değer sınır değerin altında olduğundan (<50%) ve tek 
bir faktör baskın olmadığından (Podsakoff, vd.,2003) ortak yöntem varyansı bir sorun oluşturmamaktadır. 
VIF değerlerine bakıldığında ise Kock (2015:7) tarafından 3,3’ün altında olması önerilen değerlerin değişkenler 
için 1,000-1,076 olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre araştırmada ortak yöntem varyansı sorununun 
olmadığı söylenebilir.  

3.4. Ölçüm Modeli ve Analizler 

Araştırmada ölçüm modelinin test edilmesi ile ölçeklerin geçerliliği test edilmektedir. Araştırmanın içerik ve 
ayrışma geçerliliğine ait değerler aşağıda verilmiştir.  

İçerik Geçerliliği 

Araştırmada içerik geçerliliğinin sağlanması için faktör yükleri, ortalama varyans açıklama (AVE) değerleri 
ve birleşme güvenilirliği (Composite Reliability - C.R.) değerleri hesaplanmıştır.  

Alanyazında faktör yüklerinin ve birleşim güvenilirliği değerlerinin 0,50’nin üzerindeki değerler kabul 
edilmekle birlikte idealinin 0,70 üstünde olması; AVE değerinin ise 0,50’nin üstünde olması önerilmektedir 
(Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt,2017; Ali et al., 2018). Araştırmanın içerik geçerliliğine ait değerler Tablo 1’ de 
verilmiştir.  

Tablo 1: Ölçüm Modeli 
 

Yapılar  Madde* 
(M)  

Faktör 
Yükü  

C.A.  rhoA  C.R.  AVE  

Örgütsel 
Kısıtlar  

OK  1 0,702 0,917 0,926 0,929 0,546 
OK  2 0,688     
OK  3 0,729     
OK  4 0,736     
OK  5 0,708     
OK  6 0,720     
OK  7 0,701     
OK  8 0,772     
OK  9 0,793     
OK  10 0,776     
OK  11 0,790     

Örgütsel 
Özdeşleşme 

OZD 1 0,722 0,865 0,882 0,898 0,595 
OZD 2 0,708     
OZD 3 0,809     
OZD 4 0,824     
OZD 5 0,782     
OZD 6 0,775     
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Görev 
Performansı 

GP 1 0,775 0,915 0,919 0,931 0,629 
GP 2 0,832     
GP 3 0,821     
GP 4 0,829     
GP 5 0,726     
GP 6 0,681     
GP 7 0,857     
GP 8 0,807     

Bağlamsal 
Performans 

BP 1 0,694 0,884 0,891 0,909 0,588 
BP 2 0,719     
BP 3 0,783     
BP 4 0,771     
BP 5 0,773     
BP 6 0,812     
BP 7 0,806     

Tablo 1 incelendiğinde ölçeklerin güvenilirliği ile ilgili tüm değerlerin yukarıda verilen eşik değerlerin 
üzerinde olduğu görülmüştür. Yapılan analizde görev performansı ölçeğine ait bir madde yapı güvenirliğini 
bozduğu için analiz dışı bırakılmıştır. 

Ayrışma Geçerliliği 

Araştırmanın ayrışma geçerliliğinin test edilmesi için, Sop vd. (2019)’nin çalışmalarında kullandıkları 
Henseler, Ringle ve Sarstedt (2015)’ın önerisi doğrultusunda, HTMT değeri hesaplanmıştır. Bu değerin sınır 
değer olan 0.90 ve altında olması geçerliliğin sağlandığını göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde geçerliliğin 
sağlandığı görülmektedir.  

Tablo 2: HTMT Analizi Sonuçları 
 Örgütsel 

Kısıtlar 
Örgütsel 
Özdeşleşme 

Görev 
Performansı 

Bağlamsal 
Performans 

Örgütsel Kısıtlar -    
Örgütsel Özdeşleşme 0,281 -   
Görev Performansı 0,155 0,524 -  
Bağlamsal Performans 0,238 0,697 0,887 - 

4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen verilere ait tanımlayıcı istatistiklere ve hipotez testlerine yer 
verilmiştir.   

Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik yapılan analize göre araştırmaya katılanların %44,9’u kadın; 
%45,1’i erkektir. Yaş aralığına bakıldığında katılımcıların % 37,3’ünün yaş aralığı 21-30 iken yine yakın bir 
değer olan %35’i 31-40 yaş aralığındadır. %16,6’sı ise 41-50 yaş arası katılımcılardır. Medeni durum açısından 
katılımcıların %62,2’si evli iken %37,8’ i bekardır. Katılımcıların %63,3’ü lisans; %9,6’sı lisansüstü eğitim 
almıştır. Katılımcıların %38.5’i 1 ila 5 yıl arasında %25’i 6 ila 10 yıl arasında aynı işyerinde çalışmaktadır.  

Ölçeklerin ortalamaları sırasıyla örgütsel kısıtlar ölçeği için 2,00; örgütsel özdeşleşme için 3,52; görev 
performansı için 4,09 ve bağlamsal performans için ise 4,05 olarak bulunmuştur.  

Araştırma modelinin uygunluğunun test edilmesi aşamasında ilk olarak SRMR ve NFI değerleri tespit 
edilmiştir. Buna göre SRMR değeri 0,069 ve NFI değeri 0,802 olarak bulunmuştur. Modelin doğruluğunun test 
edilmesi için Stone-Geisser’s Q2 değeri hesaplanmıştır. Bu değerin sıfırdan büyük olması gerekmektedir (Sop, 
2019:3901). Bunun için yapılan blinfolding analizi sonucunda Q2 değeri, görev performansı için 0,138; 
bağlamsal performans için 0,220 ve örgütsel özdeşleşme için 0,038 olarak bulunmuştur.  

Araştırmada veri setinin regresyon doğrusunu ne ölçüde açıkladığını göstermek için R2 değerleri 
incelenmiştir. R2 0-1 arasında bir değer almakta ve bu değerin 0,020’den az olması “küçük”, 0,26’dan az olması 
“orta”, 0,26’dan büyük olması büyük etki çaplı olarak değerlendirilmektedir (Açıkgöz, 2015:48). Çalışmada 
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bu değerler görev performansı için R2 =0,239, bağlamsal performans için R2 =0,410 ve örgütsel özdeşleşme için 
R2 =0,069 olarak bulunmuştur. Buna göre örgütsel kısıtlar görev performansındaki değişimin %23’ünü; 
bağlamsal performanstaki değişimin %41’ini ve örgütsel kısıtlardaki değişimin %0,69’unu açıklamaktadır.  

Değişkenlerin etki büyüklüğünü anlamak için ise f2 değeri ölçülmüştür. Bu değerlerin 0,02 olması düşük; 0,15 
olması orta ve 0,35 olması ise yüksek etki olarak değerlendirilmektedir. Burada olduğu gibi değişkenler 
arasında olası bir korelasyon olması durumunda, küçük f2 değeri, etkinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. 
Bu nedenle, modelde tanımlanan f2 değeri dikkate alınabilir (Rodríguez-Victoria vd., 2017). Araştırmada 
ulaşılan f2 değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3:  Hipotez Testi Sonuçları 

 β ss t p Sonuç f2 
H1: Örgütsel Kısıtlar →Görev Performansı -0,003 0,047 0,070 0,944 Desteklenmedi 0,001 
H2: Örgütsel Kısıtlar →Bağlamsal Performans -0,042 0,042 1,003 0,316 Desteklenmedi 0,006 
H3: Örgütsel Kısıtlar → Örgütsel Özdeşleşme -0,294 0,046 6,353 0,000 Desteklendi 0,076 
H4: Örgütsel Özdeşleşme →Görev 
Performansı 

0,545 0,042 13,118 0,000 Desteklendi 0,289 

H5: Örgütsel Özdeşleşme →Bağlamsal 
Performans 

0,709 0,034 20,819 0,000 Desteklendi 0,613 

Araştırmada kurulan hipotezler doğrultusunda değişkenler arasındaki doğrudan etkilere yönelik 
analiz sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. Buna göre örgütsel kısıtların görev performansı ve bağlamsal 
performans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı; ancak örgütsel özdeşleşme üzerinde negatif 
yönde anlamlı bir etkisinin olduğu (β=-0,294 p>0.05) görülmüştür. Örgütsel özdeşleşmenin ise hem 
görev performansı (β=-0,545 p>0.05); hem de bağlamsal performans (β=-0,709 p>0.05) üzerinde 
pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu durumda H1 ve H2 hipotezleri 
desteklenmezken H3, H4 ve H5 hipotezleri desteklenmiştir.  

Tablo 4: Aracılık Hipotezlerine Yönelik Test Sonuçları 

  Güven Aralığı (CI) 
 β LLCI(5,0%) ULCI(95,0%) 
H6: Örgütsel Kısıtlar →Örgütsel Özdeşleşme→ Görev 
Performansı 

-0,160 -0,203 -0,117 

H7: Örgütsel Kısıtlar →Örgütsel Özdeşleşme → Bağlamsal 
Performans 

-0,208 -0,263 -0,154 

Aracılık etkisinin anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi için bootstrap yöntemi kullanılmıştır. Güven aralığı 
(Confidence Interval - CI) hesaplanması yoluyla aracılık etkisinin dağılım özelliği üzerinden daha geçerli bilgi 
elde edilebileceğine değinilmiştir (Preacher ve Hayes 2008). Bu doğrultuda yapılan analiz sonucunda örgütsel 
kısıtların örgütsel özdeşleşme aracılığıyla görev performansını (β=-0,160, CI=[-0,203_-0,117]) ve bağlamsal 
performansı (β=-0,208, CI=[-0,263_-0,154]) dolaylı olarak etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda H6 ve 
H7 hipotezleri desteklenmiştir.  

Araştırmada, Zhao, vd., (2010)’in önerdiği yöntemle aracılık etkisi yorumlanmıştır. Buna göre araştırmada 
bağımsız değişken olan örgütsel kısıtlar ile bağımlı değişkenler olan görev performansı ve bağlamsal 
performans arasındaki doğrudan etkilerin anlamlı olmadığı, örgütsel özdeşleşmenin bu çalışmada dolaylı 
aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Örgütsel kısıtların, yıllardır örgütler üzerindeki etkileri çeşitli değişkenler aracılığı ile araştırılmıştır. Bu 
araştırmalar içerisinde en önem verilen ise örgütsel kısıtların performans üzerindeki etkisidir. Çünkü örgütsel 
kısıtların tanımı gereği olumsuz çıktıları olması beklenmekte, dolayısıyla performans üzerinde de bu olumsuz 
durumun söz konusu olacağı düşünülmektedir. Ancak Villanova & Roman, (1993), Pindek ve Spector (2016b) 
ve Jex, vd. (2003) tarafından yapılan çalışmalar, bu ilişkinin zannedildiği kadar yüksek olmadığını ortaya 
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koymuştur. Bu çalışmada ise örgütsel kısıtların, performans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Bu 
durum öncelikle örgütsel kısıtların, çalışanların görevlerini yerine getirme çabalarından dolayı onları 
etkilemediği; hatta görev performanslarını yerine getirmek için çeşitli örgütsel kısıtlara çözüm üretme 
davranışında bulunduklarıyla açıklanabilir. Pindek vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada da katılımcıların 
%20,5 gibi önemli bir kısmının, kısıtlamaların çözüm bulma ve görevlerini tamamlama motivasyonlarını 
arttırdığına yönelik görüş bildirdikleri belirtilmiştir. Araştırmanın, kamu kurumlarında yapıldığı göz önüne 
alındığında, ölçek maddeleri arasında ortalaması yüksek olup diğerlerine oranla daha fazla kısıt olarak 
görülen faktörler, “diğer insanlar tarafından kesintiler, diğer çalışanlar ve çatışan iş talepleri” dir. Bu sonuca 
göre çalışanların kamu kurumundan ziyade kişilerden kaynaklanan nedenleri bir kısıt olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir. Adkins ve Naumann (2001) tarafından yapılan çalışmada da kısıtların, 
performansı az da olsa etkilediğinden bahsedilirken; kısıtların performansı düşürmediği ancak performansın 
artmasında engelleyici bir tavan gibi olduğu belirtilmiştir.  

Pindek ve Spector (2016b)’ un da belirttiği gibi örgütsel kısıtlamalar ölçeği ile ölçülen kısıtlamaların 
seviyesinin, bahsedilen kısıtlamaların ne ölçüde var olduğu değil, bir kişinin işini ne ölçüde zorlaştıracağı 
veya imkansız kıldığıdır. Anket formunda katılımcılardan maddeleri “Sıralanan nedenlere göre işinizi 
yapmayı ne sıklıkta zor ya da imkansız buluyorsunuz?” sorusuna cevap olacak şekilde değerlendirmeleri 
istenmiştir. Bu nedenle, kısıtlamaların seviyesi ile bunları bir engel olarak algılama arasında bir miktar doğal 
çakışma vardır. Nitekim çalışmada örgütsel kısıtların görev performansı ve bağlamsal performans üzerinde 
örgütsel özdeşleşme üzerinden dolaylı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Örgütsel kısıtların olumsuz etkileri olacağı göz önüne alındığında bu kısıtların kaldırılmasının nasıl etkileri 
olacağı da düşünülmüştür. Peters ve O’Connor (1980:393)’ a göre örgütsel kısıtlamaların kaldırılmasının 
otomatik olarak performansta eşdeğer bir iyileşme ile sonuçlanması gerektiği açık veya net değildir. Uzun 
süredir ciddi kısıtlamaların olduğu ortamlarda çalışan kişiler, daha fazla çaba sarf etmenin performanslarının 
artmasına neden olmayacağına dair güçlü inançlar geliştirebilirler. Kısıtların ortadan kaldırılması durumunda 
performansın artması için kişilerin değişime dair inanç durumunun ve motivasyonunun da değişmesi 
gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, kısıtlamaların kaldırılması, çabada bir artış olmadan performansta 
bir artışa yol açabilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında örgütsel kısıtların performans için bir engel 
olmasının ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir. Bunun için öncelikle 
kurumların bu kısıtların farkında olması gerekmektedir.  

Örgütsel kısıtlar ve özdeşleşme arasındaki ilişkiye bakıldığında bu ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya alan 
yazında rastlanmamıştır. Bu çalışmada ise örgütsel kısıtlar arttıkça örgütsel özdeşleşmenin düştüğüne dair bir 
bulguya ulaşılmıştır. Örgütsel özdeşleşmenin bireyin sahip olduğu değerlerle, örgütten algıladıklarının 
derecesi olarak tanımlanabildiği (Yeşiltaş ve Tuna, 2014:107) göz önüne alındığında, çalışanın örgütten 
alamadığı şeyleri ifade eden örgütsel kısıtların örgütsel özdeşleşmeyi olumsuz yönde etkilemesi beklenen bir 
sonuçtur.  

Örgütsel özdeşleşme ile görev performansı ve bağlamsal performans arasındaki ilişki beklendiği üzere bu 
çalışmada da yüksek derecede bir etki şeklinde çıkmıştır. Liu, vd. (2011:3189)’nin belirttiği gibi örgütsel 
özdeşleşmenin görev performansı için motivasyon sağladığı doğrulanmakla birlikte, bağlamsal performans 
üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu konuda genel yönelim kişilerin görev 
performanslarını yerine getirdikten sonra bağlamsal performans sergilemeleri yönündedir. Griffin vd., (2000) 
işin kendinden kaynaklanan zorlukların çalışanları bağlamsal performans sergilemeleri yönünde 
engellediğini belirtmişlerdir. Çünkü aşırı uzmanlık gerektiren işler, çalışanların çok fazla dikkatini ve zamanı 
almakta ve sadece görev performanslarına odaklanmalarına izin vermektedir. Bu durumda örgütsel 
özdeşleşmenin neden görev performansından daha çok bağlamsal performans üzerinde etkisinin olduğunun 
hangi faktörlerle açıklanabileceğinin araştırılması gerekmektedir. Bundan hareketle sonuçlara bakıldığında, 
araştırmanın örneklemini oluşturan kamu çalışanlarının, işlerini zor olarak değerlendirip 
değerlendirmediklerinin ya da işlerinde zorlanıp zorlanmadıklarının örgütsel özdeşleşme ile bir ilişkisi olup 
olmadığı araştırılabilir. Alan yazına bakıldığında Collen (2019:28)’in, örgütsel özdeşleşme ve bağlamsal 
performans arasındaki direkt etkiyi ölçen herhangi bir çalışmaya rastlanmadığını belirterek üniversite idari 
personeli üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, bu çalışmada bulunan etkiden daha düşük bir etki bulduğu 
görülmüştür.  
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Aracılık etkisine bakıldığında ise kamu çalışanlarının algıladıkları örgütsel kısıtlar ile görev ve bağlamsal 
performansları arasında örgütsel özdeşleşmenin dolaylı aracılık etkisi (Indirect-only mediation) olduğu 
görülmüştür. Zhao, vd., (2010) bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin test edilmesinin aracılık 
etkisi ile ilgili olmadığı; toplam etki olmasa bile dolaylı bir etkinin var olabileceği varsayımıyla analizin 
yapılması gerektiğini savunmaktadır. Aracı etki için gerekli olan tek şey Sobel ya da Bootstrap testleri 
sonucunda anlamlı bir dolaylı etkinin ortaya çıkmasıdır. Alan yazında araştırmada kurulan modeldeki ilişkiyi 
açıklayan bir çalışmaya rastlanmadığından çalışmanın alana ampirik katkısı bulunmaktadır.  

Örgütsel kısıtlar ile ilgili yerli alan yazında yeteri kadar çalışma yapılmadığı görülmüştür. Gelecek 
çalışmalarda bu konunun özellikle kişilik ile ilişkisinin araştırılması; daha önce böyle bir çalışmaya alan 
yazında rastlanmadığı için öncelikle önerilebilir. Motivasyon ve üretkenlik karşıtı iş davranışı kavramları da 
örgütsel kısıtların etkisini anlayabilmek için araştırılması önerilen diğer konulardır.  

Gelecek çalışmalar için bir diğer öneri de örgütsel kısıtlar ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiye farklı 
yönden bakılmasını sağlayacak bir öneridir. Guo, vd. (2017:11) örgütsel kısıtlamaların araştırılma durumu ve 
eğilimlerini ortaya çıkarmak için bibliyometrik yöntem kullanarak yaptıkları çalışmada; görev performansı, 
yenilikçi performans ve bireysel performans ile birlikte diğer değişkenlerle, örgütsel kısıtlar arasındaki 
ilişkilerin ortaya konduğu bazı çalışmalara değinmişlerdir. Ancak anılan çalışmada örgütsel özdeşleşmenin, 
stratejik eylemleri engelleyen bir örgütsel kısıt olarak görüldüğü bir araştırma olduğundan bahsedilmiştir. 
Bundan sonraki çalışmalarda, örgütsel kısıtlamaların etkisini azaltan bir değişken olarak değerlendirilen 
örgütsel özdeşleşmenin, aslında bir örgütsel kısıt olup olmadığı araştırılabilir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, kiralama işlemlerinin muhasebesinde ve raporlanmasında UMS 17 
yerine uygulanmaya başlayan UFRS 16’nın kiracının finansal tabloları, oranları ve göstergeleri 
üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, yüksek hacimde faaliyet kiralaması gerçekleştiren hava 
yolu işletmelerinin kamuya açık finansal raporları kullanılmıştır.  

Yöntem – Çalışmada analitik karşılaştırma ve oran analizi yöntemleri benimsenmiştir. Öncelikle 
UFRS 16’nın kiracının finansal tabloları, oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen 17 
farklı etki tanımlanmıştır. Sonrasında Türk Hava Yolları’nın, Pegasus Hava Yolları’nın, Lutfhansa 
Hava Yolları’nın ve İskandinav Hava Yolları’nın ilk kez UFRS 16’ya uygun olarak yayınlanan 
finansal raporları vasıtasıyla beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiği değerlendirilmiştir.    

Bulgular – Sonuçlar, beklenen etkilerin neredeyse tamamının gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
Beklentilerle ters yöndeki gerçekleşmeler, esas itibariyle UFRS 16 kaynaklı değildir.  

Tartışma – Elde edilen bulgular UFRS 16’nın işletmelerin sermaye ve kar yapılarında değişiklikler 
yarattığını göstermektedir. Diğer unsurlar sabit kalmak şartıyla UFRS 16, yüksek hacimde faaliyet 
kiralaması yapılan sektörlerdeki işletmelerin piyasa değeri/defter değeri oranlarının yükselmesine 
neden olacaktır. Ayrıca, kiracı işletmelerin hem kısa hem de uzun vadeli finansal risklilikleri 
artırmakta, varlık etkinliğinin ise düşük görünmesine yol açmaktadır. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the effect of IFRS 16, which started to be applied 
instead of IAS 17 in the accounting and reporting of lease transactions, on the financial statements, 
ratios and indicators of the lessee. Financial reports of the airline companies that have a high volume 
of operational leases have been used in this paper. 

Design/methodology/approach – Analytical comparison and ratio analysis methods were adopted 
in the study. In the first step, 17 different effects are identified which are expected to have an impact 
on lessee's financial statements, ratios and indicators because of IFRS 16. Then the financial reports 
of Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Lufthansa Airlines and Scandinavian Airlines which were 
published in compliance with IFRS 16 were examined in order to see whether the expectations are 
met or not. 

Findings – The results reveal that almost all of the expected effects occur. Findings which are 
contrary to expectations are not mainly due to IFRS 16. 

Discussion – The findings show that IFRS 16 creates changes in the capital and profit structures of 
enterprises. When other factors remain constant IFRS 16 will cause higher market value/book value 
ratios for businesses in high volume operating leases. In addition, IFRS 16 increases both short and 
long term financial risks of lessee enterprises and cause asset efficiency to appear low. 
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1. GİRİŞ  

13 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan 16 numaralı ‘Kiralamalar’ isimli Uluslararası Finansal Raporlama 
Standardı (UFRS 16) 1 Ocak 2019 tarihinden başlayan hesap dönemlerinde zorunlu olarak uygulanmak üzere 
yürürlüğe girmiştir.  Bu tarihten önceki hesap dönemlerinde uygulamak isteğe bağlı olup dipnotlarda 
belirtilmek suretiyle,  söz konusu standart uygulanabilmiştir. UFRS 16’nın yürürlüğe girmesinden önce 
uygulanan 17 numaralı ‘Kiralama İşlemleri’ isimli Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS 17) faaliyet 
kiralamalarını finansal tablo dışında bırakmıştır. Bu durum, finansal durum tablolarında işletmelerin faaliyet 
kiralamalarından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin gösterilmemesi nedeniyle gerçeğe uygun sunum 
ilkesine uyumda sınıktılar meydana getirmiştir. Bu sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla UFRS 16 UMS 17 
yerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Özellikle kiralayanlar açısından faaliyet kiralamalarının hak ve 
yükümlülük olarak finansal tablolarda raporlanması, finansal tabloların daha şeffaf, açık ve güvenilir olmasını 
sağlayacaktır.  

UMS 17 çerçevesince finansal tablo dışında kalan faaliyet kiralamalarının UFRS 16 ile finansal tablolara 
alınması, işletmelerin finansal tablolarında yapısal değişimler meydana getirecektir (Aktaş ve diğerleri, 2017). 
Kiralama işlemlerinin konusunu oluşturan varlıkların finansal durum tablosunda kullanım hakkı olarak 
duran varlıklar içerisinde, buna karşın kiralama süresi boyunca katlanılacak olan kira giderlerinin 
yükümlülük içerisinde raporlanacak olması özellikle faaliyet kiralamasının yoğun olduğu işletmelerde 
finansal durum tabloları üzerinde ciddi etkiler yaratacaktır. Faaliyet kiralamalarına ilişkin kira giderlerinin 
doğrudan gider yazılmayarak, amortisman yolu ile itfa edilmesi nedeniyle amortisman giderlerinde ve kira 
yükümlülükleri nedeniyle faiz giderlerinde artışlar olması muhtemeldir.  

Hava yolu işletmelerinin uçak filolarının önemli bir kısmını faaliyet kiralaması çerçevesinde temin ettikleri 
bilinmektedir. Dolayısıyla, UFRS 16 uygulamasıyla beraber özellikle hava yolu işletmelerinin finansal 
tablolarının etkileneceği beklenmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava 
Yolları (PHY), Lutfhansa Hava Yolları (LHY) ve İskandinav Hava Yolları (İHY) olmak üzere dört hava yolu 
işletmesinin UFRS 16’ya göre hazırlanan finansal tabloları incelenmiştir. UFRS 16’nın kiracının finansal 
tabloları üzerindeki öncül etkileri öncelikle beklenti olarak ortaya konulmuş, sonrasında ise gerçekleşen 
etkiler değerlendirilmiştir. Çalışmada analitik karşılaştırma ve oran analizi yöntemleri benimsenmiştir.  

Çalışma şu şekilde kurgulanmıştır: İkinci bölümde standartlar kapsamında kiralama işlemi açıklanmış ve 
kiralama işleminin UFRS 16’ya göre ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği gösterilmiştir. Üçüncü 
bölümde, UFRS 16 uygulamasına geçişin kiracının finansal tabloları ile finansal oranları ve göstergeleri 
üzerindeki öncül beklenen etkileri ortaya konulmuştur. Bu bölümde sunulan öncül beklentilerin her biri 
çalışmada sunulan birer hipotezdir. Dördüncü bölümde, seçilmiş havayolu işletmelerinin bağımsız denetim 
raporları incelenerek her bir havayolu için belirtilen öncül beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmediği, diğer bir 
ifadeyle çalışmanın bulguları sunulmuştur. Takip eden bölümde çalışma sonlandırılmıştır.  

2. KİRALAMA İŞLEMİ VE UFRS 16’YA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Kiralama işleminin söz konusu olabilmesi için kiralama konusu bir varlığın mevcut olması ve belirli bir süre 
için bir bedel karşılığı kullanımının kiralayana bırakılması gerekmektedir. Kiralama işlemleri faaliyet 
kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlara ek olarak, bir 
finansman yöntemi olan sat ve geri kirala işlemleri de hibrit bir kiralama şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. 

UFRS 16’da ‘Kiralamaların Sınıflandırılması’ Bölümü 62. paragrafta ‘dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan 
tüm risk ve getirilerin önemli ölçüde devredilmediği’ kiralamalar faaliyet kiralaması olarak tanımlanmıştır 
(TFRS16, 2018, s.9). Tanımın özü değerlendirildiğinde, varlığın hukuki mülkiyetinin kiraya verende kaldığı,  
kullanım hakkının devredildiği, kiralama süresinin varlığın ekonomik ömrünü doldurmayacak bir zaman 
dilimi için belirlendiği ve kira süresinin sonunda varlığın düşük bedelle devredilmesinin öngörülmediği 
kiralamaların faaliyet kiralaması olarak ifade edildiği anlaşılmaktadır.  

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3. Madde ç bendinde finansal 
kiralama, ‘Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca 
yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda 
kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; 
kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal 
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kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde 
doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi’ olarak 
tanımlanmıştır. 

UFRS 16 ise şekilden ziyade öze ağırlık vermiş ve ‘Kiralamaların Sınıflandırılması Bölümü’ 63. ve 64. 
paragraflarda bir kiralamanın finansal kiralama olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıda yer alan hususlardan 
birinin dahi olması yeterli görülmüştür (TFRS16, 2018, s.9).  

 Varlığın mülkiyeti nedeniyle oluşacak tüm risk ve getirilerin önemli ölçüde kiracıya devredilmesi,  
 Varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda kiracıya devredilmesinin öngörülmesi, 
 Kiracıya varlığın gerçeğe uygun değerinden düşük bir bedelle devredilmesi konusunda seçenek 

sunulması ve kira başlangıç tarihinde kiracının bu seçeneği kullanacağı konusunda makul derecede 
emin olunması, 

 Kira süresi sonunda varlığın mülkiyeti devredilmese dahi, kiralama süresinin varlığın ekonomik 
ömrünün büyük bir bölümünü içermesi, 

 Kiranın bugünkü değerinin varlığın gerçeğe uygun değerinin tamamına yakın olması, 
 Varlığın sadece kiracının kullanabileceği özel bir yapıda olması,  
 Kiracı tarafından kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, fesih sonucu ortaya çıkan zararı 

kiracının karşılaması, 
 Varlığın yararlı ömrünün sonunda elden çıkarma maliyeti düşülmüş satış fiyatının,  gerçeğe uygun 

değerinde oluşabilecek kar veya zararın kiracının olması,  
 Kiracının kira süresinin sonunda ikinci bir dönem için piyasa fiyatının önemli düzeyde altında 

kiralamayı devam ettirme hakkının bulunması. 

Bu bakımdan UFRS 16 ile 6361 sayılı Kanunda yer alan finansal kiralama tanımları birbirinden farklılıklar 
göstermektedir. UFRS 16’da, kiraya verenin finansal kiralama şirketi olması şartı mevcut değildir. Öte yandan, 
6361 sayılı Kanunda yer alan kira süresinin varlığın ekonomik ömrünün %80’inden fazla olması şartı UFRS 
16’da bulunmamaktadır. UFRS 16’da kiralama süresinin kiralama işlemine konu olan varlığın ekonomik 
ömrünün büyük bir kısmını kapsaması yeterli görülmüştür. Ayrıca, 6361 sayılı Kanunda yer alan kira 
ödemelerinin bugünkü değerinin kiralama konusu varlığın rayiç bedelinin % 90’ından büyük olması şartı, 
UFRS 16 da yer almamaktadır.    

Kiralama işlemlerinin finansal tablolara alınmasında öncelikli olarak kiralama işleminin tanımlanması 
gerekmektedir. UFRS 16’nın ‘Kiralamanın Tanımlanması Bölümü 9. paragrafta ‘kiralamanın tanımlanmasında 
öncelikle bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığı veya kiralama işlemi içerip içermediğinin değerlendirilir. 
Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi 
durumunda bu sözleşme, bir kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir’ denilmektedir (TFRS 16, 2018, 
s.3). Ayrıca bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için 
devredip devretmediğini değerlendirmek için, kiracının kullanım süresi boyunca şu iki hakka da sahip olması 
gerekmektedir: Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkı 
ve tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkı (TFRS 16, 2018, s.19).  Bu bağlamda, UFRS 16’ya göre kiracının 
varlığı kullandığı sürede varlığın kullanımından sağlanan ekonomik faydalarının tamamına yakınını elde 
etme hakkı var ancak yönetme hakkı yoksa bu işlem kiralama içermemektedir. Öte yandan, kiracı kiralama 
süresi boyunca kiralama konusu varlığı nasıl ve hangi amaçla kullanacağını belirlememişse yine herhangi bir 
kira işleminden bahsedilmez.   

Örneğin, fiber kablo altyapısına sahip A işletmesi ile B servis sağlayıcısı belirli bir bölgedeki fiber bağlantının 
belirli bir kapasitesinden B işletmesinin faydalandırılması amacıyla sözleşme yapıyor olsunlar. Sözleşme 
gereği iki yıl boyunca B işletmesi, fiber veri akışının tüm yönleriyle ne şekilde yapılacağına A işletmesinin 
karar vermesi şartıyla fiber altyapıdan faydalanacaktır. Bu sözleşme kapsamında B işletmesi sözleşme süresi 
boyunca fayda elde etse de; fiber altyapısı üzerindeki kullanımı yönetme hakkı bulunmadığında sözleşme 
kiralama işlemi içermemektedir.  Diğer taraftan, örneğin bir hava taksi işletmesiyle X gerçek kişisi arasında 
mülkiyeti X şahsında bulunan bir iş jetinin iki yıl süresince hava taksi işletmesi tarafından işletilmesine yönelik 
olarak bir sözleşme düzenleniyor. Bu sözleşmede uçağın özellikleri detaylı şekilde tanımlanmakta ve uçağın 
işletilmesine ilişkin yasal sınırlılıklar belirtilmektedir. Söz konusu sınırlılıklar haricinde hava taksi işletmesi 
uçağın ne zaman ve nereye uçacağı hususunda yetkilidir. Bu sözleşme değerlendirildiğinde hava taksi 
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işletmesi elde edeceği ekonomik faydanın yanı sıra uçağın kullanımını yönetme hakkına sahiptir. Bu nedenle 
bu sözleşme bünyesinde kiralama işlemi barındırmaktadır. 

UMS 17 ile karşılaştırıldığında UFRS 16 esasen kiralama işlemlerinin faaliyet mi yoksa finansal kiralama mı 
olduğuna değil, kiralama işlemenin var olup olmadığına odaklanmıştır. Çünkü UFRS 16 çerçevesinde faaliyet 
kiralamaları da finansal kiralamalarla benzer şekilde raporlamaya tabi tutulmuştur. Diğer bir ifadeyle UFRS 
16 çerçevesince öncelikle kiralama işleminin mevcudiyeti tespit edilmelidir ve kiralamanın mevcudiyeti için 
kiracının detayları tanımlanmış varlığın kullanım hakkından fayda elde ediyor ve kullanım hakkına ilişkin 
yönetme hakkını elinde bulunduruyor olması gerekmektedir.  

Kiralama işlemlerinin kayıtlara alınmasında kiracının elde ettiği kullanım hakkının değeri kira tutarlarının 
bugünkü değerine eşittir. Belirlenebiliyorsa zımmi faiz oranı, aksi takdirde kiracının alternatif borçlanma faiz 
oranı esas alınarak kira bedelleri iskonto edilir. Varlıklar içerisinde haklarda raporlanan bu değerin karşılığı 
yükümlülüklerde yer alacaktır. UFRS 16 ‘Kullanım Hakkı Varlığının Ölçümü Bölümü’ 27. Paragrafta ifade 
edildiği şekliyle, kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş ve kiracının finansal tablolarında 
yükümlülük olarak yer alacak kira bedellerinin hangi ödemelerden oluştuğunu aşağıda belirtilmiştir (TFRS 
16, 2018, s.5). 

 Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle bulunan tutar,  
 İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir endeks veya orana 

bağlı değişken kira ödemeleri,  
 Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar,  
 Kiracının satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda, bu opsiyonun 

kullanım fiyatı  
 Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, 

kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.  

Ayrıca, UFRS 16 24. paragrafta, kiracının kiralama işlemi sonucu kullanım hakkının finansal tablolara 
alınmasında yükümlülüğün ilk ölçüm tutarının, kiralamanın fiilen başladığı tarih veya bu tarihten önce 
ödenen kira bedellerinden alınan tüm teşviklerin düşülmesi sonucu kalan tutarın,  kiralama sözleşmesinin 
yapılması nedeniyle katlanılan ek maliyetlerin ve kiralama konusu varlığın taşınması, sökülmesi, yeniden 
kurulması, onarımı vb. yapılan tahmini maliyetlerin finansal tabloları yansıtılması gerektiği belirtmektedir 
(TFRS 16, 2018, s4). UFRS 16 uhdesinde yer alan ilk muhasebeleştirmeye ilişkin ilkeler çerçevesinde muhasebe 
kayıtları aşağıdaki örnekte sunulduğu gibi yapılabilecektir.  

İlk Muhasebeleştirme Örneği: ABC işletmesi, idari merkez olarak kullanmak amacıyla 1.1.2020 tarihinden 
başlamak üzere 10 yıl süreyle ve yıllık 100.000 TL (enflasyona dayalı artışlar göz ardı edilmiştir) kira bedeliyle 
bir ofis kiralamıştır. Kullanım hakkını elde etmek için 17.500 TL eski kiracıya ve 12.500 TL emlak danışmanına 
olmak üzere toplam 30.000 TL komisyon harcamasına katlanmıştır. Sözleşme gereği, ilk kira ödemesi peşin 
yapılmış olup, gelecek kira taksitlerinin ödemesi her yılın ilk iş gününde yapılacaktır. Alternatif borçlanma 
maliyeti (piyasa faiz oranı) %10 olarak tespit edilmiştir. Kiralanan varlık sözleşme sonunda kiracıya 
devredilmeyecek olup, varlığın ekonomik ömrü 50 yıldır.  

Öncelikle kira ödemelerinin bugünkü değeri tespit edilmelidir. BD: bugünkü değer, C: kira ödemeleri 
(taktiler), r: Alternatif borçlanma (piyasa faiz) oranı ve i: vade olmak üzere bugünkü değer aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır.   

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 �1
𝑟𝑟
− 1

𝑟𝑟(1+𝑟𝑟)𝑖𝑖
� + 100.000 = 100.000 � 1

0,10
− 1

0,1(1,1)9
� + 100.000 = 675.902,38 𝑇𝑇𝑇𝑇  

İlk ödemenin peşin yapıldığı ve taksit ödemeleri her yılın başında yapılacağı için vade 9 yıl olarak dikkate 
alınmıştır ve kira ödemelerinin (taksitlerin) bugünkü değeri 675.902,38 TL olarak bulunmuştur. Kullanım 
hakkı hesabının, yükümlülüklerin ve finansman giderlerinin yıllara yaygın tutarları Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Kira Ödemlerine Ait İtfa Tablosu 

Yıl 
Toplam 

Yükümlülük 
Kira Ödemesi 

(Taksit) Faiz Anapara 
Kalan Yükümlülük 

0 675.902,38 
  

100.000 575.902,38 
1 575.902,38 100.000 57.590,24 42.409,76 533.492,62 
2 533.492,62 100.000 53.349,26 46.650,74 486.841,88 
3 486.841,88 100.000 48.684,19 51.315,81 435.526,07 
4 435.526,07 100.000 43.552,61 56.447,39 379.078,68 
5 379.078,68 100.000 37.907,87 62.092,13 316.986,54 
6 316.986,54 100.000 31.698,65 68.301,35 248.685,20 
7 248.685,20 100.000 24.868,52 75.131,48 173.553,72 
8 173.553,72 100.000 17.355,37 82.644,63 90.909,09 
9 90.909,09 100.000 9.090,91 90.909,09 0,00 

TOPLAM 900.000 224.097,62 675.902,38 
 

Kiralama işleminin ilk muhasebeleştirilmesi K1 ve K2 numaraları kayıtlarda gösterilmektedir. Kiralama 
işleminden elde edilen kullanım hakkının parasal değeri 675.902,38 TL ölçülmüş olup, bu bedelin 100.000 TL’si 
peşin ödenmiş, kalan 575.902,38 TL kiralama yükümlülüğü hesabına alacak kaydedilmiştir. Kiralama 
işleminin temini için katlanılan harcamalar maliyet bedelleri üzerinden kaydedilmektedir. K2’de yapılan 
komisyon harcamaları kullanım hakkına borç kaydedilerek, kullanım hakkının amortismana tabi değeri ilk 
muhasebeleştirme işlemleri neticesinde (675.902,38 TL + 30.000,00 TL) 705.902.38 TL bulunmaktadır. 

K1 Kullanım Hakkı  675.902,38 TL  
 Kiralama Yükümlülüğü 

Bankalar 
 575.902,38 TL 

100.000 TL 
K2 Kullanım Hakkı  30.000,00 TL  

 Bankalar  30.000,00 TL 

Kiralanan varlık sözleşmeye göre kiracıya devredilecek ise kira süresine göre, devredilmeyecekse kiralanan 
varlığın ekonomik ömrü veya kira süresinden kısa olan süreye göre amortismana tabi tutulacaktır. 
Örneğimizde, kiralanan varlık kira süresi sonunda kiracıya devredilmeyeceğinden, kira süresi varlığın 
ekonomik ömründen kısa olduğundan 10 yıl için amortismana tabi tutulacaktır.  Bu bahisle yıllık amortisman 
gideri 70.590,24 TL olacaktır. K3 ve K4 numaralı kayıtlarda sırasıyla amortisman giderinin 
muhasebeleştirilmesi ve ikinci kira ödemesinin yapılması yer almaktadır. 

K3 Genel Yönetim Giderleri  70.590,24 TL  
 Birikmiş Amortismanlar  70.590,24 TL 

K4 Kiralama Yükümlülüğü 
Finansman Gideri 

 42.409,76 TL 
57.590,24 TL 

 

 Bankalar  100.000,00 TL 

Ödemeler her yılın başında yapıldığı için, ikinci kira ödemesine ilişkin olarak kiralama yükümlülüğüne ilişkin 
bir ölçüm değişikliği olmadığı varsayımıyla K4 numaraları kayıt sunulmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki 
kiralama işlemlerinin ilk muhasebeleştirilmesi takiben sonraki raporlama dönemlerinde haklar ile 
yükümlülükler ayrı ayrı ölçüme tabi tutulmalıdır. Kullanım hakkı ve birikmiş amortismanlar, şayet değer 
düşüklüğüne uğramışsa değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş haliyle finansal tablolarda raporlanacaktır. 
Diğer standartlarda yeniden değerleme yapılmasına izin veriliyorsa yeniden değerleme de yapılabilecektir.  
Kira yükümlülüğünde ise, emsal kira bedelindeki değişime göre kira bedelleri içerisindeki faiz payı artabilir 
veya azalabilir.  

3. UFRS 16’NIN KİRACININ FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİLERİ 

UMS 17’de faaliyet kiralamaları finansal durum tablosu dışında bırakılmakta ve kira ödemeleri ilgili dönemde 
doğrudan kaz veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda raporlanmaktaydı. UFRS 16’ya geçişle birlikte 
faaliyet kiralamalarının da finansal kiralamalarda olduğu gibi hak ve yükümlülükler olarak finansal durum 
tablosunda raporlanması ve dönemsel olarak amortismanlar ile faiz ödemelerinin sırasıyla faaliyet giderleri 
ve finansman giderleri uhdesinde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu içerisinden raporlanmaya 
başlaması hiç şüphesiz ki özellikle yüksek hacimde faaliyet kiralaması gerçekleştiren işletmelerin finansal 
tablolarında değişikliğe yol açabilecektir. Bu değişikliklerin hangi yönde gerçekleşeceğine ilişkin bir 
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beklentiler sepeti ortaya koyabilmek doğrultusunda ikinci bölümde verilen ilk muhasebeleştirme örneğinden 
hareketle Şekil 1 ve Şekil 2’de sırasıyla kiracı açısından kiralama işleminin UMS 17’ye ve UFRS 16’ya göre 
muhasebeleştirilmesi ve raporlanması görsel olarak sunulmuştur. 

UFRS 16’nın uygulanmasıyla birlikte kiracının finansal tablolarında ortaya çıkması beklenen öncül etkiler,  
Şekil 1 ve 2’den faydalanılarak Tablo 2’de belirtildiği şekilde sıralanabilir. Unutulmamalıdır ki, ifade edilen 
bu etkiler, finansal tablolarda diğer tüm unsurların sabit kaldığı varsayımına dayanmaktadır ve beklentilerin 
öncül olarak ifade edilmesinin temel sebebi; beklenen etkilerin UFRS 16 uygulamasının yürürlüğe geçtiği ilk 
yıllarda fark yaratır şekilde kiracının finansal tablolarına yansıyacağının düşünülmesidir. Ayrıca, sunulan 
beklentilere ilişkin olarak diğer önemli bir varsayım ise sıfırdan büyük piyasa faiz oranının mevcudiyetidir. 
Çünkü, r: faiz oranı, BD: kullanım hakkının bugünkü değeri ve ND: kira ödemelerinin nominal değerleri 
toplamı olmak üzere ‘r > 0 → BD < ND’ ve ‘r < 0 → BD > ND’dir. Diğer bir ifadeyle negatif faiz, paranın zaman 
değeri esaslı bugünkü değer hesaplamaları itibariyle kullanım hakkının bugünü değerini, kira ödemelerinin 
nominal tutarları toplamından büyük hale getirecektir ve bu durum beklentilerin tam tersi etkinin oluşmasını 
sağlayacaktır.  

 
Şekil 1. Kiracı Açısından UMS 17’ye Göre Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması 

 
Şekil 2. Kiracı Açısından UFRS 16’ya Göre Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması 
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Tablo 2. UFRS 16’nın Kiracının Finansal Tabloları Üzerindeki Beklenen Öncül Etkileri 
Beklenen Öncül Etki Karşılaştırma* 
Finansal durum tablosu büyüklüğünde artış Aktif büyüklüğünde artış 
Faaliyet giderlerinde azalış 70.590,24 TL < 100.000 TL 
Esas faaliyet karlılığında artış 1 X - 70.590,24 TL > X – 100.000 TL 
Finansman giderlerinde artış 57.590,24 TL finansman gideri  
Dönem karlılığında azalış X – 128.180,48 TL < X – 100.000 TL 
Vergi yükünde azalış  (X – 128.180,48 TL) × %22 < (X – 100.000 TL) × %22 
Öz kaynaklarda azalış -99.980,77 TL < -78.000,00 TL 
* Karşılaştırma için Şekil 1 ve 2’de sunulan bilgiler esas alınmıştır. 
   Beklentilere ilişkin varsayımlar; 
   1) Beklenen öncül etki unsurları dışındaki finansal tablo kalemleri sabittir. 
   2) Faiz sıfırdan büyüktür.      

 
UFRS 16’nın finansal tablolar üzerindeki etkilerini finansal tablo kalemlerinin yanı sıra finansal oranlar ve 
göstergeler üzerinden de değerlendirmek mümkün olacaktır. Kiracının finansal tabloları üzerinde beklenen 
öncül etkilere ilişkin varsayımlar geçerli olmak üzere verilmiş örnek üzerinden hareket edildiğinde aşağıda 
belirtilen finansal oranlar ve göstergeler üzerinde yaratması beklenen muhtemel etkiler değerlendirilmiştir. 

 Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FVAÖK): UMS 17’de dönemin kira ödemesi dönemin faaliyet 
gideri olarak kayıt altına alınırken, UFRS 16 çerçevesinde kullanım hakkının bugünkü değeri 
üzerinden ayrılan dönemin amortisman tutarı dönemsel faaliyet gideri olarak kayıt edilmektedir. Bu 
nedenle, UMS 17 uygulamasında dönemsel kira ödemesi FVAÖK hesaplamasına dahil olurken, UFRS 
16 çerçevesinde dahil olmamaktadır. Bu nedenle UFRS 16 uygulamasında FVAÖK tutarında artış 
beklenmektedir (Wong ve Joshi, 2015; Sacarin, 2017; Morales-Díaz, ve Zamora-Ramírez, 2018; Magli 
ve diğerleri, 2018).  

 Varlık devir hızı oranı �𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴� �: Finansal durum tablosu büyüklüğündeki (aktifteki) 
beklenen artış nedeniyle, varlık devir hızında azalış beklenmektedir.  

 Finansal kaldıraç oranı �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 𝑌𝑌ü𝐴𝐴ü𝑇𝑇𝐻𝐻ü𝐻𝐻ü𝐴𝐴𝐻𝐻𝑘𝑘𝑘𝑘
Ö𝑧𝑧 𝐾𝐾𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻𝐴𝐴� �: Yükümlülüklerde ve öz kaynaklarda sırasıyla 

beklenen artış ve azalış nedeniyle, finansal kaldıraç oranında artış beklenmektedir  (Morales-Díaz, ve 
Zamora-Ramírez, 2018).  

 Likidite oranları �İ𝐻𝐻𝑙𝑙𝐴𝐴𝐻𝐻𝐴𝐴 𝑇𝑇𝑘𝑘𝐻𝐻𝐾𝐾𝐻𝐻𝐾𝐾 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐾𝐾𝐻𝐻2
𝐾𝐾𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑉𝑉𝐻𝐻𝑉𝑉𝑘𝑘𝐻𝐻𝐴𝐴 𝑌𝑌𝐻𝐻𝑌𝑌𝐻𝐻𝐾𝐾𝑌𝑌𝐻𝐻 𝐾𝐾𝐻𝐻𝑘𝑘𝑌𝑌𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝑘𝑘
� �: Kiralama yükümlülüğünün kısa vadeli 

kısmı cari borçları artıracağı için, likidite oranlarının tümünde azalış beklenmektedir. 

UFRS 16’nın kiracının finansal oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen öncül etkiler ve bunların 
değerlendirilmesi Tablo 3’de sunulmaktadır.   
 

Tablo 3. UFRS 16’nın Kiracının Finansal Oranları ve Göstergeleri Üzerindeki Beklenen Öncül Etkileri 
Oran, gösterge Beklenti Değerlendirme 
FVAÖK Artış Firmaya serbest nakit akışı hesaplamalarında artış yaratacaktır.  
Varlık devir hızı oranı Azalış Varlık etkinliğinin düşük görünmesine (atıl kapasite) yol açacaktır.  
Finansal kaldıraç oranı  Artış Uzun vadeli finansal riskliliği artıracaktır. 
Likidite oranları Azalış Kısa vadeli finansal riski artıracaktır.  

4. BEKLENEN ETKİLERİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: BULGULAR 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 2016 Ocak itibariyle yayınlanan UFRS 16 etki analizi 
raporunda; finansal raporlama sonuçları itibariyle hava yolu sektörünün değişiklikten en fazla etkilenecek 
sektör olacağı belirtilmiştir (UFRSEA, 2016, s.16-17). Söz konusu etki analizinde, farklı sektörlerden 1022 adet 
işletmenin finansal tabloları incelenmiştir. İncelenen işlemelerin 482’si Kuzey Amerika, 348’i Avrupa, 140’ı 
Asya/Pasifik, 29’u Latin Amerika, 23’ü ise Afrika/Orta Doğu bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Hava 
yolunu takiben etki sıralaması perakende, seyahat ve eğlence, taşımacılık, telekomünikasyon, enerji ve medya 

 
1 Sacarin (2017) de çalışmasında, UFRS 16 uygulamasıyla faaliyet karında artış beklentisini ortaya koymuştur. 
2 Cari oran için ‘dönen varlıklar’, likidite (asit test) oranı için ‘dönen varlıklar – stoklar’ ve nakit oranı için ‘nakit ve 
nakit benzerleri’ kullanılmaktadır.  
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olarak belirtilmektedir. Hiç şüphesiz ki, söz konusu etki sıralaması aynı zamanda ilgili sektörlerin faaliyet 
kiralaması hacimlerinin de büyüklük sıralamasını ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmada Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan UFRS 16 etki analizi raporu 
dikkate alınarak, UFRS 16’nın kiracının finansal tabloları üzerinde yaratacağı etkiler seçilmiş hava yolu 
işletmeleri üzerinden analiz edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava 
Yolları (PHY), Lutfhansa Hava Yolları (LHY) ve İskandinav Hava Yolları (İHY) olmak üzere dört hava yolu 
işletmesinin UFRS 16’ya göre hazırlanan finansal tabloları incelenmiştir. Çalışmada sunulan beklenen öncül 
etkilerin geçerliliği THY’nin, PHY’nin, LHY’nin 31.12.2019 tarihli finansal raporları, İHY’nin ise 31.01.2020 
tarihli finansal raporu incelenerek değerlendirilmiştir. İHY özel hesap dönemi (01.11.2018-31.10.2019) 
uygulamaktadır ve UFRS 16’ya ilk kez 1.11.2019 tarihinde geçmiştir.  

UFRS 16 C5 paragrafında kiracılara yeni uygulamaya geçiş için iki seçenek sunulmaktadır. Birinci seçenek 
çerçevesinde kiracıların 8 numaralı ‘Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’ 
isimli Uluslararası Muhasebe Standardı uyarınca önceki dönemler için karşılaştırmalı olarak geriye dönük 
uygulama yapabilecekleri belirtilmektedir. İkinci seçeneğe göreyse, UFRS 16’nın ilk kez uygulandığı finansal 
tablolarda kümülatif etki dikkate alınarak geriye dönük olarak uygulanabilecektir. İkinci seçeneğin tercih 
edilmesi durumunda karşılaştırmalı bilgiler tekrar düzenlenmeyecek,  kümülatif etki dağıtılmamış karların 
açılış bakiyesinde veya tercih edilecek öz kaynak hesaplarında düzeltme işlemi olarak finansal tablolara 
yansıtılacaktır. Ayrıca UFRS 16’nın C8 paragrafında belirtildiği şekliyle, kiracılar daha önce faaliyet kiralaması 
olarak sınıflandırdıkları kiralama işlemleri ile ilgili olarak, aşağıda yer alan kolaylaştırıcı işlemleri 
uygulayabileceklerdir (TFRS 16, 2018, s.29).  

 Özellikleri benzeyen kiralamaların tamamına aynı iskonto oranı uygulanabilir. 
 Kiracı değer düşüklüğünü dikkate almadan, 27 numaralı ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 

Varlıklar’ isimli Uluslararası Muhasebe Standardını uygulayarak, kiralamanın ekonomik olarak 
dezavantajlı olup olmadığını ilk uygulama tarihinden önce değerlendirebilir. 

 İlk uygulama tarihinden itibaren 12 ay içerisinde süresi bitecek olan kiralamalara UFRS 16’yı 
uygulamayabilir.  Böyle bir durumda bu kiralamaları kısa vadeli kiralama olarak muhasebeleştirebilir 
veya açıklamalarda bu kiralamalara ilişkin maliyeti kısa vadeli kiralama giderlerine ekleyebilir. 

 Kullanım hakkının ölçümünde, başlangıçta katlanılan doğrudan maliyetleri eklemeyebilir. 
 Kira süresini belirlerken sözleşmede kira süresinin uzatılması veya sonlandırılması opsiyonları varsa 

geçmiş dönemden sonra öğrenilmiş bilgileri kullanabilir. 

Seçilen havayolu işletmelerinin tamamı UFRS 16’ya geçişte kolaylaştırılmış geçiş hükümlerinden 
faydalanmıştır.  

4.1.Türk Hava Yolları’na Ait Bulgular 

THY'nin 31.12.2019 tarihli finansal durum tablosunda bir önceki yıla göre duran varlıklar toplamı 33.162 
milyon TL artmıştır. İşletme kolaylaştırılmış yaklaşımı tercih ettiğinden 1.1.2019 tarihli açılış bakiyelerini 
düzeltmiştir.  1.1.2019 tarihli finansal durum tablosunda UFRS 16’ya ilk geçiş nedeniyle kullanım hakkı 8.582 
milyon TL artırmıştır. Bu bağlamda UFRS 16 nedeniyle duran varlıklarda ve aktif toplamında sırasıyla %10 
ve %8 düzeyinde artış yaşanmıştır. Bu etki yükümlülüklerin ise %11 düzeyinde artışına sebebiyet vermiştir. 
UFRS 16 nedeniyle öz kaynaklarda 40 milyon TL düzeyinde azalma meydana gelmiştir.  

THY 1.1.2019-31.12.2019 döneminde 1.241 milyon TL hacminde yeni faaliyet kiralaması yapmıştır. 31.12.2019 
tarihli finansal durum tablosunda, bir önceki yıla göre duran varlıklarda meydana gelen artışın %9’u,  finansal 
durum tablosu büyüklüğünde meydana gelen artışın ise %7’si UFRS 16 kaynaklıdır. 31.12.2019 tarihli finansal 
durum tablosunda, bir önceki yıla göre UFRS 16 kaynaklı yükümlülüklerde  % 12 artış, öz kaynaklarda  %3 
azalış meydana gelmiştir. 

THY’nin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu incelendiğinde, THY’nin FVAÖK tutarının 11.446 
milyon TL’den 13.666 milyon TL’ye yükseldiği görülmüştür. İşletmenin 2018 yılı denetim raporundan 12 
aydan kısa süreli faaliyet tipi uçak kiralamalarının 1.773 milyon TL,  faaliyet tipi diğer kiralamalarının ise 22 
milyon TL olduğu anlaşılmaktadır. İşletme 2019 hesap döneminde kiralama işlemleri ile ilgili olarak 1.788 
milyon TL amortisman ve 323 milyon TL faiz giderini finansal tablolara almıştır. Niteliklerine göre gider 
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sınıflandırmasında amortisman ve itfa payı giderlerinin 1.1.2018-31.12.2018 döneminde 5.254 milyon TL, 
1.1.2019-31.12.2019 döneminde ise 8.624 milyon TL olduğu denetim raporunda yer almaktadır.    

THY’nin 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu üzerinden yapılan inceleme 
neticesinde, UFRS 16’ya geçişin gerçekleşen etkileri ve bunların beklentilerle ne ölçüde tutarlı olduğu Tablo 
4’de sunulmaktadır. Kiracının finansal tablolarındaki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin 
tamamı THY açısından gerçekleşmiştir.    

Tablo 4. UFRS 16’ya Geçişin THY’nin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkileri 
Beklenen Öncül Etki  Bulgu# Karşılaştırma 
Finansal durum tablosu büyüklüğünde artış* √ 8.035 milyon TL artış 
Faaliyet giderlerinde azalış ** √ 1.788 milyon TL < 1.795 milyon TL 
Esas faaliyet karlılığında artış √ X – 1.788 milyon TL > X – 1.795 milyon TL 
Finansman giderlerinde artış √ 323 milyon TL finansman gideri  
Dönem karlılığında azalış √ X – 2.111 milyon TL < X – 1.795 milyon TL 
Vergi yükünde azalış*** √ (X –2.111 milyon TL) × 22% < (X – 1.795 milyon TL) × 22% 
Öz kaynaklarda azalış √ -1.646,58 milyon TL < -1.400,10 milyon TL 
* Kullanım hakkı varlıklarının net defter değerleri esas alınmıştır.  
**Faaliyet kiralamalarına ilişkin giderler 31.12.2018 tarihli Kar/Zarar Tablosundan alınmış olup, enflasyon etkisi ihmal edilmiş olup, 
tamamının UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı olarak finansal durum tablosuna aktarıldığı varsayılmıştır.  
*** Vergi yükünün % 22 olduğu varsayılmıştır. 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 

UFRS 16’ya geçişin kiracının finansal oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen öncül etkiler ile 
gerçekleşen etkilerin karşılaştırılması Tablo 5’te sunulmaktadır. Kiracının finansal oranları ve göstergeleri 
üzerindeki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin tamamının karşılandığı ifade edebilir. 
Sadece beklenen azalışa karşın nakit oranda artış olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, THY’nin banka 
mevduatlarında yaşanan %43 düzeyindeki artıştır. 

Tablo 5. UFRS 16’ya Geçişin THY’nin Finansal Oranları ve Göstergeleri Üzerindeki Etkileri 
Oran, gösterge  Beklenti 2019 Hesap Dönemi 2018 Hesap Dönemi Değişim  Bulgu# 
FVAÖK (milyon TL) Artış   13.666    11.446  2.220 √ 
Varlık devir hızı oranı Azalış 0,51 0,58 (0,07)    √ 
Finansal kaldıraç oranı Artış 2,60 2,49 0,11    √ 
Likidite oranları 
 Cari oran Azalış 0,80 0,87 (0,07)    √ 
 Asit test oranı Azalış 0,75 0,83 (0,08)    √ 
 Nakit oran Azalış 0,35 0,32 0,03    × 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 

 
4.2.Pegasus Hava Yolları’na Ait Bulgular 

PHY'nin 31.12.2019 tarihli finansal durum tablosunda bir önceki yıla göre duran varlıklar toplamı 5.617 
milyon TL artmıştır.  İşletme kolaylaştırılmış yaklaşımı tercih ettiğinden 1.1.2019 tarihli açılış bakiyelerini 
düzeltmiştir.  1.1.2019 da finansal durum tablosunda UFRS 16’ya ilk geçiş nedeniyle kullanım hakkı 2.469 
milyon TL artırmıştır. Bu bağlamda UFRS 16 duran varlıklarda %27, aktif büyüklüğünde ise %18 oranında 
artışa neden olmuştur. Bu etki yükümlülüklerin ise %26 düzeyinde artışına sebebiyet vermiştir. UFRS 16 
nedeniyle öz kaynaklarda 330 milyon TL düzeyinde azalma meydana gelmiştir.  

1.1.2019 itibariyle UFRS 16 uyarınca muhasebeleştirilen kullanım haklarının net defter değeri 9.307 milyon TL 
iken 31.12.2019 tarihinde kullanım haklarının net defter değeri 11.906 milyon TL’dir. İşletmenin 31.12.2019 
tarihli finansal durum tablosunda, bir önceki yıla göre duran varlıklarda meydana gelen artışın %28’i,  finansal 
durum tablosu büyüklüğünde meydana gelen artışın ise %19’u UFRS 16 kaynaklıdır. Ayrıca, 31.12.2019 tarihli 
finansal durum tablosunda bir önceki yıla göre kiralama yükümlülüklerinde %29 artış, öz kaynaklarda ise 
%16 azalış meydana gelmiştir. İşletmenin 31.12.2019 tarihli finansal durum tablosunda uzun vadeli faaliyet 
kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları 635 milyon TL, uzun vadeli faaliyet kiralama borçları 1.614 milyon 
TL olarak raporlanmıştır. 
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1.2019-31.12.2019 dönemi kar/zarar tablosunda, UFRS 16’nın satışların maliyetine etkisinin 295 milyon TL, 
finansman giderlerine etkisinin ise 247 milyon TL olduğu bağımsız denetim raporunda belirtilmektedir. 
Ayrıca amortisman giderleri 2018 yılında 538 milyon TL iken 2019 yılında 1.547 milyon olarak 
raporlanmaktadır. 8.270 milyon TL’nin UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı varlıklarına transfer edildiği 
bilgisi yer almaktadır.  2019 yılı sonu itibariyle faaliyet kiralamalarına ilişkin yükümlülüklerin 2.249 milyon 
TL olduğu anlaşılmakta ancak faaliyet kiralamalar dışındaki amortisman giderlerindeki artışın kaynağı 
anlaşılamamaktadır.  

PHY’nin 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu üzerinden yapılan inceleme 
neticesinde, UFRS 16’ya geçişin gerçekleşen etkileri ve bunların beklentilerle ne ölçüde tutarlı olduğu Tablo 
6’da sunulmaktadır. Kiracının finansal tablolarındaki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentiler 
dönem karlılığı, vergi yükü ve öz kaynak değişimi haricinde gerçekleşmiştir. Beklentilerin tersi yönündeki 
gerçekleşmelerin nedeni faaliyet kiralamalarından amortisman giderinin düşük raporlanmış olmasıdır. 
Toplam amortisman gider artışı içerisinde faaliyet kiralamalarından amortisman tutarının neden küçük bir 
paya sahip olduğuna ilişkin bir açıklamaya ise bağımsız denetim raporundan ulaşılamamıştır. 

Tablo 6. UFRS 16’ya Geçişin PHY’nin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkileri 
Beklenen Öncül Etki  Bulgu# Karşılaştırma 
Finansal durum tablosu büyüklüğünde artış* √ 2.599 milyon TL artış 
Faaliyet giderlerinde azalış ** √ 295 milyon TL < 694 milyon TL 
Esas faaliyet karlılığında artış √ X – 295 milyon TL > X – 694 milyon TL 
Finansman giderlerinde artış √ 247 milyon TL finansman gideri  
Dönem karlılığında azalış × X – 542 milyon TL > X – 694 milyon TL 
Vergi yükünde azalış*** × (X –542 milyon TL) × %22  > (X – 694 milyon TL) × %22 
Öz kaynaklarda azalış × -422,76 milyon TL > -541,32 milyon TL 
* Kullanım hakkı varlıklarının net defter değerleri esas alınmıştır.  
**Faaliyet kiralamalarına ilişkin giderler 31.12.2018 tarihli Kar/Zarar Tablosundan alınmış olup, enflasyon etkisi ihmal edilmiş olup, 
tamamının UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı olarak finansal durum tablosuna aktarıldığı varsayılmıştır.  
*** Vergi yükünün % 22 olduğu varsayılmıştır. 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 

UFRS 16’ya geçişin kiracının finansal oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen öncül etkiler ile 
gerçekleşen etkilerin karşılaştırılması Tablo 7’de sunulmaktadır. Kiracının finansal oranları ve göstergeleri 
üzerindeki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin likidite oranları haricinde karşılandığı 
görülmektedir. İşletmenin nakit ve nakit benzerleri 31.12.2018 finansal durum tablosunda 2.741 milyon TL 
iken 31.12.2019 finansal durum tablosunda 4.187 milyon TL düzeyinde raporlanmıştır. Nakit ve nakit 
benzerlerinin bir önceki yıla göre % 53 oranında artış göstermesi, likidite oranlarının artmasında temel rol 
oynamıştır. Duran varlıkları dönen varlıklara dönüştüren amortisman tutarındaki artış, nakit ve nakit 
benzerlerindeki artışta rol oynamıştır.     

Tablo 7. UFRS 16’ya Geçişin PHY’nin Finansal Oranları ve Göstergeleri Üzerindeki Etkileri 
Oran, gösterge  Beklenti 2019 Hesap Dönemi 2018 Hesap Dönemi Değişim Bulgu# 
FVAÖK (milyon TL) Artış          3.609        1.330                     2.279   √ 
Varlık devir hızı oranı Azalış                  0,52                  0,61    (0,08)    √ 
Finansal kaldıraç 
oranı 

Artış                  2,94                  2,68    0,26 √ 

Likidite oranları 
 Cari oran Azalış                  1,28                  1,24                     0,04    × 
 Asit test oranı Azalış                  1,26                  1,23                   0,04    × 
 Nakit oran Azalış                  0,88                  0,77    0,11 × 

* Kullanım hakkı varlıklarının net defter değerleri esas alınmıştır.  
**Faaliyet kiralamalarına ilişkin giderler 31.12.2018 tarihli Kar/Zarar Tablosundan alınmış olup, enflasyon etkisi ihmal edilmiş olup, 
tamamının UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı olarak finansal durum tablosuna aktarıldığı varsayılmıştır. 
*** Vergi yükünün % 22 olduğu varsayılmıştır. 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 
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4.3.Lufthansa Hava Yolları’na Ait Bulgular 

LHY’nin 1.1.2019 tarihli finansal durum tablosunda UFRS 16 ilk uygulama nedeniyle kullanım hakları 1.951 
milyon Euro artarak duran varlıklarda %7, aktif büyüklüğünde ise %5 artışa neden olmuştur. Faaliyet 
kiralamalarına ilişkin yükümlülükler toplamı ise 1.958 milyon Euro olmak üzere  % 6 oranında artış 
göstermiştir. Öz kaynaklarda 7 milyon Euro azalma meydana gelmiştir. 31.12.2019 tarihli finansal durum 
tablosunda, bir önceki yıla göre duran varlıklarda meydana gelen artışın %9’u,  finansal durum tablosu 
büyüklüğünde meydana gelen artışın ise %6’sı UFRS 16 kaynaklıdır. Bir önceki yıla göre kiralama 
yükümlülüklerinde % 8 artış, öz kaynaklarda ise %0,24 azalış meydana gelmiştir.  

LHY’nin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu incelendiğinde, UFRS 16 uyarınca 2019 hesap 
döneminde kiralama işlemleri ile ilgili olarak 401 milyon Euro amortisman ve 53 milyon Euro faiz giderinin 
finansal tablolara yansıtıldığı görülmektedir. Niteliklerine göre gider sınıflandırmasında amortisman ve itfa 
payı giderleri 1.1.2018-31.12.2018 döneminde 2.205 milyon Euro, 1.1.2019-31.12.2019 döneminde ise 2.776 
milyon Euro raporlanmıştır.  İşletmenin 31.12.2018 hesap döneminde faaliyet kiralamalarına ilişkin kira 
ödemelerinin 528 milyon Euro’dur. 

LHY’nin 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu üzerinden yapılan inceleme 
neticesinde, UFRS 16’ya geçişin gerçekleşen etkileri ve bunların beklentilerle ne ölçüde tutarlı olduğu Tablo 
8’de sunulmaktadır. Kiracının finansal tablolarındaki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentiler 
dönem karlılığı, vergi yükü ve öz kaynak değişimi haricinde karşılanmıştır. Beklentilerin tersi yönündeki 
gerçekleşmelerin nedeninin düşük borçlanma maliyetleri olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 8. UFRS 16’ya Geçişin LHY’nin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkileri 
Beklenen Öncül Etki  Bulgu# Karşılaştırma 
Finansal durum tablosu büyüklüğünde artış* √ 2.363 milyon Euro artış 
Faaliyet giderlerinde azalış ** √ 401 milyon Euro < 528 milyon Euro 
Esas faaliyet karlılığında artış √ X – 401 milyon Euro > X – 528 milyon Euro 
Finansman giderlerinde artış √ 53 milyon Euro finansman gideri  
Dönem karlılığında azalış × X – 454 milyon Euro > X – 528 milyon TL 
Vergi yükünde azalış*** × (X –454 milyon Euro) × %22  > (X – 528 milyon Euro) × %22  
Öz kaynaklarda azalış × -354,12 milyon Euro > -411,84 milyon Euro 
* Kullanım hakkı varlıklarının net defter değerleri esas alınmıştır.  
**Faaliyet kiralamalarına ilişkin giderler 31.12.2018 tarihli Kar/Zarar Tablosundan alınmış olup, enflasyon etkisi ihmal edilmiş olup, 
tamamının UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı olarak finansal durum tablosuna aktarıldığı varsayılmıştır. 
*** Vergi yükünün % 22 olduğu varsayılmıştır. 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 
 

UFRS 16’ya geçişin kiracının finansal oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen öncül etkiler ile 
gerçekleşen etkilerin karşılaştırılması Tablo 9’da sunulmaktadır. Kiracının finansal oranları ve göstergeleri 
üzerindeki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin kısmen karşılandığı görülmektedir. Faiz, 
vergi ve amortisman öncesi karın beklenenin aksine azalmasının nedeni bir önceki yıla göre satışların 
maliyetinde % 8,  personel giderlerinde %3,5 oranında artış olmasıdır. Cari oran ve asit test oranının bir önceki 
yıla göre artmasının nedeni ise borçların yapılandırılması ve gelir vergisi yükümlülüğünün düşmesi gibi 
nedenlerle kısa vadeli yükümlülüklerin azalmasıdır.   

Tablo 9. UFRS 16’ya Geçişin LHY’nin Finansal Oranları ve Göstergeleri Üzerindeki Etkileri 
Oran, gösterge  Beklenti 2019 Hesap Dönemi 2018 Hesap Dönemi Değişim  Bulgu# 
FVAÖK (milyon Euro) Artış 4.465 5.005 (540)    × 
Varlık devir hızı oranı Azalış                  0,85                  0,93    (0,08)    √ 
Finansal kaldıraç oranı Artış                  3,16                  2,99                    0, 17    √ 
Likidite oranları 
 Cari oran Azalış                  0,71                  0,66                   0,05    × 
 Asit test oranı Azalış                  0,64                  0,60                     0,05    × 
 Nakit oran Azalış                  0,09                  0,09    (0,004)  √ 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 
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4.4.İskandinav Hava Yolları’na Ait Bulgular 

İHY 1.11.2018-31.10.2019 özel hesap dönemi için finansal tablolarını açıklamış ve işletmenin yıllık raporu 
1.11.2018-31.10.2019 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kolaylaştırılmış yaklaşım tercih 
edildiğinden 1.11.2019 tarihli açılış bakiyelerini düzeltmiştir. İHY’de 31.1.2020 tarihli finansal durum tablosu 
ile 1.11.2019-31.1.2020 tarihli kar/zarar tablosu esas alınmak suretiyle analiz yapılmıştır. UFRS 16 ilk 
uygulaması ile birlikte 1.11.2019 tarihli finansal durum tablosunda kullanım hakları 16.680 milyon SEK artmış, 
bu durum duran varlıklarda %75, aktif büyüklüğünde ise %49 artış yaşanmıştır. 1.11.2019 tarihli finansal 
durum tablosunda faaliyet kiralamalarına ilişkin yükümlülükler toplamı da aynı tutarda artmıştır. Artış oranı 
%58’dir. 31.1.2020 tarihli finansal durum tablosunda, bir önceki yıla göre duran varlıklarda meydana gelen 
artışın %77’si, finansal durum tablosu büyüklüğünde meydana gelen artışın ise %53’ü UFRS 16 kaynaklıdır. 
31.1.2020 tarihli finansal durum tablosunda, bir önceki yıla göre kiralama yükümlülüklerinde % 61 artış, öz 
kaynaklarda  %3 azalış meydana gelmiştir.  

İHY’nin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu incelendiğinde,  1.11.2019-31.1.2020 hesap döneminde 
kiralama işlemleri ile ilgili olarak 869 milyon SEK amortisman ve 199 milyon SEK faiz giderinin raporlandığı, 
diğer giderlerin 938 milyon SEK azaldığı görülmektedir.  

İHY’nin 31.01.2020 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu üzerinden yapılan inceleme 
neticesinde, UFRS 16’ya geçişin gerçekleşen etkileri ve bunların beklentilerle ne ölçüde tutarlı olduğu Tablo 
10’da sunulmaktadır. Kiracının finansal tablolarındaki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin 
tamamı İHY açısından gerçekleşmiştir.    

Tablo 10. UFRS 16’ya Geçişin İHY’nin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkileri 
Beklenen Öncül Etki  Bulgu# Karşılaştırma 
Finansal durum tablosu büyüklüğünde artış* √ 17.382 milyon SEK artış 
Faaliyet giderlerinde azalış ** √ 869 milyon SEK < 938 milyon SEK 
Esas faaliyet karlılığında artış √ X – 869 milyon SEK > X – 528 milyon SEK 
Finansman giderlerinde artış √ 199 milyon SEK finansman gideri  
Dönem karlılığında azalış √ X – 1,068 milyon SEK < X – 938 milyon SEK 
Vergi yükünde azalış*** √ (X –1.068 milyon SEK) × %22 < (X – 938 milyon SEK) × %22 
Öz kaynaklarda azalış √ -833,04 milyon SEK < -731,64 milyon SEK 
* Kullanım hakkı varlıklarının net defter değerleri esas alınmıştır.  
**Faaliyet kiralamalarına ilişkin giderler 31.12.2018 tarihli Kar/Zarar Tablosundan alınmış olup, enflasyon etkisi ihmal edilmiş olup, 
tamamının UFRS 16 kapsamında kullanım hakkı olarak finansal durum tablosuna aktarıldığı varsayılmıştır.  
*** Vergi yükünün % 22 olduğu varsayılmıştır.  
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 
 

UFRS 16’ya geçişin kiracının finansal oranları ve göstergeleri üzerinde yaratması beklenen öncül etkiler ile 
gerçekleşen etkilerin karşılaştırılması Tablo 11’de sunulmaktadır. Kiracının finansal oranları ve göstergeleri 
üzerindeki etkiye ilişkin olarak ortaya konulan öncül beklentilerin tamamı karşılanmıştır. 

Tablo 11. UFRS 16’ya Geçişin İHY’nin Finansal Oranları ve Göstergeleri Üzerindeki Etkileri 
Oran, gösterge  Beklenti 2019 Hesap Dönemi 2018 Hesap Dönemi Değişim  Bulgu# 
FVAÖK (milyon SEK) Artış 602 (42) 644    √ 
Varlık devir hızı oranı Azalış 0,19 0,29 (0,10)    √ 
Finansal kaldıraç oranı Artış 10,79 5,95            4,84    √ 
Likidite oranları 
 Cari oran Azalış 0,52 0,68 (0,16)    √ 
 Asit test oranı Azalış 0,50 0,74 (0,16)    √ 
 Nakit oran Azalış 0,35 0,47 (0,12)    √ 
# √ işareti beklenen etkinin gerçekleştiğini, × işareti gerçekleşmediğini ifade etmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada, UFRS 16’ya geçişin kiracının finansal tabloları, oranları ve göstergeleri üzerinde yaratacağı 
etkilerin değerlendirilmesi amacıyla 17 adet beklenen öncül etki tanımlanmıştır. Türk Hava Yolları’nın, 
Pegasus Hava Yolları’nın, Lutfhansa Hava Yolları’nın ve İskandinav Hava Yolları’nın ilk kez UFRS 16’ya 
uygun olarak yayınlanan finansal raporları vasıtasıyla elde edilen bulgular, beklenen etkilerin neredeyse 
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tamamının gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Beklentilerle ters yöndeki gerçekleşmeler, esas itibariyle UFRS 
16 kaynaklı değildir.  

Elde edilen bulgular UFRS 16’nın işletmelerin sermaye ve kar yapılarında değişiklikler yarattığını 
göstermektedir. Öz kaynak azalışı nedeniyle kiracı işletmenin defter değerinde düşme ortaya çıkmaktadır. 
Buna karşın esas faaliyet karlılığında ve faiz, vergi ve amortisman öncesi karda artış yaratarak firmaya serbest 
nakit akışlarını artırmaktadır. Diğer unsurlar sabit kalmak üzere bu durum, yüksek hacimde faaliyet 
kiralaması yapılan sektörlerdeki işletmelerin piyasa değeri/defter değeri oranlarının yükselmesine neden 
olacaktır. Ayrıca, diğer önemli bir etki işletmelerin riskliliği üzerinde ortaya çıkmaktadır. Finansal kaldıraç 
oranları ve likidite oranlarındaki artış nedeniyle kiracı işletmelerin hem kısa hem de uzun vadeli finansal 
risklilikleri artmaktadır. Varlık devir hızı oranındaki azalış ise, UFRS 16’göre düzenlenen finansal tablolar 
itibariyle işletmelerin varlık etkinliğinin düşük görünmesine yol açmaktadır.  
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Amaç – Literatürde liderlerin iş tatminine yönelik pozitif yaklaşımlar araştırılmakla beraber, liderliğin 
olumsuz taraflarıyla alakalı çalışmalar yeterliği ve tatmin edici değildir. Bu bakımdan, araştırmada 
yöneticilerin toksik liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
amaç kapsamında yöneticilerin toksik liderlik düzeylerini belirlemek ve belirlenen yönetici 
davranışlarının çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ile ne kadar ilişkili olduğunu ve bu davranışları ne 
kadar etkilediğini araştırılmıştır.  

Yöntem – Araştırmanın evrenini, Marmara Bölgesi’nde bulunan kamu bankalarında çalışan personel 
oluştururken örneklemini evrenden kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiş olan 302 banka çalışanı 
oluşturmaktadır 302 banka çalışanından gelen veriler, betimsel istatistiki yöntemler ve çıkarımsal 
istatistiki yöntemlerden t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon, basit doğrusal regresyon analizi 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Genel olarak banka çalışanlarının algıladıkları toksik liderlik düzeyi, iş tatmini düzeylerini 
azaltmaktadır. Araştırmada Toksik Liderlik ve İş Tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Çalışanların iş tatmini düzeylerinin belirleyicisi olarak toksik liderlik ile ilişkilerinin zayıf 
olduğu görülmüştür.  

Tartışma – Banka çalışanları toksik liderliğe ilişkin algıları arasında “kurumda görev alınan pozisyon” 
değişkenine göre istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Banka çalışanlarının iş 
tatminine ilişkin algıları arasında “eğitim durumu”, “mesleki tecrübe”, “kurumda çalışma süresi” ve 
“kurumdaki pozisyon” değişkenlerine göre tüm boyutlarda istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Purpose – The aim of the study was to determine the effect of toxic leadership characteristics on job 
satisfaction of employees. In this context, it has been investigated to determine the toxic leadership levels 
of managers and to determine the relationship between the level of job satisfaction of the employees and 
the effects of the determined managerial behaviors.  

Design/methodology/approach – The universe of the research consists of 302 bank employees whose 
sampling was determined by sampling easily from the universe while creating personnel working in 
public banks in the Marmara Region. Data from 302 bank employees t-test, one-way variance from 
descriptive statistical methods and inferential statistical methods through the SPSS 25. program. analysis, 
correlation was analyzed using simple linear regression analysis. 

Findings – There was a significant negative relationship between Toxic Leadership and Job Satisfaction. 
As a determinant of the level of job satisfaction, the relationship between employees and toxic leadership 
is low. In the study, it was determined that there was a statistically significant difference between the 
perceptions of the bank employees about toxic leadership according to the "position of the 
institution."There were statistically significant differences in all dimensions in terms of educational status, 
professional experience, working time in institution and position variables in the institution. 

Discussion – It was determined that there is a statistically significant difference between perceptions of 
the bank employees about toxic leadership according to the variable "position in the institution." It has 
been determined that there is a statistically significant difference between perceptions of bank employees 
regarding job satisfaction in terms of “educational status," “professional experience," “working duration 
in the institution” and “position in the institution." 
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GİRİŞ  
Ulusal, uluslararası rekabet, küreselleşme, tüketiciyi koruma kanunlarının artması, tüketici bilincinin ve 
farkındalığının artması, müşteri beklentilerindeki değişimler gibi çok sayıda gelişme işletmelerin yeni 
arayışlar içerisine girmesini sağlamıştır. Bu arayışlar içerisinde en dikkat çekici olan gelişme işletmelerin 
bünyesinde bulunan insan kaynaklarının önemidir. İş dünyasında rekabet koşullarının artmasıyla birlikte bir 
işletmenin en önemli kaynaklarından biri olan insana yönelik uygulamalar, o işletmedeki örgütün 
devamlılığını sağlayabilmesi açısından, dikkate alınması gereken önemli bir konudur (Şimşek, 2008). 

Toksik liderlik için literatüründe sınırları ve toksikliği netleştirebilecek birleşik bir tanım bulunmamakla 
birlikte yasal, duygusal ve pozitif çıktıları önleyici şeklinde olumsuzlukları temel özelliklerdir (Hoffman ve 
Segio, 2020). Toksik liderlik, etkin olmayan kişisel karakteristik özellikleri ve yıkıcı davranışları nedeniyle, 
sadece kendi izleyenlerine ve organizasyonlarına değil, aynı zamanda yakın çevre dışındaki diğer kişilere de 
makul derecede ciddi ve kalıcı zarar veren liderleri ifade eder. Kellerman (2004) ayrıca, toksik liderliğin, 
liderin kendini kontrol etmediği çeşitli farklı unsurlara sahip olduğunu ileri sürmüştür. Bu unsurlar: 
duygusuz ve ilgisiz olmak; bireylerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve isteklerini göz ardı etmek; yönetimde katılık, 
beceriksiz, ayrımcı, saldırgan ve yozlaşmış ve meslektaşlarını eleştirmek ve soru sormaktan kaçınmak ya da 
beğenmemek olarak sıralanabilir. 

İş tatmini örgütte işgörenlerin yani çalışanların yapılan işin mahiyeti, ücreti, terfi politikaları, diğer iş görenler 
ve örgüt yöneticileri gibi çeşitli işgören paydaşları hakkında yaptıkları duygusal bir değerlendirmedir. Aynı 
zamanda örgütün işgörenlerin ihtiyaçlarını tatmin etmesiyle de doğrudan alakalıdır (Efraty ve Sirgy, 1990).  

Çalışanların iş tatmini veya tatminsizliği çalışanların yaptıkları işten ne beklediği, iş çevresinin kendilerine 
hangi olanakları sunduğu veya iş çevresinden ne elde edebildiği arasındaki farkın düzeyi tarafından tespit 
edilmektedirler (Kaynak, 1990). İş tatminine etki eden birçok neden sayılabilir. Fakat iş tatminini genel 
çerçevede etkileyen iki temel faktör söylenebilir (Furnham ve Taylor, 2004). Bunlardan ilki bireyin kişisel 
durumu; bireyin yapısı, duyguları, düşünceleri, istekleri, mevcut ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların şiddet 
dereceleriyle ilgilidir. Bir başka noktada fiziksel, psikolojik ve güvenlik ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların öncelik 
sırasıdır. İş tatmini etkileyen ikinci faktör, işe dair çalışma şartlarıdır. İşe dair fiziksel ve psikolojik şartlar ile 
bu şartların bireyin beklentilerine ne ölçüde cevap verdiğidir. Şüphesiz çalışma şartlarının bireyin işten 
beklentilerini karşılama derecesinin büyüklüğü, bireyin iş tatminini artıracaktır (Zahari, 2012; Blenegen, 1993).  

Örgütsel davranışın karanlık tarafı çalışanların iş tatminin negatif yönde etkilemektedir (Einarsen, Aasland 
ve Skogstad, 2007; Griffin ve O’Leary-Kelly, 2004). Bu boyutların en önemlisi ise liderlik diğer bir değişle 
toksik liderlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip liderik çalışan sağlığı üzerindeki etkileri ile çalışanların 
verimlilik düzeyini azaltacağından (Neuman, 2004) araştırılması önemlidir. Toksik liderler genellikle düşük 
sosyal/duygusal zekâya sahiptirler ve ikna etme ve etkilemede etkisizdirler (Furnham ve Taylor, 2004). Sonuç 
olarak bu tip liderler, cezalandırılmalı mı, yardım edilmeli mi yoksa her ikisi de mi olmalı? Sorusuna cevap 
vermek organizasyonlar açısından önemlidir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı toksik liderliğin 
çalışanların iş tatmini üzerine etkisini araştırmaktır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda ilk olarak literatür taraması yapılarak toksik liderlik ve iş tatmini 
hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. İkinci olarak ise araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen 
yönteme ilişkin bilgilere, üçüncü olarak veri toplama araçlarının analiz edilmesi ile ulaşılan bulgulara, 
dördüncü olarak ise araştırma bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda 
tartılılarak verilmiş olup, son olarak ise sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik 
önerilere yer verilmiştir.  

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
1.1. Toksik Liderlik 

Liderlik tanımlarının çoğu, bir grup veya kuruluştaki faaliyetleri ve ilişkileri yönlendirmek, yapılandırmak ve 
kolaylaştırmak için diğer insanlar üzerinde kasıtlı etkinin uygulandığı bir süreci içerdiği varsayımını yansıtır. 
Liderliğin tanımıyla ilgili tartışmalar sadece kimin etki yaptığını değil, aynı zamanda ne tür bir etki 
uygulandığını ve sonucunu da içerir. Bu bakımdan liderlik, bir bireyin diğerleri üzerinde elinde 
bulundurduğu veya sahip olduğu özellikler sayesinde, bir baskı kurma düşüncesini ön plana 
çıkarılabilmektedir. Fakat toksik liderlik gibi liderlik türleri, çevreleri üzerinde baskı kurma konusunda çok 
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daha baskın ve sert uygulamalara, davranışlara ve imaja sahip olmakla birlikte bu kavramlardan daha geniş 
bir anlama sahiptir (Dobbs ve Do, 2018). Toksik liderler temel olarak üç işlevsiz nitelik ile karakterize edilir: 
kökleşmiş yetersizlik, bencil değerler ve aldatma (Whicker, 1996). Bu açıdan bakılacak olursa toksik liderliği 
farklı kılan özellikleri, onu diğer olumsuz içerikli liderlik davranışlarına göre farklı kılmaktadır. 

Temel olarak bakıldığında, toksik liderliğin özellikleri ”bireysel olarak liderin yüceltilmesi, liderin çevresinin 
fazlasıyla aşağılanması”, “liderin çevresinin, her anlamda ve her an kontrol altında tutularak özgür 
davranmalarının engellenmesi”, “liderin yaptığı hata ve işlediği suçun mümkün olduğunca inkâr edilmesi ya 
da görmezden gelinmeye çalışılması”, “liderin, sürekli olarak ihtişama dayalı olarak değerlendirilmesi ve 
yaptığı her ne olursa olsun, olumlu olarak ele alınması” ve “liderin çevresinin, zaman içerisinde önce liderden, 
daha sonra birbirlerinden, en sonunda da örgütten kopmalarına sebebiyet verilmesi” olarak sıralanmaktadır 
(İzgüden, Selin, ve Erdem, 2016). 

Geniş ölçekli olarak ele alındığında Lipman-Blumen (2010) toksik liderlik davranışlarını temel olarak, yaşamın 
her alanında bir hak olan, insan hakları içerisinde ön planda bulunan özgür düşünme ve özgür olarak fikir 
beyanına şiddetle karşı çıkmak ve bunu engellemeye çalışmak, kendilerinin belirlediği sınırlar içerisinde, 
liderin çevresinin hayal kurma ya da bir şeye inanma duygusunun önüne geçmek, liderin yönlendiriciliğine 
bırakılmak ve lidere muhtaç olma durumunu zorunluluk haline getirmek, çevrenin sahip olduğu korku ve 
endişelerden beslenerek bu korku ve endişelerin kalıcı olmalarına çalışmak, herhangi bir eleştiriyi, örgüt 
üyesinin ya da üyelerinin kişiliğine zarar verecek şekilde ve tehdit aracılığıyla bastırmaya çalışmak, çevrenin, 
herhangi bir konuya dair koymuş olduğu faydalı ve gelecek için çözüm odaklı teşhisleri sert bir biçimde 
geçersiz kılmaya çalışmak, kuralları, normları, örgütsel kültürü ve önceden belirlenmiş sınırları hiçe sayarak, 
yapıyı ve süreci sadece liderin isteklerine ve beklentilerine göre şekillendirmek, lidere ulaşmayı, onu 
engellemeyi ve onun verebileceği, kendi çıkarları sonucu ortaya çıkan zararları durdurmak adına bir sağlam 
ve sert bir yapı inşa etmek, güçsüz ve itaat kabiliyeti olmayan örgüt üyelerini mümkün olduğunca hızlı bir 
şekilde ve sert bir biçimde sürecin dışına itmek, yapının çöküşüne ve sistemin içerisindeki gerginliğin 
tırmanmasına sebebiyet verecek olsa dahi mutlak olarak eldeki liderlik gücünü, çevreyi bertaraf etme 
pahasına korumak, çevrenin felakete dair görüşlerinin duyulmasını engellemek adına onları susturmak ya da 
sürecin dışına itmek, kişisel duyguların tatmini açısından başkalarının hatalarını görmezden gelmek ya da 
mümkün olduğunca, bilerek teşvik etmek, belirsizlikleri mümkün olduğunca sevmek ve bunun üzerinden bir 
sistem oluşturarak örgütün ve çevrenin zarar görmesini göz ardı etmek olarak açıklamaktadır.  

Toksik liderlik özellikleri gösteren bir toksik liderin, mümkün olduğunca belirsizliklerden, sorunlardan ve 
olumsuzluklardan beslendiği, buna istinaden de kendisine uygun bir düzen yaratmaya çalışmaktadır 
(Çetinkaya, 2017: 24; Eriş ve Arun, 2020). Liderin bu yıkıcı davranışlarının etkisi liderle ilgili kavramlar, işle 
ilgili kavramlar, organizasyonla ilgili kavramlar ve izleyenler ile ilgili kavramlar üzerine dağılmakta ve 
farklılaşmaktadır. Yılmaz (2018) tarafından yapılan tezde, toksik liderlik ile örgütsel davranış türleri arasında 
yapılan korelasyon analizinde,  toksik liderlik ile örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven arasında 
yüksek düzeyde anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmekle beraber iş tatminine olan etkisi 
araştırılmamıştır. Oysa ki toksik liderlik hem liderin hem de onu izleyenlerin tatmin ve ego davranışlarıyla da 
ilgilidir (Ashforth, 1994). Toksik lider, sistematik olarak izleyenlerinin motivasyonlarını, iş doyumluluğunu 
sabote eden tutum ve davranışlar içerisinde bulunur (Reyhanlıoğlu ve Akın, 2016: 445). Bu özellikleri 
açısından toksik liderlik davranışlarının etkisi en çok iş tatmini üzerine incelenmiştir (Schyns ve Schilling, 
2013; Tepper, 2000; Tepper, Duffy, Hoobler ve Ensley, 2004).  

1.2.  İş Tatmini 

Çalışanların iş ortamındaki davranışlarını belirleyen etmenleri iyi analiz etmek sorunların kaynağını ve 
çözüm yollarının bulunmasında önemli rol oynayacaktır. İş tatmini kısaca çalışanların iş ya da iş 
deneyimlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan ve işe karşı oluşturdukları zevkli ya da pozitif duygusal 
bir durum şeklinde tanımlanabilir (Locke, 1976). İş tatmini, görev performansı, bağlamsal (organizasyonel) 
performans ve ciro ile ilişkili olduğu için önemli teorik ve pratik araştırma kaynağıdır (Judge, Thoresen, Bono, 
& Patton, 2001). Sağlık açısından iş tatmininin çıktıları ruh sağlığını ve fiziksel sağlıkla ilgili olarak ikiye 
ayrılmıştır (Faragher vd., 2005). Bu bulgular, çalışanların performanslarını artıracak pozitif kapasitelerinin 
geliştirilmesi konu alan olumlu örgütsel davranış ile ilgili literatürle uyumludur (Wilkin, 2013). Bu bakımdan 



Y. Eriş – K. Arun 12/2 (2020) 1861-1877 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                    Journal of Business Research-Turk                             1864 

daha önce iş tatminini artırmaya yönelik pozitif liderlik davranışlarının etkisi literatürde araştırılmış fakat 
liderlin karanlık yüzü bilinen kadarıyla araştırılmamıştır.  

Can, Aşan Azizoğlu ve Miski Aydın’a (2015: 94)’a göre iş tatmini, bireyin işine karşı duyduğu olumlu 
duygular ya da memnuniyet olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın, ulaştığı bu haz duygusu ne oranda 
yükselirse işinden sağladığı tatmin o oranda yükselir. En genel anlamı ile bireyin işine karşı genel tutumunu 
ifade eden iş tatmini kavramını Oshagbemi (2000: 89) “Çalışanın kendi işine karşı olan iş değerleri ve işten 
kazandıklarının etkileşimi sonucu oluşan duygusal bir cevap” olarak, Schermerhorn ve arkadaşları (1994; akt. 
Soysal ve Tan, 2013: 46) ise “Çalışanların yaptıkları işler hakkındaki duyguları, işleri hakkındaki olumlu ya 
da olumsuz hislerinin derecesi” olarak tanımlamaktadır. Akademisyenler iş doyumunun motivasyonel ve 
bireysel belirleyicilerini belirlemeye çalışmışlardır (Pitts, 2009). Literatür, iş tatmini ve sebeplerinin 
ekonominin farklı sektörlerinde değişebileceğini önermektedir, her organizasyona özgü yönetim ve yapısal 
süreçlerle değişebileceğini göstermektedir (Jung vd., 2007). Bu bakımdan, liderlik hem bireylerin duygusal 
hem de organizasyonda bulunan işlerin yapılışını etkilediğinden iş tatmini üzerinde etkilidir (Brown vd., 
2005). Bununla birlikte, olumlu ve olumsuz liderlik kategorisi arasındaki farkı ve astların çalışma tutumları 
üzerindeki etkilerini doğrudan araştıran çalışmaların eksikliği vardır çünkü literatürde genellikle pozitif 
liderlik davranışları tek bir kategori olarak ele alınmıştır (Krishnan, 2003; Moshavi vd., 2003; Sosik ve 
Megerian, 1999).  

İş tatmininin bireysel ve örgütsel sonuçlar açısından önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle 
işletmelerin öngörülen uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarında kalifiye işgücünün etkisi çok daha önemli bir 
rol oynamaktadır. İşlerinden yüksek memnuniyeti ifade eden bireylerin, çalışma dışı faaliyetler ve aile gibi 
diğer yaşam alanlarından da yüksek memnuniyet duydukları araştırılmalarla ortaya konulmuştur (Heller, 
Judge, ve Watson, 2002; Tait, Padgett, ve Baldwin, 1989). Bu bakımdan bu alanları olumsuz yönde etkileyen 
toksik liderliğin de doğal olarak iş tatminin olumsuz yönde etkilemesinden söz edilebilir. Bu çalışmayı özgün 
kılan diğer bir husus ise literatürde genel olarak, özel sektör çalışanlarının ücret ve diğer parasal ödüllere 
dayalı daha fazla iş tatmini elde ettiklerini gösterirken, kamu çalışanların işlerinin öz değerinden daha fazla 
memnuniyet elde ettiklerini ortaya koymaktadır (Borzaga ve Tortia, 2006; Liu ve Tang2011). Örneklemimizin 
bir kamu bankası olması bu araştırmaların desteklenmesi açısından da önemlidir.  

1.3. Araştırmanın Amacı  

Araştırmada yöneticilerin toksik liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisini belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında kamu bankalarında görev yapan çalışanların algılarına göre yöneticilerin 
toksik liderlik düzeylerini belirlemek ve belirlenen yönetici davranışlarının banka çalışanlarının iş tatmini 
düzeyleri ile ne kadar ilişkili olduğunu, iş tatminlerinin ne kadar etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca 
araştırmada banka çalışanlarının toksik liderlik ve iş tatmin algıları belirlenerek, demografik değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemekte amaçlanmıştır.  

1.4. Araştırmanın Problemleri 

Araştırmada “Yöneticilerin toksik liderlik özellikleri, çalışanların iş tatmini düzeylerini etkilemekte midir? 
problemine yanıt aranmıştır. Bu problem kapsamında aşağıdaki alt problemler araştırmada yanıt aranmıştır: 

• “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatminine ilişkin algıları hangi düzeydedir?” 
• “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatmini algıları cinsiyet, medeni durum, eğitim 

durumu, mesleki tecrübe, bulunduğu kurumda çalışma süresi ve kurumda görev alınan pozisyon 
değişkenlerine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermekte midir?  

• “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatmini algıları arasında ilişki var mıdır?” 
• “Banka yöneticilerinin göstermiş oldukları toksik liderlik davranışları, çalışanların iş tatminini etkilemekte 

midir? 

 

 

2. YÖNTEM 
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Bu bölüm, araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, verilerin toplanması ve toplanan verileri çözümleme 
tekniklerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modelinde korelasyonel desende planlanmış ve 
yürütülmüştür. Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2016: 15) göre korelasyonel 
araştırmalar iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde 
etmek amacına hizmet etmektedir. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, varsa bu ilişkinin çok fazla mı 
yani kuvvetli (güçlü) mi ya da zayıf (düşük) mı olduğu ve bir değişkene ait değerden biri artarken diğeri 
artıyor mu ya da azalıyor mu olduğunu (Gürbüz ve Şahin, 2017: 259-260) görebilmek adını korelasyonel desen 
tercih edilmiştir.   

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Marmara Bölgesi’nde bulunan kamu bankalarında çalışanlar oluşturmaktadır. 
Araştırma örneklemini ise Marmara Bölgesi’nde bulunan kamu bankalarında çalışanlar arasından “Kolayda 
Örnekleme Yöntemi” ile belirlenmiş olan 322 banka çalışanı oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının %41,6’sının kadın (n=134), %58,4’ünün ise erkeklerin (n=188) 
oluşturduğu; %66,8’inin evli (n=215), %33,2’sinin ise bekâr (n=107) olduğu; %7,8’inin lise ve ön lisans (n=25), 
%81,7’sinin lisans (n=263) ve %10,6’sının lisansüstü (n=34) eğitim mezunu olduğu; %37’sinin 5 yıl ve altı 
(n=119), %38,5’inin 6-10 yıl (n=124), %24,5’inin 10 yıl ve üstü (n=79) mesleki tecrübeye sahip olduğu; %41’inin 
5 yıl ve altı (n=132), %37,9’unun 6-10 yıl (n=122), %21,1’i ise 10 yıl ve üstü sürede (n=68) bulundukları bankada 
çalıştıkları; katılımcıların %33,2’sinin Memur (n=107), %46’sının Yetkili Yardımcı-Yetkili (n=148), %6,8’i Üst 
Yetkili (n=22), %8,7’sinin Uzman Yardımcısı-Uzman (n=28), %5,3’ünün ise Müdür Yardımcısı (n=17) 
pozisyonunda bulundukları bankada görev yapmaktadırlar. 

2.3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

Araştırma verilerini toplamak için araştırmacılar tarafından Marmara Bölgesi’ndeki kamu bankaların 
şubelerine 398 veri toplama aracı dağıtılmıştır. Dağıtılan veri toplama araçlarından 344’ü banka çalışanları 
tarafından yanıtlanarak araştırmacıya teslim edilmiştir. Teslim alınan veri toplama araçlarından 22’si 
araştırma için kullanılmaya değer bulunmamış olup, kalan 322’si ile araştırmanın verileri analiz edilmiştir. 

2.4. Toksik Liderlik Ölçeği 

Çelebi, Güner ve Yıldız (2015) tarafından geliştirilen toksik liderlik ölçeği, 30 madde ve “Değer Bilmezlik”, 
“Çıkarcılık”, “Bencillik”, “Olumsuz Ruhsal Durum” olarak adlandırılan 4 alt boyutta düzenlenmiştir. Ölçeğin 
güvenirlik analizine ilişkin veriler içsel tatmin alt boyutlarında güvenirlik katsayısı değer bilmezlik alt 
boyutunda ,96; çıkarcılık alt boyutunda ,96; bencillik alt boyutunda ,94 ve olumsuz ruhsal durum alt 
boyutunda ,96, ölçeğin genelinde 0,98 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada Cronbach alfa güvenirlik 
katsayı değerleri 0,80-1,00 aralığında olmasından dolayı ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu kabul 
edilmiştir (Kalaycı, 2017: 405).  

Araştırmada toksik liderliğe ilişkin verilerin faktör analizine uygunluğunu için yapılan hesaplamlar 
neticesinde KMO ,945 ve χ2 değeri 12307,491 (p=,00) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, değişkenler arasında 
iyi seviyede bir korelasyonun olduğunu (Can, 2016: 325) göstermesinin yanında mükemmel düzeyde 
(KMO>,90) bir örneklem büyüklüğüne (Hutcheson ve Sofroniou, 1999; akt. Seçer, 2015: 55) işaret etmektedir. 
Ayrıca toksik liderlik ölçeğinin faktörlerin açıkladığı toplam varyansın % 82,05 olduğu hesaplanmıştır. Bunun 
yanında ölçeğin Skewness (,444),  Kurtosis (-,473) değerlerinin +1,5 ve -1,5 aralığında olmasından dolayı 
verilerin normal dağılım segilediği kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).  

2.5. İş Tatmini Ölçeği  

Araştırmada banka çalışanlarının iş tatminlerini ölçmek için literatürde en fazla tercih edilen envanter olan 
Minnesota İş Tatmin Ölçeği (MSQ) kullanılmıştır. MSQ 1967 yılında D. J. Weiss, R. V. Dawis, G. W. England, 
L. H. Lofquist tarafından geliştirilmiştir (Hirschfeld, 2000). Uzun formu işin 20 boyutuna ilişkin 100 sorudan, 
kısa formu ise sadece 20 sorudan oluşmuştur. Minnessota İş Tatmini ölçeğini Hacettepe Üniversitesinden 
Deniz ve Güliz Gökçora Türkçeye çevirmiş ve bu çeviri başka dilbilimciler tarafından da kontrol edilerek, 
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uygulanması uygun görülmüş. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesinden Aslı Baycan 1985 yılında ilk defa bir 
tezde kullanılmıştır. Bu formun anlaşılır olması, iş tatminini iç ve dış faktörler olarak sınıflandırdığı ve 
değerlendirmesi kolay olduğu için tercih edilmiştir. Bu sınıflandırmada iç faktörler Hezberg’in güdüleyici 
faktörlerini, dış faktörler ise hijyen faktörlerini temsil etmektedir. 12 soru ile içsel tatmin, 8 soru ile de dışsal 
tatmin değerlendirilebilmektedir (Öztürk, 2007). 

Ölçeğin güvenirlik analizine ilişkin veriler içsel tatmin alt boyutunda güvenirlik katsayısı 0,90 ve dışsal tatmin 
alt boyutunda 0,90, ölçeğin genelinde 0,94 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmada Cronbach alfa güvenirlik 
katsayı değerleri 0,80-1,00 aralığında olmasından dolayı ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu kabul 
edilmiştir (Kalaycı, 2017: 405).  

Yapılan çalışmada kullanılan verilerin faktör analizine uygunluğunu için yapılan analizler sonucunda KMO 
,934 ve χ2 değeri 3935,365 (p=,00) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, değişkenler arasında iyi seviyede 
korelasyon olduğunu (Can, 2016: 325) göstermesinin yanında mükemmel düzeyde (KMO>,90) bir örneklem 
büyüklüğüne (Hutcheson ve Sofroniou, 1999; akt. Seçer, 2015: 55) işaret etmektedir. Ayrıca iş tatmini ölçeğinin 
faktörlerin açıkladığı toplam varyansın % 62,285 olduğu hesaplanmıştır. Bunun yanında ölçeğin Skewness (-
,397),  Kurtosis (,151) değerlerinin +1,5 ve -1,5 aralığında olmasından dolayı verilerin normal dağılım 
segilediği kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).  

2.6. Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçlarıyla toplanan 
verilerin çözümlemesinde ilk olarak değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
hesaplanmış. Daha sonra değişkenlerdeki grup sayısına göre (2 grup veya 3 ve üstü grup sayısı) “Bağımsız 
Örneklemler t-Testi”, “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” tercih edilmiştir. ANOVA sonucunda anlamlı 
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için “Tukey HSD” testi tercih edilmiştir. Araştırmada, 
toksik liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon, toksik liderliğin iş tatminini etkileyip 
etkilemediğini saptamak için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. İş tatmini ve toksik liderlik 
arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek için araştırmada pearson korelasyon değeri hesaplanmıştır. 
Korelasyon hesaplaması yapılırken değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi korelasyon katsayısının 0,70’ten 
büyük olması durumunda yüksek düzeyde ilişki, 0,30 ile 0,70 arasında olması durumunda orta düzeyde ve 
korelasyon katsayısının 0,30’dan küçük olması durumunda değişkenler arası düşük düzeyde bir ilişkinin 
olduğu (Roscoe, 1975’den aktaran Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2018: 87) kriter olarak tercih edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen verilerin SPSS.25 paket programına yüklenmesi neticesinde 
yapılan analizlere ilişkin bulgular bu bölümde detaylı bir şekilde verilmiştir. Bulgular araştırmanın alt 
problemlerinin veriliş sırasına göre analiz edilmiş ve bu bölümde anlatılmıştır.  

3.1.  Toksik Liderlik ve İş Tatminine Ait Banka Çalışanlarının Algı Düzeyleri 

Araştırmanın “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatminine ilişkin algıları hangi 
düzeydedir?” alt problemi için yapılan istatistiki analizlere ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. Toksik Liderlik ve İş Tatminine İlişkin Banka Çalışanlarının Algıları 
Boyutlar  n Ort. ss 
Değer Bilmezlik 

322 

2,30 1,071 
Çıkarcılık 2,33 1,085 
Bencillik 2,53 1,044 
Olumsuz Ruhsal Durum 2,67 1,256 
Toksik Liderlik Genel 2,41 1,028 
İçsel Tatmin  

322 
 

3,48 ,754 
Dışsal Tatmin 3,16 ,925 
İş Tatmini Genel 3,35 ,792 
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Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatminine ilişkin algılarının hangi düzeyde olduğunu 
belirlemek için yapılan betimsel istatistiki verilerin bulunduğu Tablo 1’deki veriler incelendiğinde; Toksik 
liderlik ölçeğinin “Değer Bilmezlik” alt boyutunda banka çalışanlarının ortalamasının 2,30; “Çıkarcılık” alt 
boyutunda 2,33; “Bencillik” alt boyutunda 2,53; “Olumsuz Ruhsal Durum” alt boyutunda 2,67 ve “Toksik 
Liderlik Genel” boyutunda 2,41 olduğu anlaşılmaktadır. Toksik liderliğe ilişkin olarak banka çalışanlarının 
algılarının “Olumsuz Ruhsal Durum” alt boyutunda “Orta Düzeyde Katılıyorum” düzyinde olduğu 
belirlenirken, diğer boyutlarda “Katılmıyorum” düzeyinde olduğu Tablo 1’deki verilerin incelenmesi 
neticesinde anlaşılmaktadır. 

İş tatmini ölçeğinin “İçsel Tatmin” alt boyutunda 3,48; “Dışsal Tatmin” alt boyutunda 3,16 ve “İş Tatmini 
Genel” boyutunda 3,35 olduğu anlaşılmaktadır. İş tatminine ilişkin olarak banka çalışanlarının algılarının 
“Kararsızım” düzeyinde olduğu Tablo 1’deki verilerin incelenmesi neticesindeanlaşılmaktadır. 

3.2. Demografik Değişkenlere İlişkin Toksik Liderlik Bulguları 

Araştırmanın “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatmini algıları; demografik 
değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki tecrübe, bulunduğu kurumda çalışma süresi, 
kurumdaki pozisyonu) göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” alt problemi için yapılan istatistiki 
analizlere ilişkin bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Banka Çalışanlarının Toksik Liderlik Algıları 
Boyutlar Cinsiyet n Ort. ss t p 

Değer Bilmezlik 
Erkek 188 2,38 1,167 1,697 ,09 

Kadın 134 2,18 ,911 

Çıkarcılık 
Erkek 188 2,43 1,159 2,002 ,04 
Kadın 134    2,19 ,960 

Bencillik 
Erkek 188 2,58 1,082 1,073 ,28 
Kadın 134 2,45 ,988 

Olumsuz Ruhsal 
Durum 

Erkek 188 2,74 1,271 1,045 ,29 
Kadın 134 2,59 1,234 

GENEL 
Erkek 188 2,48 1,093 1,679 ,09 
Kadın 134 2,30 ,920 

Tablo 2’de yer alan banka çalışanlarının cinsiyet değişkenine ilişkin verileri incelendiğinde, banka 
çalışanlarının toksik liderlik algılarının “cinsiyet” değişkenine göre “Çıkarcılık” boyutunda anlamlı farklılık 
gösterirken (p < ,05), diğer boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p > ,05). Çıkarcılık alt 
boyutunda belirlenen anlamlı farklılığın erkek banka çalışanları lehine olduğu saptanmıştır. Cinsiyet 
değişkenine göre banka çalışanlarının algılarının ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın 
“Olumsuz Ruhsal Durum” alt boyutunda erkek banka çalışanlarına ait olduğu saptanmıştır.  

Tablo 3. Medeni Durum Değişkenine İlişkin Banka Çalışanlarının Toksik Liderlik Algıları 
Boyutlar Medeni Durum n Ort. ss t p 

Değer 
Bilmezlik 

Evli 215 2,24 1,030 -1,334 ,18 
Bekâr 107 2,41 1,145 

Çıkarcılık Evli 215 2,27 1,044 -1,504 ,13 
Bekâr 107 2,46 1,159 

Bencillik Evli 215 2,44 ,971 -1,976 ,04 
Bekâr 107 2,69 1,166 

Olumsuz 
Ruhsal Durum 

Evli 215 2,62 1,226 -,818 ,41 
Bekâr 107 2,75 1,315 

GENEL Evli 215 2,35 ,985 -1,488 ,13 
Bekâr 107 2,53 1,104 

Medeni durum değişkenine göre araştırmaya katılan 322 banka çalışnanın Bağımsız örneklemler t-Testi 
verilerine ait Tablo 3’teki bulgular incelendiğinde, “Bencillik” alt boyutunda araştırmaya katılan banka 
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çalışanlarının algıları arasında anlamlı farklılığın olduğu belirlenirken (t = -1,976; p = ,04), diğer boyutlarda 
anlamlı farklılığın olmadığı (p> ,05) belirlenmiştir. “Bencillik” alt boyutunda tespit edilen anlamlı farklılığın 
bekâr banka çalışanlarının ortalamasının evli banka çalışanlarına göre anlamlı derecede yüksek olması 
nedeniyle bekâr banka çalışanları lehine olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu “Bencillik” alt boyutunda 
araştırmaya katılan banka çalışanlarının algılarının birbirine benzemediği şeklinde ifade edilirken, anlamlı 
farklılığın çıkmadığı alt boyutlarda banka çalışanlarının toksik algılarının birbirine benzer olduğu 
söylenebilir.  

Tablo 4. Eğitim Durumu, Mesleki Tecrübe, Çalışma Süresi ve Pozisyon Değişkenlerine İlişkin Banka 
Çalışanlarının Toksik Liderlik Algıları 

 Özellikler 
 

Değer 
Bilmezlik 

Çıkarcılık Bencillik Olumsuz 
Ruhsal 
Durum 

Toksik Liderlik 
Genel 

  n Ort. ±  ss Ort. ± ss Ort. ±  ss Ort. ±  ss Ort. ±  ss 

Eğ
iti

m
 

D
ur

um
u 

1. lise ve 
ön lisans 

25 2,07±0,918 1,96±0,926 2,28±1,173 2,44±1,342 2,13 ±,992 

2. lisans 63 2,29±1,058 2,35±1,069 2,54±1,030 2,67±1,233 2,41±1,009 
3.lisansüs
tü 

34 2,51±1,255 2,49±1,276 2,60±1,063 2,86±1,373 2,58±1,175 

F- p 
 

1,260 - ,28 1,825 - ,16 0,824 - ,43 0,827 - ,43 1,363 - ,25 

M
es

le
ki

 
Te

cr
üb

e 

1.5 ve altı 119 2,26±1,069 2,36±1,116 2,52±1,047 2,57±1,222 2,40±1,029 
2. 6-10  124 2,41±1,132 2,38±1,101 2,62±1,107 2,85±1,327 2,51±1,072 
3. 10 +  79 2,18±0,965 2,20±0,013 2,40±0,934 2,52±1,168 2,28±0,948 
F- p 

 
1,217 - ,29 0,808 - ,44 0,990 - ,37 2,334 - ,10 1,227 - ,29 

K
ur

um
da

 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 

1. 5 ve altı 132 2,32±1,142 2,39±1,104 2,53±1,045 2,68±1,299 2,44±1,049 
2. 6-10  122 2,38±1,083 2,40±1,109 2,66±1,070 2,79±1,260 2,50±1,052 
3. 10 + 68 2,08±0,872 2,11±0,983 2,29±0,969 2,41±1,138 2,18±0,915 
F- p 

 
1,883 - ,15 1,971 - ,14 2,576 - ,07 2,062 - ,12 2,308 - ,10 

Po
zi

sy
on

 

1.Memur 107 2,21±1,086 2,29±1,110 2,47±1,114 2,56±1,275 2,33±1,039 
2.Yet.Yrd
- 
Yetkili 

148 2,34±0,955 2,42±1,030 2,61±1,011 2,76±1,210 2,47±0,965 

3.Üst 
Yetkili 

22 1,75±0,794 1,61±0,663 1,92±1,013 2,00±1,110 1,78±0,792 

4.Uz.Yrd- 
Uzman 

28 2,77±1,348 2,69±1,128 2,69±0,851 3,10±1,259 2,79±1,110 

5.Mdr. 
Yrd. 

17 2,47±1,415 2,28±1,401 2,64±1,033 2,75±1,432 2,49±1,299 

F- p 
 

3,288 - ,01 3,589 - ,00 2,393 - ,06 2,788 - ,02 3,449 - ,00 
Anlamlı 
Fark 
(Tukey 
HSD) 

 
4>3 2>3, 4>3 

 
4>3 2>3, 4>3 

Toksik liderlik algısına yönelik ANOVA verilerinin yer aldığı Tablo 4 incelendiğinde, pozisyon değişkenine 
göre değer bilmezlik, çıkarcılık, olumsuz ruhsal durum ve ölçeğin genel puanları açısından olmak toplam dört 
boyutta istatistikî açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenirken (Fdeğer bilmezlik = 3,288; pçıkarcılık  = 0,01; Fçıkarcılık = 
3,589; pçıkarcılık  = 0,00; Folumsuz ruhsal durum = 2,788; pçıkarcılık  = 0,02; Ftoksik liderlik genel = 3,449; ptoksik liderlik genel  = ,00), toksik 
liderlik ölçeğinin “Bencillik” alt boyutunda banka çalışanlarının algılarının istatistiki manada anlamlı farklılık 
taşımadığı belirlenmiştir (p > ,05). Anlamlı farklılığın bulunduğu alt boyutlarda anlamlı farklılığın hangi 
gruplar arasında saptamak için yapılan Tukey HSD testi sonucunda bütün boyutlarda “uzman yardımcısı-
uzman” ile “üst yetkili” pozisyonunda görev yapan banka çalışanları arasında; çıkarcılık ve ölçeğin genel 
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puanları açısından “yetkili yrd.-yetkili” ile “üst yetkili” pozisyonunda görev yapan banka çalışanları arasında 
olduğu anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır.   

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Banka Çalışanlarının İş Tatmini Algıları 
Boyutlar Cinsiyet n Ort. ss  t p 

İçsel Tatmin Erkek 188 3,46 ,83699 -,492 ,62 

Kadın 134 3,50 ,62226 

Dışsal Tatmin Erkek 188 3,18 ,99868 ,370 ,71 

Kadın 134 3,14 ,81489 

GENEL Erkek 188 3,35 ,87439 -,105 ,91 

Kadın 134 3,36 ,66441 

Tablo 5’te yer alan banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “cinsiyet” değişkenlerine açısından 
istatistikî manada anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p > ,05). Elde edilen bu veri “cinsiyet” değişkenine 
göre araştırmaya katılım gösteren banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algılarının birbirine benzer olduğu 
şeklinde ifade edilebilir. 

Tablo 6. Medeni Durum Değişkenine İlişkin Banka Çalışanlarının İş Tatmini Algıları 
Boyutlar Medeni Durum n Ort. ss t p 

İçsel Tatmin 
Evli 215 3,46 ,792 -,596 ,55 

Bekâr 107 3,52 ,672 

Dışsal Tatmin 
Evli 215 3,12 ,987 -1,053 ,29 

Bekâr 107 3,23 ,785 

GENEL 
Evli 215 3,33 ,840 -,851 ,39 

Bekâr 107 3,40 ,686 

Tablo 6’da yer alan banka çalışanlarının medeni durum değişkenine göre iş tatminine ilişkin algıları arasında 
istatistikî manada anlamlı farklılığın olmadığı saptanmıştır (p > ,05). Başka bir ifade ile “medeni durum” 
değişkenine göre araştırmaya katılım gösteren banka çalışanlarının iş tatmini algılarının birbirine yakın 
olduğu söylenebilir. Ortalamalar temelinde bakıldığında bekâr banka çalışanlarının iş tatmini algılarının evli 
banka çalışanlarına göre ölçeğin bütün boyutlarında yüksek olduğu Tablo 6’nın incelenmesi neticesinde 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 7. Eğitim Durumu, Mesleki Tecrübe, Çalışma Süresi ve Pozisyon Değişkenlerine İlişkin Banka 
Çalışanlarının İş Tatmini Algılarına Ait Tek Yönlü Varyans Analizleri 

 Özellikler n İçsel Tatmin Dışsal Tatmin İş Tatmini Genel 

   Ort. ±  ss Ort. ± ss Ort.±  ss 

Eğ
iti

m
 

D
ur

um
u 

1. lise ve ön lisans 25 3,95 ± 0,603 3,75 ± 0,785 3,87 ± 0,648 
2. lisans 263 3,45 ± 0,760 3,14 ± 0,900 3,33 ± 0,787 
3. lisansüstü 34 3,35 ± 0,691 2,88 ± 1,048 3,16 ± 0,799 
F- p 

 
5,774 - ,00 6,801 - ,00 6,659 - ,00 

Anlamlı Fark  
(Tukey HSD) 

 
1>2, 1>3 1 > 2, 1>3 1>2, 1>3 

M
es

l
ek

i 
Te

cr
üb

e 1. 5 yıl ve altı 119 3,52 ± 0,791 3,16 ± 0,950 3,38 ± 0,828 
2. 6-10 yıl 124 3,31 ± 0,747 2,98 ± 0,900 3,18 ± 0,772 
3. 10 yıl üzeri 79 3,69 ± 0,648 3,45 ± 0,859 3,59 ± 0,704 
F- p 

 
6,615 - ,00 6,482 - ,00 7,007 - ,00 
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Anlamlı Fark  
(Tukey HSD) 

 
3>2 3>2 3>2 

K
ur

um
da

 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 1. 5 yıl ve altı 132 3,47 ± 0,839 3,13 ± 0,992 3,33 ± 0,874 

2. 6-10 yıl 122 3,35 ± 0,670 3,01 ± 0,850 3,21 ± 0,701 
3. 10 yıl üzeri 68 3,73 ± 0,666 3,52 ± 0,832 3,65 ± 0,709 
F- p 

 
5,693 - ,00 7,132 - ,00 6,804 - ,00 

Anlamlı Fark  
(Tukey HSD) 

 
3>1, 3>2 3>1, 3>2 3>1, 3>2 

Po
zi

sy
on

 

1. Memur 107 3,49 ± 0,871 3,16 ± 1,029 3,36 ± 0,910 
2. Yetkili yrd-yetkili 148 3,46 ± 0,611 3,10 ± 0,817 3,32 ± 0,657 
3. Üst yetkili 22 3,85 ± 0,612 3,68 ± 0,641 3,79 ± 0,595 
4. Uzman yrd-uzman 28 2,99 ± 0,851 2,74 ± 0,972 2,89 ± 0,866 
5. Mdr. Yrd. 17 3,84 ± 0,689 3,73 ± 0,903 3,80 ± 0,745 
F- p 

 
5,600- ,00 5,246 - ,00 5,760 - ,00 

Anlamlı Fark  
(Tukey HSD) 

 
1>4, 2>4, 
3>4, 5>4 

3>2, 3>4, 
5>4 

1>4, 3>4, 
5>4 

Tablo 7’deki verilere göre iş tatminine ilişkin olarak banka çalışanlarının “eğitim durumu” değişkeni açısından 
algılarının anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (Fiçsel tatmin = 5,774; piçsel tatmin = ,00; Fdışsal tatmin = 6,801; pdışsal 

tatmin = ,00; Fiş tatmin genel = 6,659; piş tatmin genel = ,00). Anlamlı farklılığın Tukey HSD testi sonucunda eğitim durumu 
lise-ön lisans olan banka çalışanları ile lise-lisansüstü olan banka çalışanları arasında olduğu tespit edilmiştir. 

İş tatminine ilişkin “mesleki tecrübe” değişkenine göre banka çalışanlarının algılarının iş tatmini ölçeğinin 
tüm boyutların anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (Fiçsel tatmin = 6,615; piçsel tatmin = ,00; Fdışsal tatmin = 6,482; pdışsal 

tatmin = ,00; Fiş tatmin genel = 7,007; piş tatmin genel = ,00). Saptanan anlamlı farklılığın Tukey HSD testi sonucunda tüm 
boyutlarda 6-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olan banka çalışanları ile 10 yılın üzerinde bankacılık 
tecrübesi olan çalışanlar arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Kurumda çalışma süresi değişkenine göre iş tatminin bütün boyutlarında araştırmaya katılan banka 
çalışanlarının algıları arasında anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır (Fiçsel tatmin = 5,693; piçsel tatmin = ,00; Fdışsal 

tatmin = 7,132; pdışsal tatmin = ,00; Fiş tatmin genel = 6,804; piş tatmin genel = ,00). Bütün boyutlarda saptanan anlamlı farklılığın 
Tukey HSD testi sonucunda kurumda çalışma süresi 5 yıl ve altında olan banka çalışanları ile 10 yıldan fazla 
aynı bankada çalışanlar arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada kurumdaki çalışma sürsi 6-10 yıl 
arasında olan banka çalışanları ile 10 yıldan fazla aynı bankada çalışanlar arasında da anlamlı farklılığın 
olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılım gösteren banka çalışanlarının pozisyon değişkenine göre iş tatmini algılarının ölçeğin 
tüm boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (Fiçsel tatmin = 4,691; piçsel tatmin = ,00; Fdışsal tatmin = 3,480; 
pdışsal tatmin = ,00; Fiş tatmin genel = 4,498; piş tatmin genel = ,00). Bulunan anlamlı farklılığın yapılan Tukey HSD testi 
sonucunda üç alt boyutta; Üst Yetkili-Uzman Yardımcısı-Uzman; Müdür Yardımcısı > Uzman Yardımcısı-
Uzman pozisyonunda bankada çalışanlar arasında olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu gruplara ek olarak içsel 
tatmin ve iş tatmini ölçeği genel boyutlarında Memur-Uzman Yardımcısı-Uzman; dışsal tatmin alt boyutunda 
ise Üst Yetkili-Yetkili Yrd./Yetkili pozisyonunda bankada çalışanlar arasında olduğu belirlenmiştir. 

3.3. Toksik Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkilere Ait Bulgular 

Araştırmanın “Bankalarda görev yapan çalışanların toksik liderlik ve iş tatmini algıları arasında ilişki var 
mıdır?”  alt problemi için yapılan korelasyon analizine ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 8. İş Tatmini ve Toksik Liderlik Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi 
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İçsel Tatmin 
r -0,42** -0,40** -0,26** -0,34** -0,40** 
p ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Dışsal Tatmin 
r -0,43** -0,42** -0,29** -0,34** -0,42** 
p ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

İş Tatmini Genel 
r -0,44** -0,42** -0,29** -0,35** -0,42** 
p ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

*<,05; **<,01 

Tablo 8’de yer alan korelasyon analizine ilişkin veriler incelendiğinde “İçsel / Dışsal Tatmin-Değer Bilmezlik”, 
“İçsel / Dışsal Tatmin -Çıkarcılık”, “İçsel / Dışsal Tatmin-Olumsuz Ruhsal Durum”, “İçsel / Dışsal Tatmin -
Toksik Liderlik Genel” boyutları arasında negatif yönlü orta düzeyde (0,30 < r < 0,70), anlamlı bir ilişki (p < 
0,05) bulunmaktadır. “İçsel / Dışsal Tatmin-Bencillik” boyutları arasında ise negatif yönlü düşük düzeyde (r 
< 0,30), anlamlı bir ilişki (p < 0,05) bulunmaktadır. Araştırmanın iş tatmini genel boyutlarına ilişkin korelasyon 
verileri incelendiğinde içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutunda elde eidlen korelasyon verilerine benzer veriler 
elde edilmiştir. Tablo 8’e göre iş tatmini ile toksik liderlik algıları arasında nagatif yönlü orta düzeyde analmlı 
bir ilişkinin olduğu söylenebilir.   

3.4. Toksik Liderliğin İş Tatminini Etkileme Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Banka yöneticilerinin göstermiş oldukları toksik liderlik davranışları, çalışanların iş tatmini 
algılarını etkilemekte midir?” alt problemi için yapılan basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 9. Banka Çalışanlarının Toksik Liderlik Algılarının İş Tatminlerini Etkileme Durumuna 
İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model(p) R2 

İçsel Tatmin 

Sabit 4,057 37,127 ,00 

11,303 ,00 ,120 
Değer Bilmezlik -0,193 -2,056 ,04 
Çıkarcılık -0,127 -1,309 ,19 
Bencillik 0,107 1,559 ,12 
Olumsuz Ruhsal Durum -0,023 -0,384 ,70 

Dışsal Tatmin 

Sabit 4,080 32,778 ,00 

24,773 ,00 ,240 
Değer Bilmezlik -0,304 -2,840 ,00 
Çıkarcılık -0,239 -2,162 ,03 
Bencillik 0,111 1,415 ,15 
Olumsuz Ruhsal Durum 0,012 0,178 ,85 

İş Tatmini Genel 
Sabit 4,150 39,293 ,00 

63,217 ,00 ,171 
Toksik Liderlik Genel -0,323 -7,951 ,00 

Tablo 9’daki içsel tatmin ile toksik liderlik ölçeğinin boyutları arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek 
üzere analiz, istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (F = 11,303; p = ,00). “İçsel Tatmin” düzeyinin 
belirleyicisi olarak toksik liderlik ölçeğinin boyutları arasındaki ilişkinin zayıf olduğu anlaşılmaktadır (R2 = 
,120). Ayrıca Tablo 9’da banka çalışanlarının “Değer Bilmezlik” alt boyunda toksik liderlik algı düzeyi “İçsel 
Tatmin” düzeyini azalttığı belirlenmiştir (ß = -0,193). Bunun yanında “Çıkarcılık”, “Bencillik” ve “Olumsuz 
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Ruhsal Durum” algı düzeyi “İçsel Tatmin” düzeyini etkilemediği (pçıkarcılık = ,19; pbencillik = ,12; polumsuz ruhsal durum = 
,70; p > 0,05) de yukarıdaki tablonun analiz edilmesi ile anlaşılmaktadır. 

Toksik liderlik ölçeğinin 4 alt boyutu ile “Dışsal Tatmin” arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere 
yapılan analiz, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F = 24,773; p = ,00). “Dışsal Tatmin” düzeyinin 
belirleyicisi olarak toksik liderlik ölçeğinin boyutları arasındaki ilişkinin güçlü olduğu anlaşılmaktadır (R2 = 
,240). Ayrıca Tablo 9’da banka çalışanlarının “Değer Bilmezlik” ve “Çıkarcılık” alt boyunda toksik liderlik algı 
düzeyi “Dışsal Tatmin” düzeyini azalttığı belirlenmiştir (ßdeğer bilmezlik = -0,304; ßçıkarcılık = -0,239). Bunun yanında 
“Bencillik” ve “Olumsuz Ruhsal Durum” algı düzeyi “Dışsal Tatmin” düzeyini etkilemediği (pbencillik = ,15; 
polumsuz ruhsal durum = ,85; p > 0,05) de yukarıdaki tablonun analiz edilmesi ile anlaşılmaktadır. 

“Toksik Liderlik Genel” ile “İş Tatmini Genel” arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan 
analizi istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (F = 63,217; p = ,00). İi tamini düzeyinin belirleyicisi 
olarak toksik liderlik arasındaki ilişkinin zayıf olduğu anlaşılmaktadır (R2 = ,171). Ayrıca Tablo 9’da banka 
çalışanlarının toksik liderlik algılarının düzeyi iş tatmini düzeyini azalttığı belirlenmiştir (ß = -0,323). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı toksik liderliğin çalışanların iş tatminleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 
bir kamu bankasında anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Genel anlamda toksik liderlik ile iş tatmini arasında 
orta düzeyde negatif bir korelasyon görülmüştür. Demografik değişkenlerde genel anlamda, çalışanların 
toksik liderlik algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Benzer şekilse iş 
tatmini düzeyinde de banka çalışanlarının demografik değişkenlerine genel anlamda göre istatistiki açıdan 
bir fark olmadığı görülmüştür.   

Araştırmada Marmara Bölgesi’ndeki kamu bankalarında çalışanların toksik liderliğe ait algılarını belirlemek 
için yapılan analizler neticesinde algılarının “Katılmıyorum” seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 
banka çalışanları açısından banka yöneticilerinin toksik liderlik davranışlarını yüksek düzeyde 
sergilemediklerinin bir işareti olduğu söylenebilir. Araştırmanın bulguları olumsuz ruhsal durum alt boyutu 
hariç diğer boyutlarda Çetinkaya (2017) ve Demirel (2015) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen 
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bunun yanında araştırmada olumsuz ruhsal durum alt boyutunda banka 
çalışanlarının toksik liderlik algılarının diğer alt boyutlara göre yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuçta Çetinkaya (2017) ve Demirel (2015) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. 

Araştırmada demografik değişkenlerden olan cinsiyete göre toksik liderliğe ilişkin banka çalışanlarının 
algıları arasında “cinsiyet” değişkenine göre ölçeğin “Çıkarcılık” alt boyutunda anlamlı farklılığın olduğu 
tespit edilmiştir. “Çıkarcılık” alt boyutunda ulaşılan sonuçlar Demirel (2015) tarafından yapılan çalışmada 
elde edilen sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Araştırmada “Çıkarcılık” alt boyutunda ulaşılan anlamlı 
farklılığın erkek banka çalışanları lehine olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre banka çalışanlarının 
algılarının ortalamaları temelindeki sonuçlarına baklıdığında erkek banka çalışanlarının yöneticilerini 
“Olumsuz Ruhsal Durum” alt boyutunda kadın banka çalışanlarına göre daha fazla toksik liderlik 
davranışları gösterdiklerinini işaret ttiği anlaşılmaktadır.  

Araştırmada medeni durum değişkeni açısından toksik liderlik ölçeğinin “Bencillik” alt boyutunda 
araştırmaya katılım gösteren banka çalışanlarının algıları arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 
Elde edilen bu sonuç Demirel (2015) ve Çetinkaya (2017) yaptıkları çalışmada elde edilen sonuçlar ile benzerlik 
göstermektedir. Araştırmada “Bencillik” alt boyutunda ulaşılan anlamlı farklılığın bekâr banka çalışanlarının 
lehine olduğu saptanırken Demirel (2015) ve Çetinkaya (2017) evli çalışanlar lehine olduğunu saptamıştır. 
Elkde edilen bu araştırma sonıuçlarının sonuçlar iş, aile ve sosyal çevre etkileşiminin toksik liderlik 
algılanmasında farklılığın oluşmasında etkili olduğunu gösterdiği söylenebilir. Araştırmada bekar çalışanlar 
lehine bulunan anlamlı farklılığın gerekçesi olarak, bankalarda bekâr çalışanlara iş yükünün fazla 
paylaştırılması olabilir. Bankanın yoğun iş temposunda yöneticilerinin bayan ve hamile çalışanlara karşı iş 
saatleri konusunda daha yardımcı olduğu tecrübi olarak gözlemlenmiştir. 

Araştırmada pozisyon başka bir ifade ile bankada alınan görev değişkenine göre değer bilmezlik, çıkarcılık, 
olumsuz ruhsal durum ve ölçeğin genel puanları açısından olmak toplam dört boyutta anlamlı farklılığın 
olduğu saptanırken, “Bencillik” alt boyutunda anlamlı farklılığın olmadığı saptanmıştır. Anlamlı farklılığa 
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ulaşılan boyutlarda “uzman yardımcısı-uzman” ile “üst yetkili” pozisyonunda görev yapan banka çalışanları 
arasında; çıkarcılık ve ölçeğin genel puanları açısından “yetkili yrd.-yetkili” ile “üst yetkili” pozisyonunda 
görev yapan banka çalışanları arasında olduğu anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçları elde 
edilmesinin iki sebebi olabilir. Birincisi iyi eğitimli uzmanların güncel yönetim tekniklerini bildikleri ve bu 
doğrultuda üst yönetim tarafından yapılan kurumsal da olsa yönetim biçimlerini toksik olarak algıladıkları 
düşünülebilir. İkinci sebep ise gerçekten eski yönetimin, eğitimli ve genç çalışanlara rakip olarak 
baktıklarından onları başarısız gösterecek davranışlar göstermesi olabilir. İki durumda kurum içi etkililik 
açısından negatif olduğundan ayrı ayrı üzerinde durulması gereken konulardır. Uygulamada mentorluk ya 
da yönetime kurum içi eğitim çözüm yolunda atılabilecek adımlar olabilir.  

Araştırmaya katılan banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algılarının genel ortalamasının orta düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “cinsiyet ve medeni durum” 
değişkenlerine açısından istatistikî manada anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar İncir 
(1990), Özaydın ve Özdemir (2014) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. 
Kadın ve erkek banka çalışanları açısından iş tatmini algıları, anlamlı istatistiki farklılıklar oluşturmamıştır. 

Banka çalışanlarının medeni durum değişkenine göre dışsal tatmin ve iş tatmini ölçeği genel boyutlarında 
anlamlı farklılığın olmadığı bulgusu, Özaydın ve Özdemir (2014) tarafından yapılan çalışmada elde edilen 
sonuçlarla örtüşmektedir. Araştırmada bekâr olan çalışanların iş tatmini algılarının anlamlı olmasa da evli 
çalışanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının aksine Özkalp ve Kırel’in (1996) 
yaptıkları çalışmada, evli banka çalışanlarının iş tatminlerinin bekâr çalışanlara göre daha yüksek olduğunu 
saptamışlardır. 

Banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “eğitim durumu” değişkenine göre tüm boyutlarda 
istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bulunan anlamlı farklılığın lise-ön lisans mezunları 
ile lisans mezunları arasında, lise-ön lisans mezunları ile lisansüstü mezunları arasında olduğu saptanmıştır. 
Banka çalışanlarının eğitim düzeyi yükseldikçe iş tatmini algılarında da bir düşüş olduğu görülmektedir. Elde 
edilen bu sonuç doğrultusunda eğitim durumu düzeyi ile iş tatmini arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Bu tür içsel ve dışsal iş tatmininin, her bir kurum tipinde çalışanların iş doyumunu belirlemedeki 
öneminin eğitime göre değişmesi (Allen ve Weert, 2007) işletmelerde insan kaynaklarının eğitime yönelik 
adımlar atmasındaki önemi göstermektedir.  

Banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “mesleki tecrübe” değişkenine göre tüm boyutlarda 
istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Mesleki tecrübeyle birlikte iş tatminin artmaktadır. 
Ayrıca araştırmada anlamlı farklılığın 6-10 yıl arasında mesleki tecrübeye sahip olan banka çalışanları ile 10 
yılın üzerinde mesleki tecrübeye sahip olan banka çalışanları arasında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara 
bakıldığında bankada geçirilen yıllar iş tatmini anlamında çalışanları etkilemekte olduğu söylenebilir. 

Araştırmada kurumda çalışma süresi değişkenine göre araştırmaya katılan banka çalışanlarının iş tatmini 
algılarının anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bulunan anlamlı farklılığın 5 yıl ve altı sürede aynı 
bankada çalışanlar ile 10 yıldan fazla aynı bankada çalışanlar arasında olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
araştırmada 6-10 yıl arasında aynı bankada çalışanları ile 10 yıldan fazla aynı bankada çalışanlar arasında da 
anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır. Bu durum aynı bankada görev alınan sürenin çalışanların iş tatminini 
tkilediği şeklinde yorumlanabilir.  

Çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “kurumdaki pozisyon” değişkenine göre tüm boyutlarda 
istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum kurumdaki hiyerarşik yapılanmanın 
fazla olduğu ve bürokratik bir yönetim tarzı sergilendiğinden kaynaklı olabileceği söylenebilir.  

Toksik Liderlik ve İş Tatmini arasındaki korelasyona ilişkin veriler incelendiğinde her iki ölçeğin boyutları 
arasında genel olarak negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Schmidt (2008) tarafından 
yapılan çalışmada da İş Tatmini ile Toksik Liderlik arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. 
Bu bağlamda her iki çalışma sonuçları birbirini desteklemektedir. Literatür kısmında da açıklandığı gibi toksik 
liderlik davranışları çalışanların iş tatminini azalmaktadır. Başka bir ifadeyle toksik liderlik davranışları 
olmadığında çalışanları iş tatmini artmaktadır.  

“Toksik Liderlik Genel” ile “İş Tatmini Genel” arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan 
regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İş Tatmini düzeyinin belirleyicisi olarak 
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algıladıkları Toksik Liderlik ile ilişkisinin zayıf olduğu görülmüştür. Banka çalışanlarının algıladıkları Toksik 
Liderlik düzeyi İş Tatmini düzeyini azaltmaktadır. Bir kamu bankasında yapılması açısından sonuçlar 
önemlidir. Sonuçların diğer bir önemi literatürde mevcut kuramsal görüşü desteleyici sonuçların ortaya 
konulmuş olmasıdır. Bu bize toksik liderliğin günümüdeki işletmeler açısından pek üzerinde durulmasa da 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkabileceğini göstermektedir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda toksik banka yöneticilerinin çalışanların iş tatminine 
negatif manada etki etmesini önlemek için alanda uzman kişi veya kurumlardan profesyonel yardım almaları 
önerilebilir. Bunun yanında bankalarda bekâr çalışanlara yönelik bilinçsiz yapılan ayrımcılığa karşı 
çalışanların iş tatmişnine olan etkisini dengeleyecek uygulamalar veya liderlere eğitimler verilmesi gerektiği 
söylenebilir. 

Araştırma neticesinde toksik liderlik davranışlarının örgüte, örgüt iklimine kalıcı olumsuz etkiler 
bırakabileceği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı çalışanlar tarafından algılanan toksik liderliğin belli aralıklarla 
ölçülmesi, yöneticinin çalışanların iş tatminini artırmaya yönelik daha olumlu adımlar atmasına katkı 
sağlayabilir. İfade edilen yarardan dolayı toksik liderlerin betimlenmesi adına araştırmalar yaygınlaştırılabilir. 

“Toksik Liderlik” ve “İş Tatmini” kavramlarının daha derinlemesine incelenebilmesi için araştırma 
yöntemlerinde çeşitliliğe gidilerek farklı örneklem grupları üzerinde karma yöntem araştırmaları yapılabilir. 
Bunun yanında özel bankalar ve katılım bankalarında çalışanlar ile çalışmalar tasarlanarak çalışmaların etki 
alanı arrtırılabilir. Böylelikle hem özel ve hem de devlet bankaları arasında hem de katılım bankalarında 
çalışan personelin görüşlerini karşılaştırma olanağı ortaya çıkabilecektir. Bu çalışma, insan kaynakları 
yöneticilerinin çeşitli sektörlerdeki yeni nesil çalışanları çekebilecek ve tutabilecek politikalar geliştirmelerine 
yardımcı olabilir. 
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Purpose – The aim of this study is to analyze the influence of knowledge inertia in the intent to leave 
at the managerial levels of small and medium-sized enterprises (SMEs). This will help us understand 
the role of experience inertia and learning inertia in the behavior of managers. Furthermore, the 
influence of tenure on the development of knowledge inertia is investigated as a control variable. 

Design/methodology/approach – For this quantitative study, 400 SMEs from the manufacturing in-
dustry of the province of Konya, central Turkey, were selected through random sampling. Data was 
collected from only one middle or senior manager in each enterprise through a questionnaire and 
an analysis was performed to identify how two sub-dimensions of knowledge inertia, namely the 
experience and learning inertia influenced managerial intent to leave. Hypothesis, explanatory fac-
tor analysis, Spearman’s rank-order correlation test, linear regression, one-way variance analysis, 
and post-hoc tests were used in the analyses.  

Findings – According to the study results, experience inertia and learning inertia influence intent to 
leave at managerial levels and while the mean tenure creates a difference in experience inertia, no 
difference is found in terms of learning inertia. 

Discussion – In conclusion, it is found that intent to leave in middle and senior managers decreases 
with experience inertia and increases with learning inertia. Another conclusion of the study is that 
experience inertia increases with tenure, which, however, does not have a significant effect on learn-
ing inertia.  

 

Introduction 

Knowledge and knowledge management are increasingly important both for individuals and organizations. 
Knowledge, as power and resource, plays a crucial part at enterprise and individual levels. The power of 
knowledge is a vital resource to preserve the valuable heritage, to learn new things, solve problems, create core 
competencies and initiate new situations for individuals and businesses both now and in the future (Liao, 2003). 
Therefore, accurate and efficient management of knowledge is an important issue for businesses (Wang & Yang, 
2013). Organizational boundaries create inertia in time due to current data collection practices, systems, percep-
tions, expectations, and fears about data use (Liao, 2002).  

Having acquired sufficient knowledge and experience, the workforce might resist changes that could render the 
said knowledge and experience less valuable (Delfgaauw & Swank, 2016). The inertia effect of old routines and 
die-hard habits can be an obstacle to new learning processes in businesses or networks (Gertler & Wolfe, 2002: 
228). Once the circumstances surrounding the work function change, an individual manager’s cognitive scripts 
may be incompatible with the changing nature of the situation. In such cases, manager’s readily available, stable 
scenarios and associated habits may lead to dysfunction (Dane, 2010). After all, cognitive placement makes it hard 
to change habits. Finkelstein and Hambrick (1990) demonstrated a very serious relationship between senior man-
agers’ tenure and monotonous (permanent) strategies and performance, pointing out managers’ tendency to act 
in accordance with industry averages. In this case, in an enterprise considered to follow monotonous strategies, 
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awareness and change cannot be expected from the senior management. Senior executives play a dominant role 
in formulating the corporate strategy (Westphal & Frederickson, 2001). 

Senior managers of a long shared tenure tend to develop a series of beliefs or “dominant logic” based on their 
common history in the business. Given the influence of the historical setting on the development of beliefs, senior 
managers often have difficulty adapting their mental models in rapidly changing environments, which in turn 
leads to poor organizational performance (Helfat, 2003: 395). It is possible to assert that managers bury themselves 
deep in a network of social commitments they created through social and psychological factors aimed at helping 
to increase cooperation in the first place (Sull et al., 1997). 

Individuals refer to previous knowledge and experience to solve current problems. This type of routine problem 
solving strategy is called “knowledge inertia” (Liao et al., 2008; Wang & Yang, 2013). The field literature includes 
many studies investigating the relation between knowledge inertia and change, innovation, performance, core 
competencies, leadership, outsourcing, decision making, or business models, etc. However, there is no study on 
its relation with the employees’ intent to leave. Intent to leave involves significant costs for organizations 
(Djurkovic et al., 2008). Therefore, this study aims to provide new evidence on the premises and consequences of 
each component of knowledge inertia on managerial behavior. Subsequently, the first question to be researched 
in the study is as follows: How does knowledge inertia influence the intent to leave in middle and senior managers 
in the manufacturing industry? In this sense, the study has the potential to make various contributions to the 
literature. Figure 1 shows the theoretical model that forms the basis of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge inertia 

Knowledge is both power and resource for business. Information can be seen as something to be stored and ma-
nipulated, whereas knowledge is a process of knowing and acting simultaneously through expertise (Liao, 2002). 
Knowledge is the main competitive edge of a business (Hung, 2015). This requires managing knowledge and 
distributing it to other units and colleagues in the right time and in a correct manner (Xie, Fang, Zeng & Huo, 
2016). On the other hand, knowledge inertia can enable or disable the problem-solving ability of a business or 
individual (Tushman & Anderson, 1986). 

KNOWLEDGE INERTIA 

Component of Inertia 
• Learning Inertia 
• Experience Inertia 

CONSEQUENCE 

Intent to leave 

CONTROL VARIA-
  
• Tenure 

Figure 1. Theoretical Framework 
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Knowledge-based opinion researchers argue that knowledge is an important input and a source of value in the 
production process of a business (Hung, 2015). According to the same view, the existing knowledge base of a 
business limits its capacity to envisage radical innovations and apply new information (Zhou & Li, 2012). 
Knowledge inertia in a competitive environment is dangerous, because it means predictability of each and every 
business policy and action by competitors (Liao et al., 2008). 

Knowledge is an important source of power to learn new things, solve problems, and develop core competencies 
(Wu & Lee, 2007). Once knowledge is internalized or institutionalized in organizations, it is hard to change (Nag, 
Corley & Gioia, 2007). Human mind has a limited capacity to process new and complex information, which re-
quires a high level of cognitive attention to process effectively (Gong et al., 2013).New problems are often evalu-
ated using a kind of analogical reasoning. This is a mechanism to glean the knowledge of well-understood and 
already-solved problems and allocate it to a particular problem which is not familiar on the surface (Liao, 2002). 
Analogical reasoning or intuitive reasoning is like ‘structure mapping’, whereby identical relations between dif-
ferent objects are mapped. Mapping process involves one-to-one matching of a series of correspondence based on 
the similarities between proposals at a certain level of abstraction, patterning, and formation (Liao, 2002). Learning 
is influenced by ongoing knowledge; by the decisions made according to the criteria and facts kept in the infor-
mation storage structures of knowledge distribution and by the interpretation of new information based on cog-
nitive maps or schemes created through past experiences (O'Toole, 2010: 3). 

Complex and new information is more prone to inertia and lack of communication across the business (Collinson 
& Wilson, 2006). However, individuals often use their experience and prior knowledge for new problems and they 
develop similar solutions for similar problems. This common method of routine problem solving is called 
“knowledge inertia.” These methods are often used to save time and effort and they are adapted to avoid risks. 
However, in a setting of intense competition, the predictability or accessibility of everything devised or imple-
mented by everyone else may lead to waste and failure of business energy (Shalikar et al., 2011). Learning inertia 
means acquiring new knowledge to solve problems and thus breaking the cycle of thinking inertia. Employees in 
a stable business seek to solve problems by referring to available knowledge and experience, leading to knowledge 
inertia (Xie et al., 2016). 

“Knowledge inertia,” “learning inertia,” and “experience inertia” are the subject of several studies with their resort 
to old knowledge or experience to solve new problems and unwillingness or inability to learn new approaches 
(Liao, Fei & Liu, 2008). In general, employees with more experience and learning inertia can continue to search 
new sources of information, try new technologies, and improve innovative thinking, as well as the level of inno-
vation itself (Xie et al., 2016). Knowledge inertia is a result of sticking with routine problem-solving procedures, 
static sources of information (Liao, 2002), and following past experience or knowledge. It may enable or disable 
problem solving ability at an individual level (Liao, 2002; Wu & Lee, 2007). Similarly, managers who are not mo-
tivated to communicate or transmit information are expected to maintain their knowledge and hinder the transfer 
of knowledge with an instinctive defensiveness (Xie at al. 2016). Knowledge inertia can prevent applying 
knowledge in management and create resistance in the organization against learning and problem solving (Shal-
ikar et al., 2011). 

The extent of knowledge inertia is believed to be related to many aspects of individual’s: (1) acceptable levels of 
“available knowledge”; (2) willingness to accept “new things”; (3) number of “drafts” in memory; (4) possibility 
and cost of verifying the reliability of new knowledge (Wang and Yang, 2013).  

Influence factors of knowledge inertia can be generalized as organizational and individual. Organizational factors 
include centralization of the organization, information technology, etc., while individual factors include accepta-
ble level of “available knowledge” and willingness to accept “new things” (Wang & Yang, 2013).  

Managers with certain implicit knowledge do not want to abandon their existing knowledge in favor of a new 
knowledge that may not serve their individual interests. And when they are not willing to acquire new knowledge, 
they tend to use their existing knowledge to solve their own problems (Hung, 2015). 
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Studies on the organizational effects of knowledge inertia, it was found to have a positive effect on product inno-
vation to reduce complexity and uncertainty (Tsai, Wu, Ma, Wu & Zhou, 2019); that it moderated the correlation 
between organizational learning ability (Fang, Chang & Chen, 2011; Tsai et al., 2019) and organizational innovation 
(Fang et al., 2011; Liao et al., 2008), and influenced organizational behavior (Tsai et al., 2019). In studies on its 
individual effects, knowledge inertia was found to be significantly correlated with entrepreneurial behavior (Koç, 
et al., 2014). Nevertheless, literature review throughout the study showed that the influence of knowledge inertia 
on intent to leave was not investigated. 

Learning inertia 

The socio-psychological perspective discusses the tendency of individuals to assume that learning new things is 
usually risky. Increasing work pressure can cause employees and managers to turn to familiar processes. This can 
be the case even when the employee wants something ‘different’ (‘new’) to get better results. In fact, employees 
may not be convinced at all that changing the behavior is worth the effort (Dievernich et al., 2016: 130). 

Ineartia in learning and teaching comes when people think there is no need to acquire new knowledge by applying 
past experience and knowledge (Shalikar et al., 2011). If inertia develops in the process of learning and sharing 
knowledge, it blocks creative thinking on the part of employees, thus hindering the success of corporate manage-
ment of knowledge (Wang & Yang, 2013). Learning inertia can be defined as unwillingness to learn new ideas and 
approaches in solving the problems encountered in a new situation (Liao et al., 2008; Rahman & Siswowiyanto, 
2018). But it also affects the ability to learn and creative thinking, eventually eroding individuals’ ability to inno-
vate and to solve problems (Shalikar et al., 2011). As individuals’ role in solving the problems at hand is limited 
and they cannot reasonably act on the knowledge they have about the environment, the cycle of learning is inter-
rupted (Godkin, 2010). The learning inertia thus developed refers to the inertia of breaking or changing the ten-
dency to learn new knowledge in order to use the existing one in problem solving (Wang & Yang, 2013). 

Organizational routines are a central theme in organizations that focus on the human factor. Organizational rou-
tines conceptualized by Stene (1940) are accepted as a fundamental tool in an organization’s success (Feldman & 
Pentland, 2003). The stabilizing effect of routines is important for learning. After all, it is this stability that furnishes 
the foundation to evaluate and compare change and to learn from it. Moreover, stability in organizational routines 
brings predictability, which in turn facilitates organizational coordination. It can thus be asserted that routines 
can turn into a competitive edge and help excellence become a permanent foundation of learning and decision 
making. Nevertheless, even though routines probably strengthen learning in the context of simple and operational 
tasks within an organization, they can cause more harm with their role in complex and strategic decisions (Cas-
tellaneta et al., 2018). 

Chen, Wu, Mao, and Li (2017) suggest that in times of rapid economic change, organizational capacity to forget 
can be as important as the capacity to learn. Inertia built up over time in economic and social institutions with 
existing habits or practices can be an obstacle to the potential for new learning processes. Old thoughts and routine 
habits, even some norms and values may need to be destroyed so that existing social institutions can absorb new 
information (Gertler & Wolfe, 2002: 21). In such a case, the need to ‘forget’ may be a precondition for learning 
ability. The inertia effect of the power of old routines and habits can hinder the ability to develop new learning 
processes in a business or network (p. 206).  

In light of this information, the following hypothesis was formulated: 

Hypothesis 1: Learning inertia has an influence on intent to leave. 

Experience inertia 

Some managers find it hard to give up their usual management styles, procedures, and technology (Grimes, 1994). 
Furthermore, people are happy when they know how to do something well, therefore they tend to resist seeking 
or adopting new methods (Robertson & Langlois, 1994). If members of an organization are satisfied with the cur-
rent situation, they are more likely to openly reject any suggestion in the direction of change. Giving up on old 
routines and practices can be emotionally difficult, after all (Andersén & Andersén, 2014). Managers are limited 
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in their rationality and this is the basis of the development of mental models and strategic beliefs that govern 
managerial decisions. It factors in the way managers contain problems and thus search for solutions (Helfat, 2003: 
395). 

The dominant thinking is that the static knowledge acquired from past experiences can help solve all other prob-
lems (Shalikar et al., 2011). Decision makers in this mindset rely on their memories of their past experience and 
knowledge for guidance in solving problems and making new plans (Rahman & Siswowiyanto, 2018). Strategic 
choices are influenced by the personal background and previous experiences of senior managers (Westphal & 
Frederickson, 2001).  

Senior managers are under great pressure to perpetuate periods of strong financial performance. Therefore, they 
tend to maintain the status quo and the policies and strategies which proved successful in the past (Kline & Wad-
hams, 2012). When business leaders invest heavily in certain areas, they can ignore and even stick with the mis-
takes related to their investments as they do not want to be associated with an error in their strategy (O'Toole, 
2010: 125). Decision process influences strategic choices of managers and, by extension, the firm itself (Dean and 
Sharfman, 1996). Managers have a repertoire of actions to choose from and the choice may change according to 
the previous actions (Feldman, 2000). There is a strong tendency to simply repeat the most recent decision and 
this tendency to repeat is seen even in unethical behavior (Alós-Ferrer et al., 2016). Furthermore, a manager’s 
ongoing, even increasing commitment to failed actions is associated with a need to control risk with optimism 
(Thomke & Reinertsen, 1998). 

Habits develop through repetition of certain behavior in a particular setting and represent how a person acts in 
response to a set of stimuli. Research shows that habits are represented and activated within individual’s 
knowledge structures. They can particularly be cognitively coded as schemes related to frequently coded situa-
tions that enable individuals to interpret events and act appropriately in a given context (Dane, 2010). Cognitive 
structures and processes developed within the organizational framework are important in understanding strategic 
initiatives that can have consequences for the organization’s strategic process, decisions, and performance (Moraes 
et al., 2018). 

In general, the common way most people take to solve a problem in a dynamic environment is to match similar 
actions in the beginning. Matching or recognizing both existing and desired positions associated with a possible 
and previously used plan results from past experience or knowledge (Liao, 2002). This situation, also called expe-
rience inertia, points to individuals’ inclination to use stored and conservative knowledge (Wang & Yang, 2013) 
and experience (Liao et al., 2008; Rahman & Siswowiyanto, 2018; Xie et al., 2015) to solve problems. In fact, this is 
related to human cognition maintaining views about a subject until new circumstances emerge to influence prin-
ciples and conceptions. Human tendency to use past knowledge and experience in a new problem on account of 
time efficiency, limited resources, and risk avoidance is considered to be the main reason for knowledge inertia. 

The literature on problem solving suggests that people who are triggered by previous experiences in similar situ-
ations prevent the consideration of the first choice of ideas and those who are trained to solve problems using a 
certain method cannot solve the problems that are similar in appearance, but differ in solution approaches. In 
short, people who have a problem to solve act with a fixed mindset when they encounter problems requiring 
alternative solutions (Dane, 2010).  

Problem solving can actually be explained by similarity matching and analogical reasoning in terms of thinking, 
avoiding the risk of change, and saving time. 

The hypothesis about the effect of experience inertia described above: 

Hypothesis 2: Experience inertia has an influence on intent to leave. 

Intent to leave 

There is general consensus in the literature that the force that connects the individual to the organization is expe-
rienced as psychological conditions (García-Cabrera & García-Soto, 2012). The personal and organizational costs 
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of leaving work are very high. Consequently, it is not surprising that retention of employees is a point of focus for 
the senior management. Theoreticians and practicioners in social sciences still seek answers for the questions 
“Why do people leave?” and “Why do they stay?” (Mitchell et al., 2001). In fact, intent to leave is a combination of 
multiple commitments developed in the organizational context. In the model developed by Matier (1990: 41), fac-
tors influencing the decision to stay or leave include personal factors, push factors, and pull factors. Personal 
factors are the personal demographic variables such as need for employment, visibility, and job seeking tendency. 
On the other hand, push factors include intrinsic, material, and immaterial influences (Kim, Wolf-Wendel & 
Twombly, 2013). Coomber and Barriball (2007) states that some factors lowering job satisfaction are difficult to 
control among reasons to leave. These include ineffective audit relations, weak opportunities for professional de-
velopment, and leadership skills. Contrary to the intent to leave, there is evidence that the perceived support from 
the organization is positively correlated with employees’ long-term commitment, organizational identity, loyalty, 
role performance, trust, organizational citizenship behavior, job satisfaction and intent to stay, but negatively cor-
related with absenteeism and leaving job (Djurkovic et al., 2008). In another similar study, Rosin and Korabik 
(1991) predicted a negative correlation of intent to leave with income, age, experience, and tenure, whereas age 
and expectations were positively correlated with satisfaction and loyalty. 

The newest and most popular definition of organizational commitment is conceptualized in Meyer and Allen’s 
(1991) three-component (emotional, normative, and continuation) commitments. From among the dimensions of 
organizational commitment, the sub-dimension of continuation is related to inertia-like forces that take shape over 
time and represent a broad constellation of influences on employee retention (García-Cabrera & García-Soto, 
2012). Kim et al. (2013) reported that employee decision to stay or leave is greatly influenced by inertia, whereas 
studies on the subject are not addressed empirically. Therefore, this study is considered a significant contribution 
to the literature. 

The question in the study is whether the differences in tenure influence intent to leave on managerial levels. 

The hypotheses formulated for this purpose are as follows for both dimensions of knowledge inertia: 

Hypothesis 3: There is a difference between the average learning inertia and tenure of the managers in the same 
workplace. 

Hypothesis 4: There is a difference between the average experience inertia and tenure of the managers in the same 
workplace. 

Another point of interest is the relation of managerial tenure with knowledge inertia. Hypotheses formulated for 
this purpose: 

Research method 

Sample and Procedures  

The universe of the study consists of a section of SMEs representing a variety of industries in the industrial prov-
ince of Konya in Turkey. There are approximately 3,900 enterprises in the manufacturing sector in Konya 
(www.kso.org.tr). Study sample comprised of middle and senior managers randomly selected one from each of 
the manufacturing enterprises registered in the Konya Chamber of Industry. Managers occupied the position of 
general manager, production, marketing, finance, R&D, or foreign trade manager in their enterprise. The survey 
was conducted in October-December 2019 and 400 valid returns were obtained. This corresponds to more than 10 
answers per variable as recommended in the literature (Gürbüz & Şahin, 2014). 

The manufacturing sectors featured prominently in the study were agricultural tools, machinery, and equipment 
industry, automotive supply industry, basic metal industry, food products and beverages, leather and leather 
products, plastic and rubber products. Data was collected through face-to-face survey interviews with each po-
tential participant. 

Participant age: 20-30 years (29.1%), 31-40 years (35.1%), 41-50 years (24.6%), and 51 and above (11.3%). In terms 
of gender, 87.1% were male. Tenure in current job was reported as follows: Less than 1 year (8.8%), 1-5 years 

http://www.kso.org.tr/
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(36.5%), 6-10 years (23.3%), 11-15 years (12.3%), and 16 years and longer (19.3 %). The scores were on a 5-point 
scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). 

Measures  

Data were analyzed with the surveys of knowledge inertia and intent to leave. Both of these were evaluated as 
variables at an individual level. Dependent variable was intent to leave, independent variables were experience 
inertia and learning inertia, and control variable was tenure. Analysis was performed on the mean values of the 
answers involving dependent and independent variables. 

Knowledge inertia 

According to Liao et al. (2008), knowledge inertia has three dimensions: (1) learning inertia, (2) experience inertia, 
and (3) procedural inertia. Liao (2002) formulated the three-dimensional structure of knowledge inertia through 
his theoretical work, including procedural inertia, coaching inertia, and experience inertia. However, empirical 
research on the basis of theoretical work showed that knowledge inertia comprised only two dimensions as expe-
rience inertia and learning inertia and these dimensions were measured with 5-point Likert scale (Liao et al., 2008). 
Experience inertia and learning inertia scale includes seven items. Knowledge inertia was analyzed on this scale. 
The developers of the scale (Liao et al., 2008) found both dimensions of knowledge inertia highly reliable (𝛂𝛂 is 
above 0.70). The question “I can change my problem-solving approach according to suggestions and requests of 
other people” aimed at identifying the experience inertia sub-factor was corrected as it was reversed. 

Intent to leave  

The behavior of leaving job is generally evaluated in literature in two different ways: actual employee turnover 
rate and employee’s intent to leave the organization (Turner & Chelladurai, 2005). In this study, intent to leave 
was considered as a conclusive variable. After all, managers who plan to stay in the organization may eventually 
leave for various reasons. Therefore, intent to leave was used as the dependent variable. For intent to leave, a six-
item scale developed by Schwepker (2001) was used to measure the opinions of individuals in managerial posi-
tions about leaving the job. Schwepker took the intent to leave as one dimension and found the scale to be highly 
reliable (significance level is above 0.70).  

Tenure (control)  

Senior managers of a long shared tenure tend to develop a series of beliefs or “dominant logic” based on their 
common history in the business. Increased continuity intensifies role definition among group members and this 
in turn reduces interaction. Consequently, managerial tenure may influence the strategic decision making process 
(Fredrickson & Iaquinto, 1989). Considering the effect of accumulation of experience on the development of be-
liefs, it is observed that senior managers find it hard to adapt their mindset and organizational performance de-
creases in rapidly changing environments (Tripsas & Gavetti, 2000). Managers apply a strategy based on organi-
zational paradigm within the framework of a common understanding (reinforcing their actions on the basis of 
past success stories and formation of routines) in light of their written and implicit knowledge. As the manage-
ment team reinforces its continuity in the enterprise, managers get so socialized with the way they do business 
that their communication patterns become routine, environmental perceptions develop in unique ways and group 
members respond less to information that challenges existing decision-making process or its results (Fredrickson 
& Iaquinto, 1989). In the questionnaire, a 5-point Likert scale was used for managerial tenure.  

Analysis 

The field literature does not contain any study on the influence of knowledge inertia on managers’ intent to leave. 
The study uses quantitative methodology with explanatory approach and operates regression analysis to measure 
the impact of knowledge inertia to the intention to leave. 

Research instrument was tested by using: [a] validity test, and [b] reliability test (using Cronbach alpha). Classical 
assumption is tested by using [a] normality test by using, skewness test, observing any clear pattern of Q-Q plot 
chart and variance coefficient [b] multicolinearity test by considering the Tolerance Value and Value Inflation 
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Factor (VIF), and [c] heterocedasticity test by using Spearman’s Rho coefficient and Scatterplot graphics. Mean-
while, hypothesis testing was undertaken by using [a] partial regression analysis (T-test) and, [b] multiple regres-
sion analysis (F-test). 

Descriptive factor analysis, reliability, and normalcy tests 

First, the normalcy assumption is checked to determine the dimensions of knowledge inertia. Variance coefficient 
was smaller than 0.30 (0.173), skewness and kurtosis values were within a limit of ±1.5 (Tabachnick, Fidell, 2007), 
no clear pattern was identified in the Q-Q plot chart and the number of data was greater than 30 (400), thus the 
distribution was considered normal (Kul, 2014). In the explanatory factor analysis (EFA) of the 14 items of 
knowledge inertia, a review of the component matrix table showed that one item of the experience inertia was in 
the dimension of learning inertia. Since the incompatibility of the scale with its original form and the fact that the 
item should have the experience inertia dimension, this item (item 1) was removed from the scale and EFA was 
repeated. Consequently, it was found that 13 items of knowledge inertia were distributed to two dimensions (ex-
perience inertia and learning inertia). 

The specific contribution of each factor in the announced variance rate is greater than 5%, with one factor contain-
ing more than three items. Two dimensions explain 47.322% of the total variance. Moreover, it was found that the 
contribution of all items to the common variance of the factors was greater than 0.10. 

 

Table 1. Internal consistencies and validity of scale constructs. 

Variable  Knowledge inertia Intent to leave Learning inertia Experience inertia 

Items  13 5 6 5 

Cronbach alpha   0.913 0.803 0.724 

KMO  0.818 0.818   

 X2 1517.751 1737.013   

Bartlett’s df 78 15   

 Sig. 0.000 0.000   

Determinant  0.017 0.010   

Total variance 
explained 

  64.788% 26.694% 20.628% 

Validity test was used to measure the validity of the survey. This was done by finding the value of the corrected 
item-total correlation. As a rule, if the value of the corrected item-total correlation is greater than 0.3, the questions 
are accepted as valid. 

Reliability test was used to evaluate the reliability of the research tool used. If a question can be repeatedly used 
to measure the same item with predictably the same output each time, then that question is reliable. Cronbach 
alpha was used to test reliability. A value which is greater than 0.60 is reliable. As the smallest value was 0.724 in 
our analyses and findings, we could conclude that all the questions in our research tool were valid. 
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A review of the correlations between the items in the learning inertia dimension showed that the correlation of 
one item (item 5) with the other items was very low. When that item was removed, the value of Cronbach alpha 
became 0.803.  

An item in the experience inertia dimension (item 3) correlated with the others very weakly and removing it in-
creased Cronbach alpha to 0.724. This value indicated that the scale had a good reliability (Futrell & Parasuraman, 
1984; Ingram & Lee, 1990). 

In the EFA analysis of the intent to leave scale, there is no Eigen value greater than 1. It explains 64.78% of the total 
variance in a single dimension. The contribution of each item was greater than 10%. The correlation value of one 
of the items (item 5) in the intent to leave was very low against other items. Removing it provided a good reliability 
(Cronbach alpha = 0.837).  

As a result of explanatory factor analysis and reliability analysis, 2 items (items 1 and 3) were removed to reduce 
the 7-item experience inertia scale to 5 items; 1 item (item 5) was removed to reduce the 7-item learning inertia 
scale to 6 items, and 1 item (item 5) was removed from the 6-item intent to leave which reduced it to 5 items. Table 
1 provides information on the validity and factor loads of internal consistencies and scale structures of the items 
of knowledge inertia and intent to leave. 

Table 2 shows the descriptive statistics and correlation matrix values of the variables in the analysis on the mean 
values of the items related to experience inertia, learning inertia, and intent to leave. In the coefficients table, both 
the constant variable and independent variables had significant coefficients. Experience inertia and learning iner-
tia in the model showed a significant effect on intent to leave.  

Table 2. Descriptive statistics and correlation matrix 

Variable Mean Std. Dev. N Intent to  
leave 

Learning  
inertia 

Experience  
inertia 

Sig. 

Intent to leave 1.7339 0.94856 388 1.0000 0.285 -0.276 0.000 

Learning inertia 1.9359 0.79205 388 0.285 1.0000 -0.400 0.000 

Experience inertia 4.1053 0.65115 388 -0.276 -0.400 1.0000 0.000 

Multiple Linearity Test 

Multiple linearity testing is performed to measure any correlation between independent variables in the regression 
model. There should be no correlation between the independent variables of a regression model. If the value of 
the Variance Inflation Factor (VIF) is smaller than 2.5 and its tolerance is higher than 0.1, there is no multiple 
linearity in the model (Allison, 1999). According to the results of the multiple linearity test shown in Table 3, a VIF 
value of 1.145 and a tolerance value of 0.874 showed that independent variables (learning inertia, experiment 
inertia) did not correlate with each other.  

Heterocedasticity test  

Heterosedasticity test is used to determine any deviation in the assumption of heterocedasticity. In this context, 
deviation means the remainder in all observations of the variant inequality and regression model. There should 
be no signs of heterosedasticity in a regression model. Scatter plots were used in our regression model to prove 
there were no signs of heterosedasticity. In Figure 2, it was seen that a significant part of the residual points were 
not located below the axis y (-3,+3) but were outside and that the residuals were not in the form of constant vari-
ance, nor were they evenly distributed around the axis y (Pituch & Stevens, 2016). The presence of a heterosedas-
ticity problem in the data set showed that the residuals did not fulfill the assumption of homoscedasticity. 
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Figure 2. Scatter plot (regression standardized residual vs standardized predicted value) 

 

Weighted least squares regression analysis 

Weighted least squares regression is utilized where there's evidence of heteroskedastic errors that are associated 
with the least squares regression results. So we create a set of weights associated with each case of weights asso-
ciated with each case that adjusts the contributions of those cases to the computation of the regression coefficients. 
More importantly to the standard errors this helps to create on unbiased standard errors for testing of the signifi-
cance of the regression coefficients. A solution was developed for the heterosedasticity problem through weighted 
least squares (WLS) analysis. Absolute values of residuals were obtained and their unstandardized predicted val-
ues and weight values for WLS analysis were calculated. Thus, the homoscedasticity assumption of residuals was 
secured. Table 4 shows the results. 

Hypothesis testing (knowledge inertia vs intent to leave) 

For the hypothesis testing, the T-test, multiple regression analysis and F-test were performed. 

1. T-Test 

T-Test is a test to measure the influence of one independent variable to the dependent variable. If the significant 
value is greater 0.05, then it means that there is no influence of independent variable to dependent variable on the 
other hand if the significant value is less than 0.05 then it means there is an influence of independent variable to 
dependent variable. Results of t-test shown in the Table 3.  

Table 3 shows that the t (3.977) value in learning inertia variable is less than 0.05 (p=0.000). This means that learning 
inertia influences intent to leave. Experience shows that the value of t (-3.673) and the significance value (p=0.000) 
are less than 0.05 in inertia variable. This means that experience inertia influences intent to leave. 
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Table 3. Coefficientsab 

 Unst. Coeff. Std. Coeef.   Collineraity Statistics 

Model B Std Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.397 0.366  6.542 0.000   

 Learning inertia 0.252 0.063 0.208 3.977 0.000 0.874 1.145 

 Experience inertia -0.265 0.072 -0.192 -3.673 0.000 0.874 1.145 

a. Dependent Variable: Intent to leave 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by weight 

2. F-test 

The F-test (multiple regression test) aims to measure the simultaneous relationship between independent and 
dependent variables in a research. Considering the significance value of 0.05, in this test the ANOVA (Variance 
Analysis) table was used. 

In the analysis with Table 4 weighted least squares, ANOVA Test, F (24.407) value, and significance value (0.000) 
were smaller than 0.05, meaning that the value of F was significant. Table 4 shows that at least one sub-dimension 
of knowledge inertia in the model had a significant influence on the intent to leave. 

Table 4. ANOVAab (regression and residual)_Weighted Least Square Regression 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 79.763 2 39.882 24.407 0.000c 

 Residual 629.112 385 1.634   

 Total 708.875 387    
a. Dependent Variable: Intent to Leave 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by weight 
c. Predictors: (Constant), Learning Inertia, Experience Inertia 

Table 4 shows the positive effect of learning inertia on the intent to leave. In other words, as learning inertia in-
creases, managers’ intent to leave strengthens. Nevertheless, it was found that experience inertia had a negative 
effect on the intent to leave. In other words, as experience inertia increases, managers’ intent to leave weakens. As 
seen in Table 4, a 1-unit increase in learning inertia caused an increase of 0.208 units in the intent to leave, whereas 
a 1-unit increase in experience inertia led to a decrease of 0.192 units in intent to leave. In the presence of more 
than one argument, the adjusted-R-Square value shows the extent independent variables account for the depend-
ent variable. Knowledge inertia accounts for intent to leave at a ratio of 10.8%. This result showed that experience 
and learning inertia, as the sub-dimensions of knowledge inertia were an influence on managers’ intent to leave. 
Moreover, it was observed that experience inertia was inversely proportional with the intent to leave and directly 
proportional with learning inertia. As a result, Hypothesis 1 and Hypothesis 2 were rejected. 

Hypothesis testing (knowledge inertia vs working experience duration) 

One-way variance analysis (ANOVA) is performed to find out whether mean values of the sub-dimensions of 
knowledge inertia differ with the tenure. For Hypothesis 3 and Hypothesis 4, first the normalcy assumption of the 
data, homogeneity of the variants, one-way variance analysis (ANOVA), and, if necessary, post-hoc tests were 
performed. 
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Normalcy analysis 

Whether the skewness and kurtosis values are within the limits of ±1.5 (Tabachnick and Fidell, 2007), the shape of 
the Q-Q plot chart, and a data set larger than 30 (Kul, 2014) are the criteria sought for the normal distribution of a 
data set. The skewness (0.372) and kurtosis (-1.039) values of the data set of managerial tenure were within the 
limits of ±1.5, there was no obvious pattern in the Q-Q plot chart, and the normalcy assumption was provided 
because the number of data was greater than 30 (n=400). Table 5 shows the descriptive statistics of the data set. 

Table 5. Descriptive statistics of tenure of knowledge inertia 

 Experience inertia Learning inertia 

 N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

Less than 1 year 35 4.0590 0.88366 35 1.6571 0.74967 

1-5 year 146 3.9199 0.76093 146 2.0199 0.85036 

6-10 year 93 4.1591 0.55838 91 2.0110 0.77292 

11-15 years 49 4.1500 0.57264 49 1.7823 0.59044 

16 and up year 77 4.2900 0.69263 77 1.8840 0.79206 

Testing homogeneity of variances 

Levene test is used to check the hypothesis that the variances of the variables calculated for two or more groups 
are equal, i.e. the zero hypothesis (Levene, homoscedasticity) on the equality of the variances of populations 
(Levene, 1960). Levene test is used before comparing the mean values. If the sig (p) value is greater than 0.05, then 
there is no difference; that is, if the variances are equal, the Tukey test and if they are not equal, the Games-Howell 
is preferred.  

Table 6. Levene test results 

 Levene Statistics Sig. Post-Hoc Test 

Learning Inertia 1.659 0.159 TUKEY test 

Experience Inertia 2.886 0.022 Games-Howell  

Test of difference 

As a result of ANOVA test in Table 7, it is seen that there is a difference between the mean experience inertia 
(F=4.106; p=0.003) resulting from shared tenure, but there is no difference between the mean learning inertia 
(F=2.278; p=0.060). In other words, it was concluded that tenure was a factor in the formation of experience inertia, 
but it had no effect on the mean learning inertia. Consequently, Hypothesis 3 was accepted and Hypothesis 4 was 
rejected.  
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Table 7. ANOVA for experience inertia and learning inertia 

 Experience inertia Learning inertia 

 Sum of 
squares 

df Mean 
square 

F Sig. Sum of 
squares 

df Mean 
square 

F Sig. 

Between groups 7.959 4 1.990 4.106 0.003 5.613 4 1.403 2.278 0.060 

Within groups 191.391 395 0.485   242.140 393 0.616   

Total 199.350 399    247.753 397    

Post-Hoc test 

Table 8 shows the results of the Games-Howell post-hoc test performed to find out which group was responsible 
for the difference between tenure with a confidence of 99%. An analysis of the data presented in Table 8 shows 
that those working in the same workplace between 1-5 years have lower experience inertia than those working for 
16 years and over. 

Table 8. Multiple comparisons: Working experience duration vs experience inertia 

   99% Confidence interval 

Working experience dura-
tion (I) 

Tenure (J) 
Mean Dif-
ference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Less than 1 year 1-5 year 0.13918 0.16210 0.910 -0.4203 0.6986 

Less than 1 year 6-10 year -0.10009 0.16020 0.970 -0.6546 0.4544 

Less than 1 year 11-15 years -0.09095 0.17030 0.983 -0.6741 0.4922 

Less than 1 year 16 and up year -0.23100 0.16894 0.651 -0.8096 0.3476 

1-5 year 6-10 year -0.23928 0.08555 0.044 -0.5210 0.04224 

1-5 year 11-15 years -0.23014 0.10324 0.177 -0.5746 0.1144 

1-5 year 16 and up year -0.37018* 0.10098 0.003 -0.7042 -0.0362 

6-10 year 11-15 years 0.00914 0.10022 1.000 -0.3265 -0.3448 

6-10 year 16 and up year -0.13090 0.09789 0.668 -0.4555 0.1937 

11-15 years 16 and up year -0.14004 0.11368 0.733 -0.5188 0.2388 

a. The mean difference is significant at the 0.01 level 

Results 
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In conclusion, it is clearly seen that experience inertia and learning inertia as the sub-dimensions of knowledge 
inertia have an influence on managers’ intent to leave and account for their intent to leave to the ratio of 10.8%. 
However, these two types of inertia have opposing effects on managers’ intent to leave. It was concluded that 
increased experience inertia in managers weakened intent to leave, whereas increase in learning inertia caused a 
heightened intent to leave at managers.  

As for the effect of tenure, it was found that knowledge inertia increased parallel to tenure (when employees 
working for 16 years are compared to those with tenure of 1 to 5 years) however tenure had no significant effect 
on learning inertia. 

Discussion 

The study finding that increased experience inertia weakening managers’ intent to leave can be linked to their 
unwillingness to disrupt routine, desire to maintain habits, tendency to keep technological competencies, degree 
of satisfaction with current status, desire to maintain the satisfaction with the power and status, desire to reap the 
benefits of favorable business, if any, and need to avoid risk. The fact that more than 60% of the managers partic-
ipating in the study were aged 45 years and older only strengthens this assumption. However, the assumption 
still needs to be supported with empirical study. 

The positive effect of learning inertia on the intent to leave may be associated with the risk perceived in connection 
with new things, the perception that learning new things is not worth the effort, the cognitive structure that new 
information is not useful in innovating and solving problems. However, since the correlation between the intent 
to leave and inertia was not investigated in the literature review, new studies are needed to support these findings.  

Organizational learning performance improves when team members in a business have either less learning inertia 
or more experience inertia (Liao et al., 2008). Therefore, decision-makers in businesses need to identify policies to 
reinforce organizational learning and support the experience inertia to reduce intent to leave (voluntarily leaving 
the job).  

According to Fredrickson & Iaquinto (1989), changes in organization size and managerial tenure and team conti-
nuity are associated with changes in the enterprise’s degree of detail and inclusiveness in taking and integrating 
strategic decisions. As these changes continue, rational strategic decision-making processes evolve into a process 
called creepy rationality. Furthermore, extensive research on social psychology and organizational behavior 
shows that tenure in a business is related to psychological commitment to status quo, including adherence to 
current business strategy (Westphal & Frederickson, 2001). In short, various authors previously admitted the re-
lation between managerial tenure and experience inertia, if not explicitly. Study results support the view of expe-
rience inertia, which leads to problem of inability to observe and perceive the changes in the business environ-
ment, causing excessive rationality in managerial levels, as expressed by Fredrickson and Iaquinto; thus, tenure 
has a both weak and significant relation with experience inertia. 

A measure to take in this direction is to questioning the existence of the old management team (Fredrickson & 
Iaquinto, 1989) in order to avoid the harmful effects of knowledge inertia in the business and to develop new and 
unique strategies. Within the framework of the view that sees information as the sole source of competitive ad-
vantage of the business, it should seek ways to strengthen the development of information within the organization 
and pay more attention to the organization and individual innovation.  

The question of knowledge inertia can only be resolved by updating and sharing knowledge. Empowerment of 
learning agents (managers assuming this task) in businesses can provide a way to break knowledge inertia. Fried-
man (2003) defines the characteristics associated with learning agents as follows: they are proactive but reflective, 
realistic about limitations but have high aspirations, and they have a unique and original perspective (Godkin, 
2010). 

If ‘everything’ in the business relies on past experience and knowledge without any revision or update, the prob-
lem-solving method can be predicted and rendered ineffective by competitors. Others track down and inactivate 
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the algorithm you conceive and develop, after all (Liao, 2002). This may end up in losing competitive edge and 
closing down business as an inevitable situation.  

Study Consideration 

Many factors other than job satisfaction, organizational commitment, and business alternatives need to be studied 
to analyze intent to leave at the managerial levels. Considering this is a pioneering study in evaluating the concepts 
of inertia and leaving job, it can be concluded that the repeating the study with larger samples and in a further 
variety of industries can be beneficial for the field literature by adding depth to it. For this purpose, as various 
components of knowledge inertia are thought to have different effects on the behavior of managers, it is also 
necessary to examine how these components influence the intent to leave. Furthermore, the addition of business 
performance as a control variable can be a great contribution by making it possible to measure how performance 
influences intent to leave and inertia. 
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Amaç – Vinç sahibi işletmeler, yedek parça ihtiyaçları için verilen tedarik hizmeti tekliflerini farklı 
yöntemlerle değerlendirirler. Değerlendirme ve karar verme aşamasında önem verdikleri konular 
da farklı olabilir. Bu durum, müşteri kriter önceliklerini belirlemede sorun yaşayan yedek parça 
tedarikçilerinin müşteri / gelir kaybetmesine sebebiyet vermektedir. Bu çalışmanın amacı, vinç 
sahibi işletmelerin yedek parça tedarik hizmeti alırken öncelik verdikleri kriterlerini belirleyip, bu 
bulgular doğrultusunda tedarikçi firmaya, uygulayabileceği en uygun satış stratejileri konusunda 
öneriler sunulmasıdır.  

Yöntem – Bu çalışmada, öncelikle, tedarik sektöründe hizmet veren bir Türk firmasının satış verileri 
ve müşteri portföyü incelenmiştir. Toplam teklif ve sipariş sayısı, toplam teklif ve sipariş tutarı, 
teklif/sipariş oranları baz alınarak hedef işletmeler listesi oluşturulmuştur. Yedek parça tedariki ile 
ilgili olarak, işletmelerin karar verme aşamasında önem verdikleri kriterleri belirlemek için 
sektördeki uzmanların görüşlerine başvurulmuş ve literatür taraması yapılmıştır. Belirlenen 
kriterler arasındaki önem ilişkilerinin değerlendirilebilmek için otuz soruluk anket formu 
hazırlanmıştır. Formlar, beş yedek parça tedarik uzmanına, hedef işletmeler listesinin içindeki sekiz 
vinç ve dokuz liman işletmesine gönderilmiştir. Anketlere verilen cevaplar DEMATEL yöntemi ile 
değerlendirilmiş ve çıkan sonuçlara göre işletmeler için kriter önem sıralamaları oluşturulmuştur. 
Daha sonra, polar gösterim kullanılarak işletmelerin kriter öncelikleri karşılaştırılmıştır.  

Bulgular – Yapılan analiz sonucunda, en önemli kriterin, uzman görüşüne göre “fiyat”, işletmelere 
göre ise  “güvenilirlik” olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, alt-sektörler olarak vinç ve liman 
işletmelerinin kriter önceliklerinin genel anlamda vinç sektörünün kriter öncelikleri ile uyumlu 
olduğu ancak birçok işletme için en çok öncelik verdiği kriterin diğerlerinkinden farklı olduğu 
saptanmıştır.  

Tartışma – Araştırma sonucu olarak, her işletmenin, bağlı olduğu alt-sektörden bağımsız olarak, 
farklı kriter önceliklerine sahip olabildiği görülmüştür. Dolayısı ile tedarikçi, her bir işletme için en 
uygun satış stratejisini belirleyebilmek için, işletmeleri kendi kriter önceliklerine göre ayrı ayrı 
incelemelidir. Ayrıca, vinç sektörünün dinamik yapısı sebebiyle tedarikçi, sürekli müşteri 
memnuniyeti sağlayabilmek için, bu tür analizleri düzenli aralıklarla tekrar etmelidir. 
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Purpose – Crane owning companies evaluate the supply service offers for their spare parts need in 
different ways. The subjects that they consider important during the evaluation and the decision 
making can be different too. This causes loss of customer/income to the spare parts suppliers who 
have problems determining the priority of customers criteria. The purpose of this research is to 
determine the criteria priorities of crane owning companies to give suggestions to the suppliers for 
them to be able to implement the best fit sales strategy.  

Design/methodology/approach – In this research, first of all, the sales data and customer portfolio 
of Turkish spare parts supplying company are investigated. By basing on the total number of offers 
and orders, the total price of offers and orders, offer/order ratios, the target companies list is 
constructed.  The literature is investigated and the industry specialists are conducted to determine 
the criteria which are considered important by the companies during decision making about spare 
parts supply. A questionnaire form is included thirty questions to evaluate the interrelated 
importance of criteria.  The forms are sent to five spare parts supply specialists,  eight crane 
management, and nine port management companies selected from targetted companies list. The 
answers to the questionnaires are evaluated by using DEMATEL and as per the result, the criteria 

mailto:mdanisman@hotmail.com
mailto:amuratk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8105-3515
https://orcid.org/0000-0003-4169-3678


M. Danışman – A. M. Köseoğlu 12/2 (2020) 1895-1914 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1896 

Article Classification:  

Research Article  

 

 

importance list is formed for each company. Later, criteria priority comparison between the 
companies is done by using polar representation.  

Findings – As a result of the analysis,  it is found out that during decision making the most important 
criteria for the specialists is “price”, whereas for the crane owning companies it is “dependability”.  
Besides, the criteria priorities of the crane operating and the port operating companies are 
determined that are in accord with the criteria priority of the crane sector in general but the most 
important criteria for many of crane owning companies is different than the others’.   

Discussion – As a result of this research, it has been seen that every company could have different 
criteria priority independently of its related sub-sectors criteria priority. Therefore, the suppliers 
should investigate each of these companies separately as per their criteria priority to determine the 
best-fit sales strategy for each of them.  Besides, due to the dynamic structure of the crane industry, 
the suppliers should repeat such analyses regularly to maintain continuous customer satisfaction.   

1. GİRİŞ 

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (2020) verilerine göre, iş makinaları sektörü dünya 
üzerinde yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahiptir. Türkiye’de iş ve inşaat makinaları 
sektörünün 2023 yılına kadar 10 milyar USD’lik bir ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmektedir. İş makinaları 
sektörü, yarattığı katma değerler de göz önüne alındığında Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olarak 
adlandırılabilir. Turkey–OECD Data (2020) raporlarını göre, Türkiye’nin 2020 yılı tahmini büyüme oranı 
%3.04 olarak açıklanmıştır. İş makinaları alt sektörü olarak vinç sektörünün de bu genel yükseliş eğilimine 
uyumlu bir seyir takip edeceğini beklemek gerekir.  

Genellikle, inşaat, madencilik, üretim, denizcilik/ulaştırma, taşımacılık, lojistik alanlarında kullanılan vinçler, 
yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarar (Vinç, 2018). Bu hizmet, birbiri ile ilişkili faaliyetlerin kesişme 
noktasında yer alır. Dolayısıyla, vinç hizmetindeki aksama diğer hizmetlerin de aksamasına sebebiyet verir. 
Bu durum, vinçlerin “her zaman işlevsel olma zorunluluğunu” da beraberinde getirmektedir. Vinç 
sektöründe, havayolu taşımacılığı sektöründe olduğu gibi, ana amaç arızalanan aracın en kısa zamanda çalışır 
hale getirilmesini sağlamaktır. Monteviro (2020), havayolu şirketlerindeki yedek parça tedarik sürecini 
irdelediği makalesinde, tedarikteki aksaklıklarla ilgilenmenin yöneticilerin günlük operasyonlarının önemli 
bir parçasını oluşturduğunu ve bu aksaklıkların çözüm sürecinin yönetimin enerjisini ve zamanını aldığını 
vurgulamıştır. Vinçlerin işlevsel olma zorunluluğu, tedarikte verimlilik konusunu da ön plana çıkarmaktadır. 
Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (2018), tedarik zincirini , “genel verimlilik üzerine oluşturulmuş bir tasarım” 
olarak ifade ederek, verimlilik için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 
Özdemir (2004), makalesinde, işletmeler arası işbirliklerinin değer yaratıcı biçimde yayıldığını tespitle, 
günümüzün artan rekabet ortamında işletmelerin çalıştıkları tedarikçileri ile işbirliği yollarını daha ileriye 
götürmeleri gerektiğini ifade etmiştir.  

Vinç sektörü ve dolayısı ile yedek parça tedarik hizmetlerindeki artan rekabet ortamı, tedarikçilerin öncelikle 
işletmelerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini daha iyi anlamalarını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, Türkiye 
ekonomisinin itici/destekleyici gücü olarak vinç sektörünün farklı uygulama alanlarında ve artan bir önemde 
değerlendirilmeye devam edeceği göz önünde bulundurularak, yedek parça tedarik hizmetlerinde 
iyileştirme/ geliştirme çalışmalarına destek verilmesi gerekmektedir. İşte bu gereklilikler, çalışmanın çıkış 
noktasını oluşturmuştur.  

Vinç Sektörüne Genel Bir Bakış 

Vinç sektörünü, vinç işletmeleri ve liman işletmeleri olmak üzere iki ana alt-sektör bazında incelemek, sektör 
ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamada kolaylık sağlayacaktır.  

Vinç işletmeleri, vinç hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda kısa veya uzun süreli kontratlı olarak hizmet veren 
vinç sahibi firmalardır. Bu tür firmaların farklı tip ve kapasitelerde vinçleri vardır.  Hizmet verilen alanlar 
genellikle limanlarda gemi boşaltma ve yüklemeleri, liman stok sahalarında istifleme ve kamyonlara yükleme,  
maden ocaklarında istif ve kamyonlara yükleme, demir-çelik sektöründe fabrika içinde ve stok sahalarında 
istif ve kamyonlara yükleme, fabrika / bina montajlarında ve alt-yapı çalışmalarında vinç hizmeti verme olarak 
sıralanabilir. Böylelikle, hizmet talep eden firmalar dışardan hizmet alma avantajlarından yararlanırlar. 
Ancak, oldukça rekabetçi bir alan olan vinç işletmeciliğinde, vinç işletmeleri de diğer firmalarla rekabet 
edebilmek için müşteriye en uygun fiyat ile fakat kesintisiz bir hizmet vermeyi amaçlar ve bu doğrultuda 
kesintisiz hizmet verme konusunda bazı taahhütlerde bulunurlar. Örneğin, gemi tahliyesi esnasında vinçte 
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bir arıza meydana geldiğinde,  hizmet talep eden firma, gemiye ödemek zorunda kalabileceği demorajı, 
hizmeti veren liman/vinç işletmesinden talep edebilir.  Bu tür taahhütler de göz önüne alındığında, vinçlerin 
sürekli olarak işlevsel tutulması ve buna paralel yedek parça tedarikinin düzgün işleyişi, vinç işletmeleri için 
önceliklidir.  

Liman İşletmeleri, limanlarda gemilere boşaltma / yükleme ve varsa geri sahasında depoculuk faaliyeti veren 
işletmelerdir. Bu hizmetleri, kendi işletmelerinin sahibi olduğu vinçler ve/veya vinç işletmelerinden kiraladığı 
vinçler vasıtası ile verirler. Bu işletmeler de aynı bölgede bulunan diğer liman işletmeleri ile rekabet altında 
çalışırlar. Dolayısıyla,  kendilerine ait vinçlerle hizmet veren liman işletmeleri de yine kesintisiz hizmet ve 
minimum işletme giderleri ile hizmet vermeyi amaçlarlar. Limanlarda verilen hizmetlerin ana oyuncusu 
vinçlerdir. Dolayısıyla, işlevsel bütünlük için vinçlerin devamlı çalışabilir halde olması tüm taraflar için bir 
zorunluluktur.   

Türkiye’deki birçok demir çelik fabrikasının kendine ait limanı vardır. Fabrikalarındaki yük istifleme, 
araçlardan yük boşaltma, araca yük boşaltma, pota besleme gibi faaliyetlerde de vinç kullanırlar. Buna ek 
olarak, limanlarına kendi fabrikaları için hammadde getiren ve üretim sonrası ürünlerini taşımak üzere 
limanlarına gelen gemilere de hizmet verirler.  Fabrikanın stratejileri doğrultusunda, bu hizmetlerin tümünü 
veya bir bölümünü bir başka vinç işletmesine de yaptırabilirler. Aynı zamanda, limanlarının fazla 
kapasitelerini üçüncü şahıslara (başka yük sahiplerine) hizmet vermek için kullanırlar.  

Vinç Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler    

Vinçlerin satış sonrası hizmetleri iki aşamada değerlendirilir: garanti ve garanti dışı süreç. Garanti sürecinde 
vinç için satış sonrası hizmetler,  vinç üreticisinin o ülkedeki yetkili firması tarafından ücretsiz olarak verilir. 
Bu süre zarfında kullanılan yedek parçaların orijinal olması ve vinci tedarik eden firma kanalı ile temin 
edilmesi zorunludur. Aksi durumda vinç garanti kapsamından çıkar. Garanti süreci tamamlandıktan sonra 
vinç sahibi firma, satış sonrası hizmeti dilediği kanaldan alabilir.  

İşletmeler, tamir/bakımlarda kullanacağı yedek parçaları yetkili firma kanalı ile orijinal parça veya piyasadan 
muadil olarak seçebilirler. Ancak, her ne kadar muadil parça kullanılması daha ucuz bir seçenek olarak 
görülse de, bazı durumlarda, makinanın diğer aksamlarına daha büyük zararlar verebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca, muadil parça kullanılması, orijinal parça kullanımında yetkili firmanın 
koruyuculuğunu ortadan kaldıracaktır. Vinci en iyi tanıyan firma olarak, yetkili firma kanalı ile çalışmak,  ilk 
etapta daha maliyetli gibi görünse de, uzun vadede her zaman için daha ekonomiktir. 

Satış sonrası servis hizmetleri ve buna bağlı orijinal yedek parça tedariki, genel uygulama olarak vinci 
satan/yetkili firma veya yetkilendirdiği firma vasıtası ile sağlanır. Bu arada yetkisiz firmaların tedarik hizmeti 
verdiği gri marketler de oluşmuştur. Bu gibi tedarikçiler, görece daha küçük organizasyonlar olup düşük 
işletme giderlerinin sağladığı avantaj ile daha düşük fiyatlarla orijinal yedek parça satabilmektedirler. 
İşletmeler tarafından, tedarik maliyetlerini düşürmek için veya alternatif tedarik kaynağı olarak kullanılan bu 
tür firmaların, kalıcılığı olmadığı gibi yaşanabilecek aksaklıklarda müşteriye destek veremeyeceği her zaman 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumun, ayrıca, resmi satış kanalı ile ilişkileri de olumsuz etkileyeceği 
unutulmamalıdır. Vinç için işlevsel süreklilik ve buna bağlı olarak yedek parça tedarikinin kesintisiz 
yapılabilmesi, tedarikçi ile de sağlam ilişki kurmayı gerekli kılar.   

Yedek Parça Teklif Toplama Yöntemleri 

Vinç sektöründeki işletmelerin, ihtiyaçları olan yedek parça tekliflerini toplamada kullandığı birkaç yöntem 
mevcuttur. Görece küçük ölçekli vinç işletmeleri, klasik yöntem ile yedek parça ihtiyacı olduğunda bunu 
tedarik firmaları ile direkt temasa geçerek teklif talep etmekte, piyasadan muadil parça fiyatı ile karşılaştırıp 
ihtiyaçları ve ekonomik koşulları çerçevesinde,  pazarlık da yapmak sureti ile tercih ettiği kanaldan siparişini 
vermektedir.   

Daha büyük ölçekli işletmeler ise, elektronik ortamda yedek parça teklif toplama hizmeti veren Pratis, 
Promena gibi portallara üye olmakta ve teklif toplama süreçlerini bu kanallardan yönetmektedir. Yine görece 
bazı büyük firmalar ise, teklif toplama süreçlerini kendilerine ait portallar üzerinden takip edip 
yönetmektedir.  
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Literatür Taraması 

Bu makalenin ana teması olan süreç iyileştirme konusu farklı ve benzer sektörlerde ama konuya ters açıdan 
bakarak DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), DEMATEL ve AHP (Analytic 
Hierarchy Process) gibi çok kriterli karar verme teknikleri yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Örneğin Koç 
(2019) makalesinde, uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmenin tedarikçi seçim 
problemine bulanık DEMATEL yöntemi ile çözüm aramış ve işletmeye, potansiyel tedarikçiler arasında en 
uygun olanının seçimi konusunda değerlendirme yapma olanağı sağlamıştır. Bir başka makalede (Karaoğlan 
ve Şahin, 2016) araştırmacılar, bir işletmenin satın alma kararı verirken, uzman görüşleri ile birlikte kendi 
önceliklerini de göz önüne aldıklarını tespitle, satın alma sürecine etki eden faktörler, DEMATEL ve ardından 
AHP yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir seçim yöntemi ortaya çıkarmışlardır. Her iki makale de, ellerindeki 
mevcut seçenekler arasından en iyi seçimi yapma stratejisinin bulunması üzerine yoğunlaşılmıştır. Ancak bu 
makalede, karar vericinin karar verme sürecinde hangi kriterlere daha fazla önem verdiği konusuna 
yoğunlaşmak suretiyle,  tedarikçi olarak teklif verme sürecinde hangi kriterlere daha çok önem verilmesi 
gerektiği konusunda bir çıkarım yapmaya çalışılmıştır. 

Son yıllarda yazılan makaleler incelendiğinde DEMATEL’in farklı sektörlerde ve farklı seçim analizlerinde 
yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Uzan (2020), bir havayolu şirketinin IT departmanının tedarik 
seçim sürecinde DEMATEL ile kriter ağırlıklarını belirledikten sonra MOORA (Multi-Objective Optimization 
By Ratio Analysis) ve ARAS (Additive Ratio Assessment) yöntemi kullanarak en uygun yazılım şirketinin 
saptanmasını sağlamıştır. Bir başka makalede (Tarım ve Kandemir, 2017) ise, tedarik zinciri ağındaki gerekli 
olan tedarikçi seçimini, tedarikçi önem ve sıralaması odaklı, çok kriterli bir karar destek ara yüz görsel destek 
programı oluşturmuşlardır. Bu çalışmalarında, DEMATEL yöntemi ile kriterler etkileyen ve etkilenen olarak 
sıralanmış, daha sonra bulanık DEMATEL yöntemi ile kriterlerin önem sıraları oluşturularak karar vericinin 
karar aşamasında en çok göz önünde bulundurması gereken kriterler belirlenmiştir.     

Tarım-gıda sektörü üzerine yazılmış bir makalede (Hatem vd., 2019) araştırmacılar, tedarik zincirindeki 
hassas noktaların DEMATEL yöntemi ile önem sırasını oluşturup, güçlendirilmesi konusunda karar vericilere 
en çok göz önünde bulundurmaları gereken kriterleri belirlemişlerdir. Çin tekstil endüstrisinde faaliyet 
gösteren bir firmanın güvenilir ve esnek tedarikçi seçiminde de yine DEMATEL yöntemi kullanılarak karar 
vericinin uygun tedarikçinin seçiminde en çok önem vermesi gereken kriterler belirlenmiştir (Li vd., 2019).      

DEMATEL yöntemi kriterlerin önem sırasını belirleyerek karar vericilere en uygun tedarikçi seçimi 
konusunda yardımcı olmaktadır. Ancak, karar vericilerin verdikleri kararlarda kendi duygu, düşünce ve 
davranışlarının da etkili olduğu unutulmamalıdır. Karar, geçmişteki davranışları ve gelecekteki sonuçları 
yansıtır. Karar verme konusunda farklı tanımlamalar olsa da, en basit şekli ile alternatifler arasında bilinçli bir 
seçim yapma sürecidir. Bu süreç içerisinde, karar vericinin verdiği kararlara etki eden faktörler “öznel” ve 
“nesnel” olarak iki gruba ayrılır. Öznel faktörler; karar vericinin sezgi, deneyim, ruh hali gibi kişiliği ile ilgili 
faktörlerdir. Nesnel faktörler ise; karar vericinin kişiliği dışında kalan ve biraz da beceri gerektiren, görece 
daha bilimsel verilere dayanan faktörlerdir. Bazen karar vericinin öznel davranıp kendi değer yargılarına göre 
tercih yaptığı ve buna göre hareket ettiği de görülebilmektedir (Baweja, 2016). Bu konuda yapılan bir 
çalışmada (Bozkurt ve Ercan, 2019), karar verme konusunun işe adanmışlıkla olan ilişkisi ve adanmışlığın 
karar verme tarzına pozitif ve negatif etkileri incelenmiştir. Türkiye’deki algısal sapma konusunda yapılan bir 
araştırmada (Oran vd., 2010) ise araştırmacılar , karar vericilerin her zaman rasyonel davranmadığını ve 
örneğin risk eğiliminin bireylerin verdiği kararlar üzerinde oldukça etkili olduğunu bulmuşlardır.       

Tedarikçiler, işletme ile arasındaki mevcut durumu değerlendirip strateji geliştirirler. Bu amaçla, bulguların 
tedarikçi tarafından analiz edilip değerlendirilebilmesi için kolay anlaşılabilir bir şekilde sunulması ayrıca 
önemlidir. Bulguların gösterimi konusunda farklı yöntemler mevcuttur. Örneğin, James (2011) 
araştırmasında, Tesco şirketinin performans kriterlerini, şirketin kendi müdür / çalışanları ve müşterilerden 
elde ettiği bilgiler doğrultusunda değerlendirmiş ve çıkan sonucu Polar Diyagram üzerinde göstererek, Tesco 
çalışanlarına göre kriterlerin önem sırası ve müşterilerinin bu kriter performanslarını ne ölçüde başarılı 
bulduğunu karşılaştırmıştır. 

Ancak, mevcut durumun resmi, farklı şekillerde de gösterilebilmektedir. Tekin vd. (2014), hizmet kalitesinin 
ölçümünde alternatif bir yöntem olarak önem-performans analizini irdelemiştir. Bu analiz, performans 
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kriterlerinin birbirlerine göre önem derecelerini ve alınması gereken aksiyonları ortaya çıkaran bir başka 
yöntemdir. 

 

Şekil.1 Önem-performans matrisi 

Şekil.1’de görüldüğü gibi, önem-performans matrisi, Y-ekseninde “ÖNEM (kriterin müşteri açısından önem 
derecesi)” ve X-ekseninde “PERFORMANS (performansın rakip firma performansı ile kıyaslanması)” baz 
alınarak dört bölgeye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan kriter değerlemeleri, belirlenen dört 
bölgeden hangisinin içinde yer alıyorsa, süreç iyileştirmede ona göre bir strateji izlenmektedir. Örneğin, 
“fiyat” kriteri aldığı değer ile “YOĞUNLAŞILMASI GEREKEN KRİTERLER” bölgesinde yer almışsa, 
fiyatlama konusunun çok önemli olmasına rağmen rakiplere oranla müşteri tarafından düşük performanslı 
olarak değerlendirildiği ve acil önlem alınması gerektiği anlaşılmalıdır. Böyle bir durumda firma, 
fiyatlandırma konusuna öncelik verip bu kriteri iyileştirmeye çalışacaktır. 

Ancak bu çalışmada, tedarikçi performansının diğer tedarikçilerin performanslarına karşı kıyaslanması 
yerine, kriterlerin işletmeler açısından önem dereceleri dikkate alınarak sektör/alt-sektör  – işletme bazlı bir 
kriter kıyaslaması yapılmıştır.   

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE UYGULAMA ALANLARI 

Vinç işletmelerinin tedarikçi seçiminde göz önünde bulundurdukları kriterler, işletmenin kurumsal yapısı, 
hizmet verdikleri sektörlerin yoğunluğu, çalışma ortamları, yapmış oldukları anlaşma şartlarına bağlı olarak 
farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak, bu kriterlerin birbirlerinden bağımsız bir şekilde tek başına 
değerlendirilmesi de yanlış sonuçlara sebebiyet verebilir (Gölcük ve Baykasoğlu, 2015:2). Örneğin, bir liman 
işletmesinde vincin işlevsel devamlılığı çok önemlidir. Aksi takdirde, vinç arızasından dolayı gemi 
tahliyesi/yüklemesinde oluşabilecek gecikmelerden dolayı liman işletmesi gemi/yük sahibine ceza ödemek 
zorunda kalabilir. Bu cezalar, bazen düşük maliyetli bir yedek parçadan kaynaklanmış olabilir.  Bu şekilde 
yoğun bir ortamda hizmet veren bir liman işletmesi için yedek parçanın teslim süresinin kısa olması, yedek 
parça fiyatının düşük olmasından çok daha önemli olabilir.  

Günümüz piyasa koşullarında dolayı vinç işletmelerinin birbirleri ile olan rekabetleri her geçen gün 
artmaktadır.  İşletmeler arasındaki rekabet, aynı oranda tedarikçi firmalara yansımakta olup artık tedarik 
zincirleri de birbirleri ile rekabet eder hale gelmiştir (Koç, 2019:339). Dolayısı ile işletmeler, daha çok artan bir 
önemle doğru tedarikçi ile çalışmak zorundalar. Tedarikçilerin de sağladıkları hizmeti işletmelerin 
memnuniyet ölçütlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir (Salman vd., 2016:1056). 

Günümüzün yüksek rekabet ortamında, yetkili servis olmak tedarikçiler için başarının tek anahtarı değildir. 
Gri market gerçeği de göz önüne alınarak, işletmelerin satın alma süreçlerindeki kararlarına en çok etki eden 
kriterlerin belirlenmesi, tedarikçiler için başarının belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada, bir Türk tedarik firmasının verilerinden hareketle, hedef müşterilerinin kriter öncelikleri belirlenip, 
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tedarikçinin müşteri / gelir kaybı yaşamaması için izlemesi gereken satış stratejisi konusunda öneriler 
sunulacaktır.   

Bu çalışma, farklı sektörlerde tedarik hizmeti veren kuruluşların süreç iyileştirmelerinde, odaklanmaları 
gereken konuları belirleme ve müşteri memnuniyetini koruma/arttırma konusunda izleyebilecekleri stratejiler 
konusunda yardımcı olmayı amaç edinmektedir.     

3.ARAŞTIRMADA İZLENECEK YÖNTEM 

Araştırma, Tablo.1’de gösterilen algoritmaya göre yapılacaktır. 

Tablo.1 Araştırmada İzlenecek Yöntemin Algoritması 

 

3.1. Tedarikte Süreç İyileştirme İhtiyacının Tanımlanması 

Araştırmada, Alman menşeli bir vinç üreticisine 1992 yılından beri Türkiye’de satış ve satış sonrası hizmetler 
konusunda yetkili tedarikçi olarak hizmet veren bir firmanın dataları incelenmiştir. İncelemede, yedek parça 
hizmeti verilen müşterilerin 2019 yılında talep etmiş oldukları teklif sayısı, miktarı, gerçekleşen sipariş sayısı 
ve miktarları incelenmiş ve kırk altı işletmeden oluşan bir müşteri listesi oluşturulmuştur (Tablo.2). Bu 
işletmelerin faaliyet alanları ile ilgili kısaltma kodları Tablo.3’te gösterilmiştir. Bu çalışmadaki incelenecek 
hedef işletmeler, lokomotif alt sektörler olan liman işletmeleri ve vinç işletmelerinden seçilmiştir. Tedarikçi, 
şu aşamada herhangi bir kriter değerlendirmesi yapmadan bütün müşterilerine aynı yöntem ile teklif 
vermektedir.   

Tablo.2 Tedarikçinin Alt-sektörel Bazda Müşteri Listesi 

FİRMA KOD TEKLİF 
ADEDİ 

TEKLİF 
TUTARI 

SİPARİŞ 
ADEDİ 

SİPARİŞ TUTARI SİPARİŞ/TEKLİF  
ORANI 

İŞLETME1 LMN 54 72.819,00 €URO 41 34.496,13 €URO 47,37% 

İŞLETME2 LMN 14 123.680,00 €URO 11 25.814,12 €URO 20,87% 

İŞLETME3 VNC 10 32.275,00 €URO 8 29.514,93 €URO 91,45% 

İŞLETME4 DMC 13 9.189,00 €URO 8 3.844,73 €URO 41,84% 

İŞLETME5 FAB 9 16.222,00 €URO 8 1.853,71 €URO 11,43% 

İŞLETME6 FAB 22 80.311,00 €URO 10 4.208,69 €URO 5,24% 

İŞLETME7 LMN 6 6.655,00 €URO 4 1.584,78 €URO 23,81% 

İŞLETME8 LMN 57 264.496,00 €URO 41 56.276,39 €URO 21,28% 

İŞLETME9 LMN 52 85.519,00 €URO 39 40.800,95 €URO 47,71% 

Süreç iyileştirme 
ihtiyacının 

tanımlanması

Karar verme 
kriterlerinin ve 

ölçeklerinin  
belirlenmesi

İşletmelere ikili 
karşılaştırmalı 

kriter 
değerlendirme 

formu gönderilmesi

DEMATEL 
Yöntemi ile 
kriterlerin 

ağırlıklarının 
bulunması

Kriter 
önceliklerinin Polar 

Gösterimi
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İŞLETME10 LMN 99 291.843,00 €URO 80 81.989,16 €URO 28,09% 

İŞLETME11 LMN 15 13.105,00 €URO 12 20.654,93 €URO 157,61% 

İŞLETME12 DMC 43 137.950,00 €URO 24 31.075,68 €URO 22,53% 

İŞLETME13 VNC 21 15.666,00 €URO 18 4.478,72 €URO 28,59% 

İŞLETME14 LMN 9 13.533,00 €URO 8 8.809,60 €URO 65,10% 

İŞLETME15 LMN 16 47.497,00 €URO 8 7.960,20 €URO 16,76% 

İŞLETME16 LMN 5 65.413,00 €URO 3 22.863,12 €URO 34,95% 

İŞLETME17 LMN 6 22.291,00 €URO 3 9.175,90 €URO 41,16% 

İŞLETME18 LMN 40 185.918,00 €URO 29 110.761,55 €URO 59,58% 

İŞLETME19 LMN 13 22.110,00 €URO 8 13.016,52 €URO 58,87% 

İŞLETME20 LMN 8 127.316,00 €URO 4 103.071,71 €URO 80,96% 

İŞLETME21 LMN 38 300.053,00 €URO 29 161.277,40 €URO 53,75% 

İŞLETME22 VNC 14 41.368,00 €URO 10 12.298,30 €URO 29,73% 

İŞLETME23 LMN 45 134.916,00 €URO 33 112.485,02 €URO 83,37% 

İŞLETME24 LMN 10 52.784,00 €URO 3 12.701,37 €URO 24,06% 

İŞLETME25 FAB 77 195.251,00 €URO 55 88.144,16 €URO 45,14% 

İŞLETME26 VNC 16 29.206,00 €URO 10 7.830,58 €URO 26,81% 

İŞLETME27 DMC 9 18.312,00 €URO 7 6.404,09 €URO 34,97% 

İŞLETME28 DMC 7 5.737,00 €URO 6 4.786,49 €URO 83,43% 

İŞLETME29 LMN 100 559.320,00 €URO 77 371.448,69 €URO 66,41% 

İŞLETME30 LMN 50 382.859,00 €URO 31 126.032,35 €URO 32,92% 

İŞLETME31 DMC 6 8.813,00 €URO 4 6.378,93 €URO 72,38% 

İŞLETME32 DMC 13 12.773,00 €URO 8 4.300,62 €URO 33,67% 

İŞLETME33 LMN 21 38.991,00 €URO 17 20.026,84 €URO 51,36% 

İŞLETME34 VNC 22 27.846,00 €URO 18 20.788,63 €URO 74,66% 

İŞLETME35 LMN 10 19.326,00 €URO 7 6.127,40 €URO 31,71% 

İŞLETME36 VNC 19 18.794,00 €URO 10 1.147,00 €URO 6,10% 

İŞLETME37 LMN 20 40.509,00 €URO 12 8.061,01 €URO 19,90% 

İŞLETME38 VNC 11 6.787,00 €URO 10 6.332,17 €URO 93,30% 

İŞLETME39 VNC 6 2.347,00 €URO 5 1.532,84 €URO 65,31% 
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İŞLETME40 DMC 5 9.532,00 €URO 4 9.371,92 €URO 98,32% 

İŞLETME41 LMN 41 216.199,00 €URO 34 133.655,14 €URO 61,82% 

İŞLETME42 LMN 8 9.862,00 €URO 5 3.609,10 €URO 36,60% 

İŞLETME43 DMC 39 138.658,00 €URO 19 86.692,02 €URO 62,52% 

İŞLETME44 LMN 59 453.176,00 €URO 32 153.458,42 €URO 33,86% 

İŞLETME45 VNC 4 8.128,00 €URO 3 7.391,58 €URO 90,94% 

İŞLETME46 VNC 13 37.468,00 €URO 12 31.641,96 €URO 84,45% 

  
1175 4.402.823,00 €URO 828 2.016.175,55 €URO 45,79% 

 
Tablo.3 İşletmelerin faaliyet alanları ile ilgili kısaltma kodları 

LMN Liman İşletmeleri 
VNC Vinç İşletmeleri 
DMC Demir Çelik İşletmeleri 
FAB Fabrika 

 
Tablo.2‘deki işletmelerin sipariş/teklif oranlarının ortalaması %45.79 olarak hesaplanmıştır.  

3.2. Kriter Tanımlaması ve Ölçeklerin Belirlenmesi  

Kriterlerin belirlenmesinde literatür taraması ile birlikte tedarikçilerin ve işletmelerin karar vericilerinin 
görüşlerine de başvurulmuştur. Kriter belirleme sürecinde, işletmelerin teklif toplama sürecinde kullandığı 
temel kriterler baz alınarak Tablo.4’te sıralanan altı kriter belirlenmiştir. 

Tablo.4 Kriterler, kısaltma ve açıklamaları 

FİYAT ( FT ) Yedek parçanın satış fiyatı 
TESLİM SÜRESİ ( TS ) Yedek parçanın sipariş tarihinden işletmeye teslimine kadar geçen süre 

TESLİM ŞEKLİ ( TŞ ) 
Yedek parçanın işletmeye teslim şekli (işletmenin deposunda, 
tedarikçinin deposunda, işletmenin talep ettiği başka bir yerde vs.) 

ÖDEME VADESİ ( ÖV ) Yedek parça fiyatının fatura tarihinden itibaren ödenebileceği süre 
GÜVENİLİRLİK ( GV ) Tedarikçinin tedarik konusundaki devamlılık kabiliyeti 

HİZMET KALİTESİ ( HK ) Tedarikçinin, işletmenin taleplerine karşılık verebilme yeteneği, 
ulaşılabilirliği, esnekliği, uyumu, vs. 

 
Bu çalışmada, tedarik tarafında uzun zamandır hizmet veren, farklı açılardan konu hakkında bilgi ve deneyim 
sahibi olan yöneticiler uzman olarak tanımlanmıştır. Bu uzmanlarla birlikte vinç sektöründe hizmet veren 
işletmelere, Tablo.5’teki gibi sorulardan oluşturulmuş otuz soruluk kriter karşılaştırmalı değerlendirme 
formu gönderilecektir.  Değerlendirme sorularına gelecek cevaplar, Tablo.6’daki ölçek doğrultusunda 
puanlanacak ve çıkan sonuçlar DEMATEL yöntemi ile analiz edilecektir. 

Tablo.5 Kriter Karşılaştırmalı Değerlendirme Formu Örnek Soru 

Soru-1: “FİYATIN “ “TESLİM SÜRESİNE” göre değerlendirebilir misiniz? 
 

ÖNEMSİZ AZ ÖNEMLİ ÖNEMLİ DAHA ÖNEMLİ ÇOK ÖNEMLİ 
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Tablo.6  Kriter Değerlendirme Tablosu 

DEĞERLENDİRME ÖNEMSİZ AZ ÖNEMLİ ÖNEMLİ DAHA ÖNEMLİ ÇOK ÖNEMLİ 
 PUANLAMA 0 1 2 3 4 

 

3.3. DEMATEL Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Bulunması 

DEMATEL yöntemi, 1972 – 1976 yılları arasında Battelle Memorial Enstitüsünün Bilim ve İnsan İlişkileri 
Programı tarafından geliştirilmiştir.  Bu yöntem, karmaşık ve birbiri ile ilişkili kriterlere sahip sistemlerin 
değerlendirilip karar verme aşamasında bir kolaylık / iyileşme sağlaması amacı ile geliştirilmiştir (Rolita vd., 
2018:2). 

Bu çalışmada, işletmelerdeki karar vericilerin ortak görüşleri ve literatür çalışmaları sonucu ortaya çıkan bazı 
temel kriterler kullanılarak analiz yapılacaktır. Bu tür çok sayıda ve birbiri ile ilişkili kriterlere göre karar 
verilmesi gereken durumlarda DEMATEL çok tercih edilen yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Koç, 2019).          

DEMATEL yöntemi, öncelikle nitel ve nicel kriterlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin ölçümünü sağlayıp 
mevcut durumun bir fotoğrafını çeker. Bu fotoğrafa bakarak, hali hazırda verilen tedarik hizmeti kriterlerinin 
karar verici olarak işletme tarafından nasıl değerlendirildiği ortaya çıkar.  Dolayısı ile tedarikçi verdiği tedarik 
hizmetinde iyileştirilmesi gereken noktaları da anlamış olur. Sonrasında izlenecek strateji, ortaya çıkan bu 
fotoğraf neticesinde belirlenebilecektir.  

DEMATEL yöntemi ile kriter ağırlıklarının bulunması aşağıdaki sıralama ile gerçekleştirilmiştir (Karaoğlan 
ve Şahin, 2016:366-368): 

1.Adım: Kriter Karşılaştırma Matrisi Hazırlama  

Bu amaçla, sektördeki işletmelere e-posta yolu ile Tablo.5’teki gibi soruları içeren kriter karşılaştırma formları 
gönderilecek ve gelen cevaplar Tablo.6’daki kriter değerlendirme tablosuna göre değerlendirilecektir. Uzman 
görüşü, sektör olarak vinç sektörü ve buna bağlı alt-sektörler olan liman işletmeleri ve vinç işletmeleri bazında, 
son olarak da her işletme için ayrı ayrı olmak üzere Tablo.7’deki gibi bir kriter karşılaştırma matrisi 
oluşturulacaktır. 

Tablo.7 Kriter Karşılaştırma Matrisi Şablonu 

FT-TS FT-TŞ FT-ÖV FT-GV FT-HK 
TS-FT TS-TŞ TS-ÖV TS-GV TS-HK 
TŞ-FT TŞ-TS TŞ-ÖV TŞ-GV TŞ-HK 
ÖV-FT ÖV-TS ÖV-TŞ ÖV-GV ÖV-HK 
GV-FT GV-TS GV-TŞ GV-ÖV GV-HK 
HK-FT HK-TS HK-TŞ HK-ÖV HK-GV 

 
2.Adım: Kriterler-Arası Direkt İlişki Matrisi (X) Hazırlama  

- Her uzman için ayrı ayrı olarak,  kriter karşılaştırmaları için verdiği cevaplar kriter değerlendirme tablosuna 
göre değerlendirilip puanlanır,  

- Uzman görüşü için, her uzmanın kriter karşılaştırmaları için verdiği cevaplar kriter değerlendirme tablosuna 
göre değerlendirilip puanlanır ve toplanıp aritmetik ortalaması alınır, 

- Her işletme için ayrı ayrı olarak, kriter karşılaştırmaları için verdiği cevaplar kriter değerlendirme tablosuna 
göre değerlendirilip puanlanır, 

- Vinç alt-sektörlerinden biri olan liman işletmeleri için, liman işletmesi olarak hizmet veren her işletmenin 
kriter karşılaştırma puanları toplanıp aritmetik ortalaması alınır, 

-  Vinç alt-sektörlerinden biri olan vinç işletmeleri için, vinç işletmesi olarak hizmet veren her işletmenin kriter 
karşılaştırma puanları toplanıp aritmetik ortalaması alınır, 
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- Vinç sektörü için, vinç işletmesi ve liman işletmesi kriter değerlendirme puanları toplanıp aritmetik 
ortalaması alınır, 

ve puanlar doğrultusunda, Tablo.8’deki gibi bir Kriterler Arası Direkt İlişki Matrisleri(X) oluşturulacaktır. 

Tablo.8. Kriterler Arası Direkt İlişki Matrisi (X) 

 FT TS TŞ ÖV GV HK Toplam 
FT        
TS        
TŞ        
ÖV        
GV        
HK        
TOPLAM        

Her matriste, tüm kriterlerin toplam satır ve toplam sütunlarında bulunan en büyük değer, “s değeri” olarak 
belirlenecektir.   

3.Adım: Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (C) Hazırlama 

Her bir direkt ilişki matrisindeki kriter puanları, o matris için belirlenen “s değeri”ne bölünmek sureti ile, 
Tablo.9’daki gibi bir normalleştirilmiş direk ilişki matrisi (C) oluşturulacaktır.  

Tablo.9 Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (C) 

 FT TS TŞ ÖV GV HK Toplam 
FT        
TS        
TŞ        
ÖV        
GV        
HK        
TOPLAM        

4.Adım: Toplam İlişki Matrisi (F) Hazırlama 

Toplam ilişki matrisi F = C ( I – C )⁻¹ eşitliği ile bulunacaktır. I, birim matrisi ifade etmektedir. Bu formül 
yöntemi ile yapılan hesaplama sonucunda, Tablo.10’daki gibi bir Toplam İlişki Matrisi (F) oluşturulacaktır. 

Tablo.10 Toplam İlişki Matrisi (F) 

 FT TS TŞ ÖV GV HK TOPLAM(D) 
FT        
TS        
TŞ        
ÖV        
GV        
HK        
TOPLAM(R)        

 

5.Adım: Kriter ağırlık (w) tablosunun hazırlanması 

Kriter ağırlık değeri aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır: 
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W   =   √  ( D+R )² + ( D - R)² 

Her kriter için bu formüle göre hesaplanan ağırlık değerleri (W), toplam ağırlık değerlerine bölünmek sureti 
ile her bir kriterin oransal olarak ağırlık değeri (w) hesaplanacaktır. Bu değerler ışığında, kriter ağırlık oranı 
en fazla olan kriter 6 ve en az olan 1 olacak şekilde sıralı olarak kriter ağırlık puanlamaları oluşturulacaktır.  

3.4. Kriter Ağırlıklarının Polar Gösterimi 

Uzman görüşü, vinç sektörü, alt sektörler olarak liman işletmeleri, vinç işletmeleri ve tek olarak her vinç 
işletmesi için ayrı ayrı hazırlanacak olan kriter ağırlık puanlamalarına göre, karşılaştırmalı kriter öncelik 
sıralama tabloları oluşturulacak ve polar gösterimleri de bu bilgiler ışığında yapılacaktır. 

Kriter polar gösterimi,  birbiri ile ilişkili kriterlerin önem sırasını gösteren oldukça faydalı bir yöntemdir.  Polar 
gösterim olarak adlandırılmasının sebebi, önem derecesini temsil eden kriterler skalasının başlangıç 
noktalarının aynı orijin olmasıdır (Slack vd., 2007:54). Her kriter için, DEMATEL yöntemi sonucu bulunan 
uzman görüşü,  sektörel, alt-sektörel ve hedef işletme bazlı olarak birbirleri ile kıyaslama yapılmak sureti ile, 
öncelik sırası aynı orijinden çıkan bir eksen üzerinde işaretlenecektir. Böylelikle, Şekil.2’de örnek olarak 
gösterildiği gibi, uzman görüşü, sektörel, alt-sektörel ve işletme bazlı kriter önem sıralamalarının aynı 
diyagram üzerinde görünmesi sağlanıp karşılaştırma yapılabilecektir. 

 

Şekil.2 Kriter Önem Sıralaması Polar Gösterimi 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin büyük bir çoğunluğu kriterlerin birbirlerinden bağımsız olduğunu 
iddia etmektedir. Ancak, gerçek dünyada durum hiç de öyle değildir. Örneğin, yoğun çalışan bir limanda 
hizmet veren bir vinç işletmesi için, yoğun rekabet şartlarından dolayı bazen yedek parçanın teslim süresi 
fiyatından daha önemli olarak değerlendirilebilmektedir. Çünkü vinç arızalandığı ve yedek parçaya ihtiyaç 
duyulduğunda tedarikin gecikmesi, vincin verdiği hizmeti aksatıp vinç sahibini yüksek oranlarda demoraj / 
ceza ödemek zorunda bırakabilir. Dolayısıyla, kriterlerin tek başına değerlendirilmesi yanlış bir yaklaşım 
olacaktır. Bu sebeple, bulgular genelden detaya doğru karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir. 
Araştırmada, beş tedarikçi uzman görüşü, hedef işletmeler listesindeki farklı büyüklüklerde dokuz liman 
işletmesi ve sekiz vinç işletmesine gönderilen anket formlarına verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir.  Analiz 
sonuçları (Tablo.11), polar gösterimler yardımı ile dört gurupta karşılaştırma yapmak sureti ile 
değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6
Fiyat

Teslim Süresi

Teslim Şekli

Ödeme Vadesi

Güvenilirlik

Hizmet Kalitesi

Müşteri

Standard



M. Danışman – A. M. Köseoğlu 12/2 (2020) 1895-1914 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1906 

Tablo.11 İşletmelerin Kriter Öncelik Sıralamaları 

 

4.1. Uzman Görüşü ile Vinç Sektörünün Karşılaştırılması 

Tablo.12 Uzman Görüşü ile Vinç Sektörünün Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  UZMAN GÖRÜŞÜ VİNÇ SEKTÖRÜ 
FİYAT 6 4 
TESLİM SÜRESİ 5 3 
TESLİM ŞEKLİ 4 1 
ÖDEME VADESİ 1 2 
GÜVENİLİRLİK 3 6 
HİZMET KALİTESİ 2 5 

 

FİYAT TESLİM SÜRESİ TESLİM ŞEKLİ ÖDEME VADESİ GÜVENİLİRLİK HİZMET KALİTESİ
UZMAN GÖRÜŞÜ 6 5 4 1 3 2
UZMAN1 2 6 5 1 4 3
UZMAN2 6 5 3 2 4 1
UZMAN3 4 1 6 2 3 5
UZMAN4 4 5 6 1 2 3
UZMAN5 4 5 6 1 2 3
VİNÇ SEKTÖRÜ 4 3 1 2 6 5
LİMAN İŞLETMELERİ 5 3 1 2 6 4
İŞLETME15 2 6 4 1 5 3
İŞLETME30 6 1 4 2 5 3
İŞLETME9 5 1 2 6 4 3
İŞLETME18 5 3 2 1 4 6
İŞLETME24 5 4 1 2 3 6
İŞLETME44 3 1 2 4 5 6
İŞLETME23 4 3 2 1 6 5
İŞLETME1 5 3 1 4 6 2
İŞLETME41 5 4 2 3 6 1
VİNÇ İŞLETMESİ 4 3 1 2 5 6
İŞLETME36 3 6 5 2 1 4
İŞLETME46 6 6 6 6 6 6
İŞLETME13 4 6 2 1 5 3
İŞLETME45 2 3 1 6 5 4
İŞLETME26 3 1 2 6 5 4
İŞLETME22 5 3 1 2 6 4
İŞLETME34 5 6 6 4 6 6
İŞLETME3 5 4 1 6 3 2
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Şekil.3 Uzman Görüşü – Vinç Sektörü Kriter Karşılaştırması Polar Gösterimi 

Tedarik sektöründen uzmanların görüşleri ile vinç sektörü karar vericilerinin kriter değerlendirmeleri 
farklılıklar göstermektedir. Uzmanlar için fiyat en önemli kriter olarak görünmesine karşılık vinç 
sektöründeki karar vericiler için en önemli kriter, güvenilirlik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

4.2. Vinç Sektörü ile Alt Sektörlerin Karşılaştırılması 

Tablo.13 Vinç Sektörü-Vinç İşletmesi-Liman İşletmesi Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  VİNÇ SEKTÖRÜ VİNÇ İŞLETMELERİ LİMAN İŞLETMELERİ 
FİYAT 4 4 5 
TESLİM SÜRESİ 3 3 3 
TESLİM ŞEKLİ 1 1 1 
ÖDEME VADESİ 2 2 2 
GÜVENİLİRLİK 6 5 6 
HİZMET KALİTESİ 5 6 4 

 

 

Şekil.4 Vinç Sektörü – Vinç İşletmesi – Liman İşletmesi Kriter Karşılaştırması Polar Gösterimi 

Vinç alt-sektörleri olan, vinç işletmeleri ve liman işletmelerinin kriter değerlendirmelerinde bir uyum 
görünmektedir. Teslim süresi, teslim şekli ve ödeme vadesi en önemsiz kriterler olarak değerlendirilmiştir. 
Tedarikçilerin güvenilirlik, hizmet kalitesi ve fiyat kriterine daha çok odaklanması gerekmektedir.  
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4.3. Alt Sektörlerin Kendi Aralarında Karşılaştırılması 

Tablo.14 Vinç İşletmeleri – Liman İşletmeleri Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  VİNÇ İŞLETMELERİ LİMAN İŞLETMELERİ 
FİYAT 4 5 
TESLİM SÜRESİ 3 3 
TESLİM ŞEKLİ 1 1 
ÖDEME VADESİ 2 2 
GÜVENİLİRLİK 5 6 
HİZMET KALİTESİ 6 4 

 

 

Şekil.5 Vinç İşletmeleri – Liman İşletmeleri Kriter Karşılaştırması Polar Gösterimi 

Her iki alt-sektörde de önem derecesi en düşük kriterler arasında bir uyum görünmektedir. Liman 
işletmelerinin oldukça yoğun bir tempoda ve zamana karşı yarıştıkları için her zaman güvenilir bir tedarikçiye 
ihtiyaç duyarken, vinç işletmeleri genelde kendi atölye / merkezlerinden daha uzak noktalarda hizmet 
vermeleri sebebiyle, her zaman kaliteli bir hizmet almaya daha çok önem vermektedir.   

4.4. Alt Sektör ile Bağlı İşletme Karşılaştırılması  

4.4.1.Liman İşletmeleri – İŞLETME9 

Tablo.15 Liman İşletmeleri – İŞLETME9 Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  LİMAN İŞLETMELERİ İŞLETME9 
FİYAT 5 5 
TESLİM SÜRESİ 3 1 
TESLİM ŞEKLİ 1 2 
ÖDEME VADESİ 2 6 
GÜVENİLİRLİK 6 4 
HİZMET KALİTESİ 4 3 
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Şekil.6 Liman İşletmeleri  - İŞLETME9 Kriter Karşılaştırma Polar Gösterimi 

Örnek olarak incelenen liman işletmesi (İŞLETME9), sipariş/teklif oranı (%47.71) ortalama seviyeye yakın, 
bağımsız bir liman işletmesi olup sadece üçüncü şahıslara hizmet vermektedir. Anket sonucu 
değerlendirildiğinde, genel alt-sektör eğilimi ile uyumsuz bir şekilde, ödeme vadesi ve fiyata daha çok önem 
veren bir işletme olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, makalenin yazıldığı zamanlarda Türkiye 
ekonomisinde görülen yavaşlamanın İŞLETME9’u da etkilemiş olabileceğini göstermektedir.  

4.4.2. Liman İşletmeleri – İŞLETME18 

Tablo.16 Liman İşletmeleri – İŞLETME18 Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  LİMAN İŞLETMELERİ İŞLETME18 
FİYAT 5 5 
TESLİM SÜRESİ 3 3 
TESLİM ŞEKLİ 1 2 
ÖDEME VADESİ 2 1 
GÜVENİLİRLİK 6 4 
HİZMET KALİTESİ 4 6 

 

 

Şekil.7 Liman İşletmeleri  - İŞLETME18 Kriter Karşılaştırma Polar Gösterimi 
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İkinci örneğimizde, demir çelik fabrikası ile bağlantılı çalışan, büyük ölçekli bir liman işletmesi (İŞLETME18) 
incelenmiştir. İşletmenin %59.58 sipariş/teklif oranı ile tedarikçinin servisinden genel anlamda memnun 
olduğu anlaşılmaktadır. Analiz sonucuna göre, İŞLETME18 kaliteli bir hizmete daha çok önem vermektedir.  

4.4.3. Vinç İşletmeleri – İŞLETME36 

Tablo.17 Vinç İşletmeleri – İŞLETME36 Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  VİNÇ İŞLETMELERİ İŞLETME36 
FİYAT 4 3 
TESLİM SÜRESİ 3 6 
TESLİM ŞEKLİ 1 5 
ÖDEME VADESİ 2 2 
GÜVENİLİRLİK 5 1 
HİZMET KALİTESİ 6 4 

 

 

Şekil.8 Vinç İşletmeleri  - İŞLETME36 Kriter Karşılaştırma Polar Gösterimi 

İŞLETME36, vinç sektöründe herhangi bir limana bağlı olarak çalışmayan, daha çok altyapı projelerinde 
hizmet veren orta ölçekli bir vinç işletmesidir. %6.10 gibi düşük bir sipariş/teklif oranına sahiptir. Yoğun 
olarak çalışmadıkları veya tedariklerini farklı kanallardan da sağladıkları değerlendirilebilir. Genel eğilimin 
aksine, İŞLETME36 için teslim süresi ve teslim şekli en önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

4.4.4. Vinç İşletmeleri – İŞLETME22 

Tablo.18 Vinç İşletmeleri – İŞLETME22 Kriter Karşılaştırma Tablosu 

  VİNÇ İŞLETMELERİ İŞLETME22 
FİYAT 4 5 

TESLİM SÜRESİ 3 3 
TESLİM ŞEKLİ 1 1 

ÖDEME VADESİ 2 2 
GÜVENİLİRLİK 5 6 

HİZMET KALİTESİ 6 4 
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Şekil.9 Vinç İşletmeleri  - İŞLETME22 Kriter Karşılaştırma Polar Gösterimi 

İŞLETME22, çimento fabrikasına bağlı bir limanda tahmil/tahliye firması olarak çalışan orta ölçekli bir vinç 
işletmesidir. %29.73 ile ortalamanın altında bir sipariş/teklif oranına sahiptir. Genel olarak vinç işletmelerinin 
kriterleri ile uyumlu öncelikleri olduğu görünmektedir. Ancak, İŞLETME22 için güvenilirlik en önemli kriter 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırma sonucunda aşağıdaki temel bulgulara ulaşılmıştır: 

1- Yedek parça fiyatı, uzmanların görüşlerine göre en önemli kriter olarak değerlendirilmiştir. Araştırmalarda, 
menüye eklenen pahalı bir yeni yemeğin ikinci pahalı yemeğe talebi arttırdığı örneğini vererek,  bireylerin 
karar verirken her zaman rasyonel davranmadığını ve referans noktası algısal sapmasının mevcut seçeneği 
teşvik ettiği saptanmıştır ( Oran vd., 2010:299). Gerek sektör ve gerekse de alt-sektörler bazında yapılan 
değerlendirmeler fiyatın, uzmanların düşüncelerinin aksine,  işletmeler için her zaman en önemli kriter 
olmadığını göstermiştir. 

2- Benzer işletmelerde bile, karar verme aşamasında önem verdikleri ilk iki kriter sıralaması farklı 
olabilmektedir. Örneğin, sipariş / teklif oranı ortalamanın altında olan İŞLETME36 (%6.1) için en önemli iki 
kriter teslim süresi ve teslim şekli iken İŞLETME22 (%29.73) için en önemli iki kriter güvenilirlik ve fiyat olarak 
bulunmuştur. Bu da, kriterler arasındaki önem ilişkisinin ve dolayısı ile kriter önceliklerinin her şirket için 
farklılıklar gösterebileceği ile açıklanabilecek bir durumdur.  Araştırmada DEMATEL yönteminin tercih 
edilmesinin sebebi de, birden çok ve birbiri ile yakın ilişkili kriterlerin objektif olarak değerlendirilmesine 
olanak sağlaması olmuştur (Koç, 2019:399). Böylelikle, sektör bazında bir analiz yerine işletme bazında bir 
analiz yapılması gerekliliği onaylanmıştır.          

3-  Her işletme genel anlamda bağlı olduğu sektör ve alt-sektör ile kriter öncelikleri açısından uyumlu bir tablo 
sergilemektedir. Örneğin, alt-sektör olarak liman işletmelerinin en çok önem verdiği üç kriter güvenilirlik, 
fiyat ve hizmet kalitesi olarak bulunmuş ancak bir liman işletmesi olarak İŞLETME18 için en önemli üç kriter 
aynı fakat farklı bir sıralama ile karşımıza çıkmıştır. Dolayısı ile alt-sektörün en çok önem verdiği kriterin tek 
başına işletmenin en çok önem verdiği kriteri belirlemede yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Tedarikçi firmadan temin edilen datalar incelendiğinde, araştırmanın genel amacını etkilemeyecek seviyede 
de olsa, bazı kısıtlamalar / yanlış değerlemeye sebebiyet verebilecek durumlarla karşılaşılmıştır. Örneğin, bazı 
durumlarda, talep edilen tekliflerdeki kalem sayılarının onaylandıktan sonra değiştirildiği veya iptal edildiği 
tespit edilmiştir. İşletmelerdeki yöneticilerle yapılan telefon görüşmelerinde, sipariş/teklif oranına yansıyan 
yedek parça talebindeki azalmanın tedarikçinin performansı ile direkt olarak ilgisi olmayan ( işletmenin kendi 
kurumsal işleyişindeki farklılaşma, yönetici değişikliği gibi) sebeplerden de kaynaklanmış olabileceği 
bilgisine ulaşılmıştır. Sektörün dinamik yapısı ve buna bağlı olarak karar vericilerin bireysel düşünceleri, 
örneğin işletmeye olan adanmışlığı, müşteri memnuniyetindeki değişikliklerin sebeplerinden biri olarak 
değerlendirilebilir. Yapılan bir araştırmada (Bozkurt ve Ercan, 2019:898) rasyonel, sezgisel ve bağımlı karar 
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vermenin adanmışlıkla pozitif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm kısıtlamalara rağmen bu 
çalışmada, teklif edilen/onaylanan teklif adetleri yerine teklif edilen/onaylanan teklif tutarları ve daha 
istikrarlı firmalar baz alınarak analiz gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, bu tür kısıtlamaların çalışmanın ana 
amacına yönelik analize dikkate değer bir etki yaratmayacağı öngörülmüştür. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Vinç sektörü de diğer benzer sektörlerde olduğu gibi artan bir rekabet ortamında hizmet vermektedir. Bu 
ortam, işletmelerin müşteri ile ilişkilerini arttırmaları yanında, tek başına rekabetçi olmak yerine birlikte 
çalıştıkları tedarikçileri ile ilişkilerini de daha ileri seviyelere taşımalarını gerekli kılmaktadır (Özdemir, 
2004:92). Bu durum aynı zamanda işletmelerin rekabetçi konumlarını sağlamlaştırmak için verimliliğini 
arttırma ve dolayısı ile ellerindeki tedarik seçeneklerini tekrar değerlendirmeye de itmektedir. Ancak, 
işletmenin verimliliğini arttırma ihtiyacı, tedarikçinin de bu arayışlara ayak uydurmasını gerektirmektedir 
(Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği, 2018). Tedarikçilerin, hizmet verdiği işletmelerin mevcut ve ileride 
gerekebilecek ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri, 
tedarikçi ile işletme arasında uzun süreli iş ilişkisi kurabilmelerinin sağlayacaktır (Uzan, 2020:324). Dolayısı 
ile iş ilişkisi tek taraflı değerlendirilmemelidir. İşletmenin uygun tedarikçi ile çalışması kadar tedarikçinin de 
işletmenin ihtiyaçlarını beklentileri doğrultusunda karşılayabilmesi önem arz etmektedir.           

Tedarik sektöründeki uzmanlarla yapılan karşılıklı görüşmelerde karşılaşılan, “parça fiyatının” karar verme 
sürecinde işletmeler için en önemli kriter olduğu yargısı, yapılan anketlerin sonucunda da karşımıza çıkmıştır. 
Ancak bu çalışma, işletmeler açısından karar vermede genel olarak en önemli kriterin uzmanların 
savunduğunun aksine yedek parça “fiyatı” değil tedarikçinin “güvenilirliği” olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Ayrıca bu çalışma, işletmeler açısından karar vermede tek bir kriter yerine farklı kriterler kombinasyonlarının 
birlikte değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını göstermiştir.      

Yedek parça tedariki konusunda yazılan makaleler incelendiğinde, daha çok tedarikçi firmaların seçiminde 
izlenecek yöntemler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise tedarikçilerin müşteri 
memnuniyetini nasıl arttırabileceği konusu incelenmiştir. Araştırma sonucunda, gerek sektörün dinamik 
yapısı ve gerekse de karar vericilerin bireysel davranışları sebebi ile işletmelerin karar vermelerine etki eden 
kriterlerin önem derecelerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Dolayısı ile bu çalışma, her işletmenin kriter 
puanlamaları doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilip buna göre uygulanacak bir satış stratejisi geliştirilmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, müşteri memnuniyetini arttırmak için, işletme bazında yapılacak 
analiz doğrultusunda ortaya çıkacak kriter ağırlıkları / sıralaması baz alınarak, öne çıkan kriterler için 
uygulanabilecek stratejiler belirlenmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  

- Güvenilirlik: Bunu en önemli kriter olarak değerlendiren işletmelerle çok sıkı bir şekilde ortak çalışmalar 
yürütüp, tedarikçinin deposunun sanki kendi depoları olduğu izlenimi yaratılmalı, işletmenin stok durumu 
yakın bir şekilde takip edilip işletmeye aralıklarla bu konuda geri dönüşler sağlanmalıdır. 

- Hizmet Kalitesi: Her müşteri özeldir ve bunu verilen hizmetin kalitesi ile hissetmek ister. Dolayısı ile, bunu 
en önemli kriter olarak değerlendiren işletmelere, bir satış temsilcisi atanmalı, kolay bir şekilde ulaşılabilir bir 
iletişim kanalı oluşturulmalı, sorun ve acil taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulunmalıdır. 

- Fiyat: İşletmelerin rekabetçi bir ortamda çalıştıkları göz önüne alındığında, işletmeler açısından tedarikçi 
fiyatlarının makul seviyede olduğu kabul görmüş olsa da, sektörün oldukça dinamik bir yapıya sahip olması 
sebebi ile işletmeler bazen ekonomik açıdan zor durumlara düşebilirler. Böyle durumlarda, işletmenin yedek 
parça taleplerine özel fiyat vermek, toplu alımlarda indirim uygulamak uygun bir strateji olacaktır. 

- Teslim Süresi: Bazı işletmeler, gerek yeterli stok alanları olmaması ve/veya finansman sorunları sebebi ile 
acil durumlar için ellerinde yeteri kadar stok tutamazlar. Tedarik süresini önemli olarak değerlendiren bu tür 
işletmelerin stok durumlarının devamlı olarak kontrol edilmesi ve işletme adına tedarikçi deposunda yeteri 
kadar stok tutulması gerekir.   

- Ödeme Vadesi: Benzer şekilde, vinç sektörünün genel anlamda önem vermediği bir kriterdir. Ancak, 
finansman problemi yaşayan işletmeler için önemli olduğu dönemler olabilir. Uzun vadede ilişkileri 
sağlamlaştırmak için, bu gibi zamanlarda işletmelere esnek / uzun vadede ödeme gibi kolaylıklar 
sağlanmalıdır. 
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- Teslim Şekli: Analiz sonucunda, vinç sektörünün genel anlamda en az önem verdiği kriter olarak 
belirlenmiştir. Ancak, bazı işletmeler için, yetersiz personel sayısı, teslimat organizasyonun zor olduğu 
bölgelerde çalışma gibi sebeplerle, teslimat şeklinin önem arz ettiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu 
gibi işletmelere teslimatın gerekirse işletmenin talep ettiği farklı bir yere en düşük maliyetle yapılması gerekir. 

Ayrıca, araştırma sonucunda karşımıza çıkan iki önemli konuya daha değinmek gerekmektedir. Sektörün 
dinamik yapısı sebebi ile, işletmelerin içinde bulundukları koşullar ve bunun sonucu olarak kriter önem 
sıralamaları da değişebilmektedir. Bu sebeple, bu tür anket çalışmalarının daha sık aralıklarla ( ideal olarak 
altı aylık periyotlar halinde ) yapılıp işletmelerdeki kriter öncelik değişimlerini hemen saptanması ve bu 
değişimlere uygun yaklaşımlar sergilenmesi faydalı olacaktır. İkinci husus da, bazı işletmelerin anket 
formlarına gerekli özeni göstermediği gözlemlenmiştir. Bu sebeple, bu tür anketlerin bağımsız kuruluşlar 
tarafından profesyonel anlamda yapılması daha kesin değerlendirmeler yapılabilmesini sağlayacaktır.    
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Amaç – Yalnızlık sadece sosyal hayat içerisinde değil, aynı zamanda örgüt içerisinde de yaşanan bir 
duygudur. Bu duyguyu tetikleyen etkenlerden biri ise güvendir. Adalet algısı ile örgüt ile çalışan 
arasındaki ilişkiyi değerlendiren psikolojik sözleşme ise güvenin oluşmasında önemlidir. Bu 
kavramlar ise temelde karşılılık normuna dayanmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı restoran çalışan 
davranışlarının ilgili kavramlar arasındaki ilişkinin karşılılık normu temelinde açıklanmasıdır.  

Yöntem – Araştırmada karşılılık normunu ölçmek amacıyla Wu vd. (2006)’nın geliştirdiği ölçek 
kullanılmıştır. Örgütsel adalet ölçeği Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen üç boyutlu 
(dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti) ve 20 ifadeden oluşmaktadır. Psikolojik sözleşmenin çiğnenme 
ve ihlali için Robinson ve Morrison (2000)’un geliştirdiği dokuz ifadeli ölçek kullanılmıştır. Örgütsel 
güven kavramı 12 ifadeden oluşan Cook ve Wall (1980) ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek, güvenilir 
niyete güven ve yeteneklere güven olmak üzere iki boyut içermektedir. Son olarak işyerinde 
yalnızlık ise Wright vd. (2006) tarafından oluşturulan ve Doğan vd. (2009) tarafından da 
Türkçeleştirilen ölçek aracılığı ile ölçülmüştür. Araştırma Muğla ilinde faaliyet gösteren restoran 
işletmeleri çalışanlarını kapsamaktadır. Anket tekniği ile veriler toplanmış, dağıtılan 500 anketten 
391 adet anket veri analizine uygun olarak değerlendirilmiştir ve analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonucuna göre karşılılık normu örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme 
kavramlarını açıklamaktadır. Karşılılık normu örgütsel adaleti arttırırken, psikolojik sözleşme ihlal 
ve çiğnenmesini azaltmaktadır. Diğer yandan örgütsel adalet örgütsel güveni arttırırken, psikolojik 
sözleşme ihlal ve çiğnenmesi örgütsel adaleti azaltmaktadır. Son olarak örgütsel güven algısı ise 
çalışanların işyerinde yalnızlığı azaltmaktadır.  

Tartışma – Örgüt içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, çalışanlarda adalet ve psikolojik 
sözleşme ihlal ve çiğnenmesine dair algıları etkilemektedir. Karşılılığın olması ile birlikte çalışanlar 
örgütü daha adil bir kurum olarak değerlendirirken, çalışanlar örgütlerinin vaatlerini yerine 
getirdiklerine de inanmaktadır. Bu da çalışanların güven algılarını arttırırken, işyerindeki yalnızlık 
algısını azaltmaktadır.  
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Purpose – Loneliness is a feeling not only in social life but also in the organization. One of the factors 
that trigger this emotion is trust. The psychological contract that evaluates the perception of justice 
and the relationship between the organization and the employee is important in establishing trust. 
These concepts are basically based on the reciprocity norm. The aim of the present study is to explain 
the relationship between concepts on the basis of the norm of reciprocity. 

Design/methodology/approach – In order to measure the norm in the research, Wu et al. (2006) 's 
scale was used. The organizational justice scale consists of three dimensions (distribution, 
transaction and interaction justice) and 20 items developed by Niehoff and Moorman (1993). Nine-
item scale developed by Robinson and Morrison (2000) was used for the violation and breach of the 
psychological contract. The concept of organizational trust was measured by Cook and Wall (1980) 
scale consisting of 12 items. The scale includes two dimensions: faith in intentions and confidence in 
actions. Finally, loneliness in the workplace is measured by Wright et al. (2006)’s scale which is 
translated into Turkish by Doğan et al. (2009). The research includes employees of restaurant in 
Muğla. Data were collected with survey technique, 391 questionnaires of 500 distributed 
questionnaires were evaluated in accordance with data analysis and analyzes were carried out. 
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Findings – According to the results of the research, the norm of reciprocity explains the concepts of 
organizational justice and psychological contract. Reciprocity norm increases organizational justice, 
while reducing the psychological contract breach and violation. On the other hand, while 
organizational justice increases organizational trust, breach and violation of the psychological 
contract decreases organizational justice. Finally, organizational trust perception reduces loneliness 
at workplace. 

Discussion – Failure to fulfill obligations within the organization affects perceptions of employees 
for violations and breaches of psychological contract and organizational justice. With the provision 
of reciprocity, employees consider the organization as a fairer organization, while employees believe 
that their organizations fulfill their promises. This increases the perception of trust of the employees 
and decreases the perception of loneliness in the workplace. 

GİRİŞ 

Yalnızlık bir insan deneyimidir ve genellikle olumsuzluklar ile kullanılır. Yalnızlık kişinin kendi ile baş başa 
kalması şeklinde ifade edilmesine rağmen, sadece etrafında kimse olmadığında değil, birçok insan ile birlikte 
iken de yalnızlık hissedebilir. Birlikte olunan kişilerle anlaşamamak, aynı dili konuşamamak bu yalnızlığı 
tetikleyebilir (Stobbs, 2004; Rokach, 2014; Zhou, 2018).  
Yalnızlığın gerçeğinde diğer insanlar ile iletişimin olmaması (Perlman ve Peplau, 1984) söz konusu iken, 
işyerinde birbirleri ile etkileşim içindedir. İşyeri ilişkilerini açıklayan sosyal değişim bu ilişkilerin birbirlerine 
bağımlı olduklarını ve diğer kişinin eylemlerinin belirleyici olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte bu 
ilişkiler yüksek nitelikli ilişkilere de dönüşme potansiyeline de sahiptir (Cropanzano, 2005). Ancak yine de 
yalnızlığın bir insan mizacı olarak değil, işyerindeki yalnızlığın nedenlerinin araştırılması önemlidir.  
Örgütsel davranış çalışmalarında adalet algısı (Adams, 1965) ve psikolojik sözleşme (Morrison ve Robbinson, 
1997) kavramları Homans (1961) ve Blau (1964)’nun sosyal değişim kuramı ile açıklanırken, sosyal değişimin 
de dayandığı karşılılık normu yaklaşımı daha önce değerlendirilmemiştir. Örneğin Aryee vd. (2002) sosyal 
değişim yaklaşımı ile özellikle örgütsel adalet ve güven konusundaki ilişkilerin açıklanmasının 
gerekliliğinden bahsetmektedir. Yalnızlığın nedenlerinden güven ilişkisinin nedensel etkilerinin 
incelenmesini öneren Nyhan ve Marlowe (1997) bu sayede güveni olumlu yönde etkileyen müdahaleler 
yapılabileceğini de belirtmektedirler. Robinson ve Rousseau (1994) ise psikolojik sözleşme ile güven 
arasındaki ilişkideki nedenselliğin yönünün bilinmediğini ve her iki yönlü olabileceğini belirtmişlerdir. 
Mevcut çalışmanın amacı, restoran çalışanlarında psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel adalet algısı ilişkisinin 
örgütsel güven algısına ve örgütsel güven algısının da işyerinde yalnızlığa etkisinin karşılılık normu ile 
açıklanması ve modelin test edilmesidir. Bu model aracılığı ile örgütsel yalnızlığın kavramlara dair bir 
karşılılık sonucu yaratıp yaratmadığı belirlenebilecektir.  

1. LİTERATÜR 

1.1. Karşılılık Normu 

Değişimin en bilinen kuralı olarak da bilinen (Cropanzano ve Mitchell, 2005) ve işveren ile çalışan davranışları 
arasındaki karşılıklı etkileşimi açıklayan (Coyle-Shapiro ve Parzefall, 2008) karşılılık normu, elde edilen 
yararlar karşılığında yapılan belirli eylemler ve zorunluluklar olarak tanımlanabilir. Bu anlamda geçmiş 
davranışlara yönelik olarak zorunluluklar ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar zaman ve yere göre değişiklik 
gösterse de kavram evrenselliğini korumaktadır. Karşılılık normunda birbiri ile ilişkili iki önemli koşul vardır: 
(1) kişi, kendine yardım edene yardım etmelidir ve (2) kişi, kendine yardım edene zarar vermemelidir 
(Gouldner, 1960). Karşılılık kavramında sadece uygun karşılığın ne olduğu değil, aynı zamanda karşı tarafın 
marjinal faydasının da sağlanması gerektiği bilinmelidir (Adams, 1965). Dolayısıyla her iki tarafı da içermesi 
gerekmektedir (Cole vd., 2002). 

Örgüt ilişkilerinde örgüt ile çalışanlar arasında karşılılığın dayalı yükümlülüklerin ne olduğu konusunda 
Nadin ve Cassell (2007) örgütün çalışana ücret, alınacak kararlarda destek sağlanması, çalışana bağlılık ve 
sadakat, adil davranma ve esneklik; çalışanların da örgüte esneklik (çalışma saatleri, tatil ve izinler, örgüt 
içerisinde yaptıkları iş konusunda), örgüte bağlılık ve sadakat ile sorumluluk alma ve girişken olma 
konularında yükümlü olduğunu belirtir. Hong vd. (2009) ise öz-güvenlik, örgüt-güvenliği, sadakat ve gelişim 
konularındaki yükümlülükleri çalışanların örgüte; üretim garantisi, gelişme garantisi, örgütsel gelişim ve 
örgütsel saygınlık konularındaki yükümlülükleri de örgütün çalışana yükümlülükleri olarak 
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tanımlamaktadır. Dainty vd. (2004) de örgütün ilişkisel boyutta çalışana adalet ve adil davranma 
yükümlülüğü taşıdığını belirtmişlerdir.  

1.2. Örgütsel Adalet 

Belirli bir çıktı veya sürecin uygunluğunun değerlendirilmesine dair kişilerin algılarına yönelik, dolayısıyla 
da öznel olan (Cropanzano ve Greenberg, 1997) adalet kavramı insanın belirsizlik ile baş etmesinde araç 
olması nedeniyle önemlidir. Örneğin, yöneticiler ile çalışanların arasındaki ilişkinin yararlı olup olmayacağı, 
çalışma süresi, elde edilecek sonuçlar bu belirsizliklerdendir. Eğer ki adalet, belirsizliğin kaynağına doğrudan 
yöneltilirse bu belirsizlik ortadan kalkabilir (Colquitt, 2009). Ayrıca örgüt içindeki çelişkilere verilecek 
tepkileri ve çalışanların beklentilerini etkilemesi yine adaleti önemli hale getirmektedir (Johns ve Saks, 2001). 

Adalet kavramının boyutlarının yapısını ve ilişkilerini açıklamaya yönelik çalışmalarda (Gilliland, 2008) (daha 
detaylı inceleme için bkz. Greenberg, 1990) kavramın kişilerarası ilişkiler ile süreç kontrolüne kadar geniş bir 
alanı içermesi (Colquitt vd., 2001), diğer bir ifadeyle çok boyutlu yapısı (Robbins ve Judge, 2013), 
kavramsallaştırmayı farklılaştırmaktadır. Dolayısıyla farklı boyutlarının birbirleri ile ilişkileri, bu boyutların 
kavramı geliştirip geliştirmediği halen güncelliğini korumaktadır (Colquitt vd., 2001). Nitekim, adaletin çok 
boyutlu yapısı olsa da kişi, adalet algısını bütüncül bir yargı ile gerçekleştirmekte ve bu bütüncül yargıya 
dayanarak davranışta bulunmaktadır (detaylı inceleme için bkz. Patel vd., 2012). 

Adalet kavramının boyutlarından dağıtım adaleti, ödüllerin miktar ve bölüşümlerinin adil olup olmadığının 
bilişsel değerlendirilmesidir (Luthans, 2008). Bu anlamda ödüllerin dağıtımı, tarafların statü veya işe 
katkılarındaki oransal farklılıkları yansıttığı sürece adil olarak algılanmaktadır (Ledford, 1998). Dolayısıyla 
aslında dağıtım adaleti miktar ile ilgili olduğu kadar, kimlerin bu ödülleri aldığı açısından da önemlidir 
(Robbins ve Judge, 2013). Dağıtımların adaletsiz olarak algılanması, kişilerin duyguları, farkındalıkları ve 
davranışlarını etkilemektedir (Cohen-Charash ve Spector, 2001). İşlem adaleti ise alınan kararların nasıl 
alındığına (Greenberg ve Baron, 2003) ve çalışanların prosedürleri ne kadar adil algılandığına yöneliktir. Bu 
anlamda prosedürlerin adil olup olmaması değil, çalışanların onları ne kadar adil algıladığı önemlidir (George 
ve Jones, 2007). Çıktıların işlem adaletini etkilemesi nedeniyle dağıtım adaletini desteklemekte ve 
geliştirmektedir (Niehoff ve Moorman, 1993). Leventhal (1980) işlem adaletini; tutarlılık, tarafsızlık, karar 
kalitesi (doğruluk), düzeltilebilirlik, söz hakkı olması ve etik olması ile açıklamaktadır. Bu altı bileşen ile 
birlikte, kişiler süreçleri adil olarak algıladıkları ve söz hakları olduğu sürece olumsuz sonuçları kabul 
etmektedirler (Tyler ve Lind, 1990). Bu anlamda değerlendirme, sistem veya kurumsal özelliklerin 
değerlendirilmesidir (Folger ve Konovsky, 1989). İşlem adaletinin bir bileşeni olarak da kabul edilen (Tyler ve 
Blader, 2000) etkileşim adaleti ise kararların uygulanmasında çalışanlara adil davranılıp davranılmadığına dair 
algıları ifade etmektedir (Kreitner ve Kinicki, 2004). Kişilerarası iletişimin algılanan adaleti olarak da 
düşünülen (Colquitt, 2009) etkileşim adaleti, örgütün temsilcilerine yönelik tepkilerdir (Bies ve Moag, 1986). 
Her üç adalet kavramına yönelik tepkiler değerlendirildiğinde, dağıtım adaleti elde edilen çıktılara, işlem 
adaleti örgütün kendisine ve etkileşim adaleti de örgütün temsilcisi olarak kabul edilen yöneticilere yöneliktir 
(Cohen-Charash ve Spector, 2001). 

1.3. Psikolojik Sözleşme 

İstihdam ilişkisinde önemli bir bileşen (Shore ve Tetrick, 1994) ve çalışan ile örgüt arasındaki ilişkinin başında 
oluşan (Robinson ve Morrison, 2000) psikolojik sözleşme ‘kişi ve karşı taraf arasında karşılıklı değişim 
anlaşmasının koşul ve şartlarına yönelik kişinin inançları’ olarak tanımlanmaktadır (Rousseau, 1989). Burada 
temel nokta, karşılılık temelinde (Robinson ve Rousseau, 1994) yükümlülükler ile tarafları bağlayan bir 
anlaşma yapıldığına ve bunun karşılığında bir başka yükümlülüğün sunulduğuna dair inançtır (Rousseau, 
1989). Sözleşmeyi oluşturan ise verilen sözler değil, bunların karşılıklı olmasıdır (Robinson ve Rousseau, 
1994). Dolayısıyla taraflar, karşı taraf da kendi payına düşeni yaptığında yükümlülüklerini yerine 
getirmektedir. Bu hali ile aslında karşılılık ‘yansıtma’ niteliğindedir (Robinson ve Morrison, 2000). Geleceğe 
yönelik sözlerin olmaması/gerçekleşmemesi durumunda taraflar ilişkiye katkı yapmayacak ve ilişki de uzun 
sürmeyecektir (Robinson ve Rousseau, 1994).  

Sözleşme inanç temelli yapısıyla oldukça özneldir ve kişi bu kişisel inancı iyi niyet, adil paylaşım ve güven 
olarak değerlendirmekte, sözleşmeyi de taraflar arasındaki ilişkinin parçası olarak kabul etmektedir 
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(Rousseau, 1989). Ancak bu öznel yapı, aynı sözleşmenin taraflarca aynı şekilde anlaşılmasını engelleyebilir, 
her iki taraf sözleşmeyi aynı şekilde anladıklarına inanabilirler (Robinson ve Rousseau, 1994).  

İlişkide taraflardan birinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ihlal oluşmaktadır 
(Robinson ve Rousseau, 1994). Ancak Morrison ve Robinson (1997) kavramın ihlal edilmesinin duygusal ve 
bilişsel değerlendirmeler içermesi nedeniyle ihlal ve çiğneme olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre çiğneme 
(breach), sözleşmenin gereklerinin yapılmamasına yönelik bilişsel değerlendirmeyi; ihlal (violation) ise 
sözleşmenin yükümlülüklerinin yeterli düzeyde karşılanmaması durumundaki duygusal durumu ifade 
etmektedir. Ancak yine de öznel yapısı gereği (Rousseau, 1989) gerçekte olmamasına rağmen kişi, sözleşmenin 
ihlal edildiğini iddia edebilir ki bu da psikolojik sözleşme ihlaline yönelik düşündürücü bir özelliktir 
(Robinson ve Morrison, 2000).  

1.4. Örgütsel Güven 

Rotter (1967)’in ‘bir söz, vaat, sözlü/yazılı ifadeye dair karşı tarafa güvenilebileceğine dair kişinin inanç 
duyduğu beklenti’ olarak tanımladığı güven, sosyal örgütlerde etkililiği arttıran en önemli unsurlardandır. 
Rempel vd. (1985) güveni, inanç temelinde inanma kavramını gerçeğin daha ötesinde kabul ederek, 
gelecekteki gelişmelerin kişinin doğru olduğunu ispatlamasına duyulan inanç ile açıklamaktadır. Bu anlamda 
inancı duygusal bir güvende olmak olarak da görmektedir. Ancak güveni de sadece inanç ile değil, aynı 
zamanda tahmin edilebilirlik ve bağımlılık ile birlikte açıklamaktadır. Ancak sonrasında Nyhan ve Marlowe 
(1997) kavramı inanç veya itimat içerir şekilde açıklamıştır. 

 Güven, karşı tarafın davranışları karşısında incinebilmeye dair kabul olarak değerlendirildiğinde (Mayer vd., 
1995; Schoorman vd., 2007), yapabilme becerisini (yeterlilik), yapma isteğini (isteklilik) ve tutarlılığı 
içermektedir (Mayer vd., 1995). Whitener vd. (1998) bu yönlerden ayrı olarak güveni üç özellik ile 
açıklamaktadır. Bunlardan birincisi karşı tarafın da istekli şekilde davranacağına dair beklenti veya inanç, 
ikincisi tarafların bu beklenti için karşı tarafı zorlamaması/kontrol edememesi ve üçüncüsü de karşı tarafın 
eylemlerine dayanması nedeniyle karşı tarafa kısmen bağımlı olmasıdır.  

Güven kavramı, güven duyan kişinin güven duyduğu kişiyi gözlemleyerek oluşturduğu algı, inanç ve 
tutumlarından oluşmktadır (Whitener vd., 1998). Dolayısıyla güvenilir davranıldığında güven duyulması ile 
kavram karşılılık içerir ki bu karşılılık olumlu ve olumsuz anlamdadır. Deneyim, bir döngü yaratarak güveni 
arttırabilir veya azaltabilir (Carnevale ve Wechsler, 1992; Mayer vd., 1995; Dirks ve Ferrin, 2002). Ancak daha 
sonrasındaki çalışmalar, güvenin karşılıklı olması ve bir karşılılık içermek zorunda olmadığını ortaya 
koymaktadır (Schoorman vd., 2007). Bu anlamda güvenin taraflar arasında bir karşılık içerip içermediği 
konusu aslında çelişkilidir.  

Her ne kadar Levinson (1965) yöneticilerin davranışlarını örgütün davranışları olarak kabul etse de güven 
konusunda güven boyutları farklı şekilde ele alınır (DeConinck, 2010). Cook ve Wall (1980) işyerinde güveni 
güvenilir niyete inanç ile yeteneklere güven temelinde olmak üzere iki ve iş arkadaşları ile yönetime olmak 
üzere de farklı iki boyutta değerlendirmektedir. McKnight vd. (1998) güveni kişilerarası ve sisteme güven 
olarak ayırmış ve kişilerarası güveni ‘bir tarafın diğer bir tarafa olumsuz sonuçlara neden olsa bile göreli 
güvenlik duygusu ile bağlı olma isteği’, sisteme güveni de ‘geleceğe yönelik girişim öngörüsünü sağlamak 
için var olan kişisel olmayan uygun yapıların olması’ şeklinde tanımlamıştır. Shockley-Zalabak vd. (2010) ise 
güvenin sadece örgütsel boyutunu açıklamakta ve bunu ‘örgütün iletişim ve davranışlarını hedefler, normlar 
ve değerler ile birlikte yetkin, açık ve dürüst, ilgili, güvenilir ve tanımlamaya değer olduğuna dair kapsayıcı 
bir inanç’ olarak tanımlamaktadır. 

1.5. İşyerinde Yalnızlık 

Evrensel bir deneyim olarak (Rokach, 2014) insanların sosyal etkileşim ve yakın ilişkilere sahip olma gibi 
sosyal ihtiyaçları bulunmakta, karşılanmadığında ise kişi yalnızlık hissetmektedir (Weiss, 1973, akt. Chan ve 
Qiu, 2011). Dolayısıyla yalnızlık bir mizaç değil (Özçelik ve Barsade, 2011), kişinin nitel veya nicel olarak 
sosyal ilişkilerindeki yetersizlikler sonucunda hissettiği psikolojik bir durumdur (Perlman ve Peplau, 1984). 
Kişinin kendi algısına dayalı (Wright vd., 2006) olduğu için ortak bir noktada bulunmadığı durumlarda kişi, 
kalabalıklar içinde de kendini yalnız hissedebilmektedir (Stobbs, 2004). 



E. Güripek – B. Güzel 12/2 (2020) 1915-1932 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1919 

Yalnızlık, yaygın şekilde yaşanan olumsuz bir duygu olması nedeniyle (Zhou, 2018) acı doludur ve bu nedenle 
tolere edilmesi oldukça güçtür (Rokach, 2014). İşyerinde olumsuz sosyal veya duygusal çevre, kötü iş tasarımı 
ve yetersiz yönetim gibi unsurlar kişinin yalnızlık yaşamasına neden olabilmektedir (Wright, 2005). 
Dolayısıyla yalnızlık kişiye özel bir duygu olsa da aslında sosyal bir olgudur (Özçelik ve Barsade, 2011). Bir iş 
ortamında insanlar-arası kaliteli ilişkilerin olmadığını algılandığında oluşan üzüntü ile kendini gösteren 
(Wright vd., 2006) yalnızlığın olumsuz duyguları göz ardı edilmemelidir (Zhou, 2018). 

İşyerinde yalnızlık kavramı çok boyutlu yapısı ile birlikte duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır (Wright vd., 2006). Duygusal yoksunluk, yakın duygusal ilişkilerin olmaması; sosyal 
arkadaşlık ise sosyal bir ağ ile bütünleşmenin olmamasıdır (Weiss, 1973’ten akt. Chan ve Qui, 2011). Tecrit 
edilmiş hissetmek veya tecrit edilmek, yabancılaşmak duygusal yalnızlığın içinde yer alırken; paylaşmamak, 
birlikte zaman geçirmemek ve bir grubun parçası olmamak da sosyal yalnızlığın içinde değerlendirilmektedir 
(Wright vd., 2006).  

Her ne kadar yinelenen örgütsel etkenler çoğunlukla işyeri yalnızlığının nedeni olarak görülmese de (Wright, 
2005) örgütteki sosyal iklim bu yalnızlığı etkilemektedir (Erdil ve Ertosun, 2011). Kişinin işyerinde kendini 
yalnız hissettiği durumların değerlendirilmesi, kronik yalnızlığın sert sonuçlarını yumuşatmaktadır (Wright 
vd., 2006) ve örgütün de refahını arttırmaktadır (Özçelik ve Barsade, 2011).  

1.6.  Araştırma Hipotezleri 

Adalet kavramının bir karşılılık olup olmadığı yönündeki görüşlerde iki farklı yaklaşım vardır: adaletin 
sadece karşılıkların tamamlandığında hak olduğuna veya karşılıklar yerine getirilmediğinde bile adaletin 
sağlanması gerektiği tartışmaları vardır (Buchanan, 1990). Örgütsel bağlamda ise karşılıklı yükümlülükler ile 
adalet inancı birbiri ile yakın şekilde ve önemli düzeyde ilişkilidir. Kelime olarak ‘hak ve hukuka uygunluk; 
herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk’ (TDK, 2019) olarak tanımlanan adalete 
karşın Rousseau (1989) adaletsizlikte sözleşmenin ihlal edilmek zorunluluğu olmadığını, karşılıklı 
yükümlülüklere dair inanç ile eylemler arasındaki tutarsızlıkların ihlal yarattığını belirtimektedir. Dolayısıyla 
aslında sadece eylemsel olarak değil, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi inancı da adaletsizliği 
oluşturabilmektedir. Bu düşünce ile aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H1: Karşılılık normu, çalışanların örgütsel adalet algısını etkilemektedir. 

Çalışan ile işveren arasındaki psikolojik sözleşme karşılıklı yükümlülüklere dayanmaktadır (Rousseau, 1989; 
Robinson ve Rousseau, 1994). Buradan hareketle gelecekte elde edilecek yararlar için yükümlülükler 
oluşturulur ki bunlar karşılıklı olması gerekmektedir (Robinson ve Rousseau, 1994). Bu anlamda sözleşmedeki 
karşılılığın ilişkinin öncülü niteliğinde olduğunu belirtse de, Rousseau (1989) psikolojik sözleşmeyi karşılılık 
normundan farklı olduğunu düşünerek, karşılılık normunun evrensel ve değişim temelli olduğunu; psikolojik 
sözleşmenin de bu karşılılığa verilen değerle oluştuğunu belirtmektedir. Ayrıca, Gouldner (1960)’ın karşılılık 
normunda sunulan karşılıkların birbirine denk olmasının zorunlu olmadığını ancak psikolojik sözleşmede 
denk olması gerektiğini belirtmiştir. Blancero ve Ellram (1997) ise psikolojik sözleşmede tek başına karşılılığın 
önemli bir bileşen olduğunu vurgulamakta ve denklikten bahsetmemektedir.   

Psikolojik sözleşmede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Morrison ve Robinson (1997)’un ortaya koyduğu 
hali ile ihlal ve çiğneme olarak iki farklı boyutta ele alınır. Ancak her iki boyut birbirinden farklı olsa da ihlal 
konusu bilişsel ve duygusal boyutlar içermesi ile bir arada da ele alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle ikisi 
birbirinden farklı ama ilişkili olsalar da aynı kavramı açıklamaktadır. Psikolojik sözleşmenin temelde bir 
karşılılık içermesi, Morrison ve Robinson (1997) yükümlülüklerin yerine getirilmesinde karşılılığın önemli 
olduğunu ancak araştırılmadığını vurgulaması ve Rousseau (1989)’un belirttiği üzere onun öncülü olduğu 
düşüncesinden hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir;  

H2: Karşılılık normu, psikolojik sözleşme ihlalini etkilemektedir. 

Adalet kavramı kendi içerisinde bir sözleşme örneği olarak görülmektedir. Zira sözleşme iyi tanımlanmış bir 
koşulun, belirli ilkelerinin kabul edileceğini açıklamaktadır (Rawls, 1999). Andersson (1996) çalışanın adalet 
konusunda duyacağı hassasiyetin psikolojik sözleşmesinin ihlal edilmesi durumunda tepki vereceği 
düşüncesine neden olacağını belirtmiştir. Robinson ve Morrison (2000) psikolojik sözleşmenin ihlali 
durumunun farklı yapılarda adalet algılarından etkilendiğini belirtirken, Blancero ve Johnson (2001) 
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psikolojik sözleşmenin karşılanmasının adalet boyutlarında incelenmesini önermektedir. Ancak Patel vd. 
(2012)’in adalet algısının bütüncül yargı ile gerçekleştiği ve davranışta bulunulduğu düşüncesinden hareketle 
aşağıdaki şekilde hipotez geliştirilmiştir: 

H3: Restoran çalışanların örgütsel adalet algısı, psikolojik sözleşme ihlalini etkilemektedir.  

Güven kavramı her ne kadar Blau (1964) için örgütsel adalet ile çalışanların tutumları arasındaki ilişkide 
önemli ve Apaydın (2016) için sosyal değişimin de bir boyutu olsa da, örgütsel güven ile örgütsel adalet 
ilişkisine yönelik çalışmalar oldukça azdır. Örgütsel güven ile adalet arasındaki güçlü ilişkide (Carnevale ve 
Wechsler, 1992), güvenin düşük olduğu ortamlarda çalışanlar adalet konusunda daha duyarlıdır. Çalışanlar 
örgütün kendilerinin gösterdikleri çabaya saygı duymadığını ve değer vermediğini ve adil 
davranmayacaklarını hissetmektedir (Kickul vd., 2005). Diğer yandan örgütsel adaletin boyutları, örgütsel 
güvenin boyutlarını farklı şekilde etkilemektedir. Kişilerarasındaki iletişim ile açıklanan (Colquitt, 2009) 
etkileşim adalet,i yöneticiye (Aryee vd., 2002; DeConinck, 2010) ve onun kararlarına (Bies ve Shapiro, 1987-
Cohen-Charash ve Spector, 2001) olan güveni belirlemektedir. Bu durum, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
değişimle (Aryee vd., 2002) ve lider-üye etkileşimi kalitesi ile (Cohen-Charash ve Spector, 2001) açıklanabilir. 
Diğer yandan Chrobot-Mason (2003) güvenin örgütsel adaleti etkilediğini belirtmektedir. Çalışanın örgüte 
güveninin yüksek olması ve örgütün adil olduğuna yönelik inanç ile birlikte, örgütün psikolojik sözleşmeyi 
ihlal etmediğini belirtir.  

İşlem adaleti algısı örgüte olan güveni etkilemektedir (DeConinck, 2010). Cohen-Charash ve Spector (2001)’a 
göre işlem olarak adil algılanan bir örgüt, ilkesel olarak adildir ve bu nedenle güvenilmesi gerekir. 
Cropanzano vd. (2002) ise işlem adaletinin örgüt ile değil, daha ziyade üst yönetim ile sınırlandırmışlardır. 
Dağıtım adaleti ise diğerlerinden farklı olarak hem örgüte güven hem de yöneticiye güven ile ilişkilidir. Ancak 
dağıtım adaleti örgüte güveni doğrudan, yöneticiye güveni dolaylı olarak açıklamaktadır (DeConinck, 2010).  

Örgütsel güven kavramı, alanyazında her ne kadar örgütsel ve yöneticiye güven (Üstün ve Koca Ballı, 2017; 
Artar vd., 2019) olarak ayrılmışsa da, Levinson (1965)’a göre çalışanlar örgüt temsilcilerinin davranışlarını 
örgütün davranışı olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda güven kavramı bütün olarak değerlendirilebilir. 
Bu çalışmada örgütsel adalet algısı da benzer şekildeki bütüncül yapısı ile birlikte (Patel vd., 2012; Ayazlar ve 
Güzel, 2013) ele alınmış ve aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:  

H4: Restoran çalışanların örgütsel adalet algısı, örgütsel güven algısını etkiler. 

Değişim temelli iş ilişkilerinde psikolojik sözleşmeler güven içerir (Rousseau, 1989; Atkinson, 2007) ve oldukça 
önemlidir (Morrison ve Robinson, 1997). Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi, beklentilerin 
karşılanmamasından farklıdır. Örgüt ile çalışan arasındaki ilişkiye zarar verildiğini gösterir (Rousseau, 1989). 
Bu anlamda iyi niyet ve adil paylaşım gibi konularda psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi, tarafların güvenini 
azaltmaktadır (Kingshott ve Pecotich, 2007). Özellikle çalışanlar tarafında, işverenin sözleşmeyi ihlal etmesi, 
karşılıklı yarar sağlayan ilişkiye yönelik temellerin değiştiğini veya ilk baştan yanlış olduğunu göstermektedir 
(Robinson ve Rousseau, 1994). Bu aynı zamanda işverenin geleceğe yönelik davranışlarına yönelik öngörüleri 
de olumsuz etkilemektedir (Robinson ve Rousseau, 1994; Morrison ve Robinson, 1997; Whitener vd., 1998). 
Nitekim tahmin edilebilirlik güven duygusunu arttırmaktadır (Whitener vd., 1998). Robinson ve Rousseau 
(1994) psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi ve güven arasındaki ilişkide sadece ihlalin güveni değil, güven 
azalmasının da psikolojik sözleşmenin ihlal edildiği algısına neden olabileceğini belirtmektedir. Her iki 
koşulda da sonuçta zarar gören bu ilişkinin kurtarılması veya eski haline dönmesi oldukça güçleşmektedir 
(Rousseau, 1989). Mevcut çalışmada psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel güven algısını azaltacağı 
düşüncesinden hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H5: Psikolojik sözleşme ihlali, restoran çalışanlarının örgütsel güven algısını etkilemektedir. 

İşyerinde yalnızlık, çalışanlar arasında nitelikli ilişkilerin eksikliği olarak tanımlandığında (Wright, 2005); 
örgütün ödül/cezalara odaklandığ,ı ancak takım çalışmasının (Zhou, 2018) ve karşılıklı güven duygusunun 
olmadığı, arkadaşlıkların gelişmediği ve düşük nitelikli ilişkilerin olması işyerinde yalnızlığa neden 
olmaktadır (Wright, 2005). Buna göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.  

H6: Restoran çalışanlarının örgütsel güven algısı, işyerinde yalnızlığı etkilemektedir. 
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Yukarıda belirtilen hipotezlere göre araştırma modeli oluşturulmuştur. Buna göre karşılılık normu, örgütsel 
adalet algısını ve psikolojik sözleşme ihlalini; örgütsel adalet algısı, psikolojik sözleşme ihlalini; örgütsel adalet 
algısı ve psikolojik sözleşme ihlali, örgütsel güven algısını; örgütsel güven algısı ise işyerinde yalnızlığı 
etkilemektedir. Söz konusu hipotezlenen araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Hipotezlenen Araştırma Modeli 

2. METODOLOJİ 

2.1. Örneklem ve Veri Toplama 

Araştırmanın evreni Muğla ilinde faaliyette bulunan restoran işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. 
Araştırmada kullanılan veriler Mart-Mayıs 2019 tarihleri arasında kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen 
Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek, Dalaman gibi farklı bölgelerde faaliyet gösteren ve ulaşılabilen, anket 
yapılmasını kabul eden restoran işletmeleri çalışanlarından elde edilmiştir. Toplamda 500 adet anket formu 
işletmelere dağıtılmış ve 412 adet anket formu geri dönüşü olmuştur. Bunların 391 tanesi veri analizine uygun 
olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanlara ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  N %    N % 

Cinsiyet 
Kadın 138 35,3  

İşletme 
Çalışma 
Süresi 

1 Yıldan Az 110 28,13 
Erkek 253 64,7  1-5 Yıl 223 57,03 
Toplam 391 100  6-10 Yıl 27 6,91 

Yaş 

18-28  185 47,31  11-15 Yıl 14 3,58 
29-38  142 36,32  16 Yıl ve Üzeri 17 4,35 
40-50  54 13,81  Toplam 391 100 
51 ve Üzeri 10 2,56  

Sektörde 
Çalışma 
Süresi 

1 Yıldan Az 22 5,63 
Toplam 391 100  1-5 Yıl 200 51,15 

Kadro 
Durumu 

Kadrolu 205 52,43  6-10 Yıl 99 25,32 
Sözleşmeli 109 27,88  11-15 Yıl 35 8,95 
Stajyer 77 19,69  16 Yıl ve Üzeri 35 8,95 
Toplam 391 100  Toplam 391 100 

Araştırmada demografik veriler değerlendirildiğinde katılımcıların 47,3%’ü 18-28 yaş aralığında, 64,7%’si 
erkek, 52,4%’ü kadrolu, 57%’si 1-5 yıldır aynı işletmede çalışmakta olduğu ve 51,2%’si 1-5 yıldır turizm 
sektöründe çalışmakta olduğu görülmektedir.  

2.2. Ölçekler 

Çalışmada restoran çalışanlarından karşılılık normu, örgütsel adalet algısı, psikolojik sözleşme, örgütsel 
güven ve işyerinde yalnızlık ölçeklerini içeren anket formunu doldurmaları istenmiştir. Bunlardan ayrı olarak 
örneklemin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik dört soru sorulmuştur. Bunlar cinsiyet, yaş, 
sektördeki çalışma süresi ve kadro durumudur. Ankette yer alan ölçekler 5’li Likert tipinde sorulmuş olup, 1-
Kesinlikle Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir.  

Araştırmada kullanılan karşılılık normu ölçeği Wu vd. (2006) tarafından geliştirilmiştir ve orijinal halinde üç 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde genel karşılılık, dengeli karşılılık ve olumsuz karşılılık boyutları 
yer almaktadır. Ancak, özellikle diğer kavramlar ile ilişkisi olması nedeniyle, sadece genel karşılılık boyutu 

Karşılılık  
Normu 

Örgütsel Adalet  

Psikolojik 
Sözleşme 

Örgütsel Güven İşyerinde 
Yalnızlık H6 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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tercih edilmiştir. Genel karşılılık boyutu dört ifade ile ölçülmüştür. Örnek ifadeler “İşletmem kendimi 
geliştirmeme yardım eder” ve “İşletmem hiçbir karşılık beklemeden benim için bir şeyler yapar” şeklindedir.  

Örgütsel adalet, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından oluşturulan ölçektir. Ölçekte dağıtım, işlem ve 
etkileşim olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Dağıtım adaleti boyutu beş, işlem boyutu adaleti altı ve 
etkileşim adaleti boyutu ise yedi olmak üzere kavram toplam 20 ifade ile ölçülmüştür. “İş ile ilgili kararlar, 
tarafsız bir şekilde müdürüm tarafından alınır”, “İş yükümün adil olduğuna inanıyorum” ve “İşimle ilgili 
kararlar aldığında, müdürüm benimle dürüstçe ilgilenir” ifadeleri örnek olarak verilmiştir.  

Psikolojik sözleşmenin çiğnenme ve ihlali Robinson ve Morrison (2000) tarafından geliştirilen ve toplamda 
dokuz ifadeden oluşan ölçek ile ölçülmüştür. Çiğneme boyutu beş, ihlal boyutu ise dört ifade içermektedir. 
Çiğneme boyutunda ‘İşverenimin işe alındığımda bana vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini 
düşünmekteyim’ ve ‘İşverenim, işe alım sürecinde verdiği sözlerin hemen hemen hepsini yerine getirdi’ 
ifadeleri; ihlalde ise ‘İşyerimin beni aldattığını hissediyorum’ ve ‘İşyerime karşı oldukça büyük bir öfke 
hissediyorum’ ifadeleri örnektir.  

Örgütsel güven, Cook ve Wall (1980) tarafından geliştirilen 12 ifadeli ölçek ile ölçülmüştür. Bu ölçekte inanca 
güven ve güvenilir niyete inanç olmak üzere iki boyut yer almaktadır. Bu boyutlar da kendi içlerinde 
yöneticilerine ve iş arkadaşlarına olmak üzere iki alt boyut taşımaktadır. “İşletmem, çalışanlarının 
beklentilerini karşılamak için gösterdiği çabalarında samimidir”, “İş arkadaşlarımın yardıma ihtiyacım 
olduğunda bana yardım edeceklerine güvenirim”, “Yöneticilerim, işlerini etkili şekilde yapıyor gibi 
görünüyor” örnek ifadeler olarak verilebilir.  

İşyerinde yalnızlık ölçeği Wright vd. (2006) tarafından oluşturulan ve Doğan vd. (2009) tarafından 
Türkçeleştirilen ölçektir. Bu ölçekte duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık olmak üzere iki boyut yer 
almaktadır. “İşyerimdeki ilişkilerimden memnunum” ve “Kendimi iş yerindeki arkadaş grubunun bir parçası 
olarak hissederim” örnek ifadelerdir.  

Veriler yapısal eşitlik modeli aracılığı ile AMOS 24 programında analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli, 
değişken seti arasındaki nedensel ilişkileri keşfetmek amacıyla kullanılır. Bu yöntem kovaryans yapı analizi 
olarak tanımlanır, anlık regresyonların sonuçları korelasyon veya kovaryans düzeyinde değerlendirilir. 
Mevcut çalışmadaki bağımlı değişken işyeri yalnızlığıdır.  

3. BULGULAR 

Araştırmada kullanılan ölçeklere yönelik olarak öncelikle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA 
daha önce saptanan bir modelin ya da hipotezin test edilmesidir. Diğer bir deyişle ölçeklerin, araştırmanın 
yapıldığı örneklemde de benzer olup olmadığını test etmek üzere yapılmaktadır (Meydan ve Şeşen, 2015). 
Karşılılık normuna yönelik DFA sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Karşılılık Normu Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve faktörlere ait ifadeler Faktör 
Yükleri AVE Bileşik 

Güvenilirlik 

Faktör 1: Karşılılık Normu  0,642 0,822 

İşletmem, benim onlara kattığımdan daha fazla benimle ilgilenir.  0,880   

İşletmem hiçbir karşılık beklemeden benim için bir şeyler yapar.  0,827   

İşletmem, kendilerine yaramayacak olsa bile, kişisel gelişimime yatırım 
yapar. 

0,756   

İşletmem kendimi geliştirmeme yardım eder. 0,734   

Toplam    0,822 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,789 
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 709,422 

Sd 6 
P değeri 0,000 
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Karşılılık normu, dört ifadeden oluşmuştur. Bu ifadeler 0,734 ile 0,880 arasında değişen faktör yükleri ile 
faktöre yüklenmiştir. Güvenilirliği ölçmeye yönelik dört ifadenin bileşik güvenirliliği 0,822 olarak 
belirlenmiştir.  

Tablo 2. Örgütsel Adalet Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve faktörlere ait ifadeler Faktör 
Yükleri AVE Bileşik 

Güvenilirlik 
Faktör 1: Dağıtım Adaleti  0,672 0,873 
İş yükümün adil olduğuna inanıyorum. 0,878   
Genel olarak aldığım ödül ve terfiler adildir. 0,851   
İş sorumluluklarımın adil olduğunu hissediyorum. 0,840   
Ücretimin oldukça adil olduğunu düşünüyorum. 0,807   
Çalışma saatlerim oldukça adildir. 0,714   
Faktör 2: İşlem Adaleti  0,585 0,805 
Müdürüm, karar almak için topladığı bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan her 
zaman emin olur. 

0,848   

Müdürüm, gerektiğinde çalışanlarına aldığı kararları açıklar ve ek bilgi verir. 0,819   
Kararlar alınmadan önce müdürüm, tüm çalışanlarının konu ile ilgili sıkıntılarını 
dinler. 

0,804   

İşle ilgili tüm kararlar, tüm personele aynı ölçüde uygulanır. 0,711   
İş ile ilgili kararlar, tarafsız bir şekilde müdürüm tarafından alınır. 0,618   
Faktör3: Etkileşim Adaleti   0,597 0,889 
İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm benimle dürüstçe ilgilenir. 0,831   
İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm benim haklarımı korumaya özen 
gösterir. 

0,823   

İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm kararların sonuçlarını benimle konuşur. 0,793   
İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm bana saygılı ve gururlu davranır. 0,789   
İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm bana nazik ve ilgili davranır. 0,757   
Müdürüm işimle ilgili kararları bana net şekilde açıklar. 0,754   
İşimle ilgili kararlarda müdürüm bana haklı gerekçeler sunar. 0,751   
İşimle ilgili karar alırken, müdürüm bana da mantıklı gelen açıklamalar yapar. 0,742   
İşimle ilgili kararlar aldığında, müdürüm benim kişisel ihtiyaçlarıma duyarlı 
davranır. 

0,707   

Toplam    0,949 
Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,941 
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 5902,4932 

Sd 171 
P değeri, 0,000 

Örgütsel adalete dair ilgili DFA sonuçları (Tablo 2) incelendiğinde örgütsel adaletin üç boyuttan oluştuğu 
görülmektedir. Buna göre boyutlar dağıtım, işlem ve etkileşim adaletidir. Dağıtım adaleti beş ifadeden; işlem 
adaleti beş ifadeden ve etkileşim adaleti de dokuz ifadeden oluşmaktadır. Dağıtım adaleti ifadeleri 0,714 ile 
0,878 arasında faktör yüküne, işlem adaleti ifadeleri 0,618 ile 0,848 arasında faktör yüküne ve etkileşim adaleti 
ifadeleri 0,707 ile 0,831 arasında faktör yüküne sahiptir. İşlem adaleti boyutunda “Müdürümün aldığı kararlara 
karşı çıkma hakkımız vardır” ifadesi faktör yük değerinin düşük olması nedeniyle analizlerden çıkarılmıştır 
(Büyüköztürk, 2002). 

Psikolojik sözleşmeye dair ilgili DFA sonuçları (Tablo 3) incelendiğinde psikolojik sözleşmenin iki boyuttan 
oluştuğu görülmektedir. Buna göre boyutlar psikolojik sözleşmenin çiğnenmesi ve ihlal edilmesidir. 
Sözleşmenin çiğnenmesi üç ifadeden ve ihlal edilmesi de dört ifadeden oluşmaktadır. Psikolojik sözleşme 
çiğnenmesine yönelik ifadeler 0,890 ile 0,926 arasında faktör yüküne ve psikolojik sözleşme ihlaline yönelik 
ifadeler de 0,771 ile 0,951 arasında faktör yüküne sahiptir. Psikolojik sözleşme çiğneme boyutunda “İşyerine 
katkılarım karşılığında bana söz verilen her şeyi almadım” ve “Kendi payıma düşenleri yapmama karşın, işverenim bana 
verdiği sözlerin çoğunu tutmadı” ifadeleri faktör yük değerlerinin düşük olması nedeniyle analizlerden 
çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2002). 
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Tablo 3. Psikolojik Sözleşme Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve faktörlere ait ifadeler Faktör 
Yükleri 

AVE Bileşik 
Güvenilirlik 

Faktör 1: Psikolojik Sözleşmenin İhlali  0,702 0,869 
İşyerimin, aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiğini hissediyorum. 0,951   
İşyerimin beni aldattığını hissediyorum. 0,815   
İşyerimde bana davranış biçimlerini düşündükçe, fazlasıyla hayal kırıklığına 
uğradığımı hissediyorum. 

0,804   

İşyerime karşı oldukça büyük bir öfke hissediyorum. 0,771   
Faktör 2: Psikolojik Sözleşmenin Çiğnenmesi  0,819 0,917 
İşverenimin işe alındığımda bana vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini 
düşünmekteyim. (R) 

0,926   

Şu ana kadar işverenim bana vermiş olduğu sözleri yerine getirmekte mükemmeldi.(R) 0,898   
İşverenim, işe alım sürecinde verdiği sözlerin hemen hemen hepsini yerine getirdi.(R) 0,890   
Toplam    0,941 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,843 
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 2219,485 

Sd 21 
P değeri 0,000 

(R) ifade ters olarak kodlanmıştır.  

Örgütsel güvene dair ilgili DFA sonuçlarında (Tablo 4) örgütsel güvenin iki boyuttan oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 4. Örgütsel Güven Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve faktörlere ait ifadeler 
Faktör 
Yükleri AVE 

Bileşik 
Güvenilirlik 

Faktör 1: Güvenilir niyete inanç  0,673 0,874 
İş arkadaşlarımın yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım edeceklerine 
güvenirim. 

0,940  
 
 

İş arkadaşlarımın yapacaklarını söyledikleri şeyi yapacaklarına inanırım. 0,832   
İşletmem, çalışanlarının beklentilerini karşılamak için gösterdiği çabalarında 
samimidir. 

0,820   

İşimde zorlukla karşılaştığımda iş arkadaşlarımın bana yardım edeceğini biliyorum. 0,801   
İşletmemin bana her zaman adil davranacağına güvenirim. 0,691   
Faktör 2: Yeteneklere Güven  0,549 0,801 
Birçok iş arkadaşım, birim müdürü yokken bile işlerini yapar. 0,841   
İş arkadaşlarımın işle ilgili yeteneklerine güvenirim. 0,824   
İşletmenin geleceği için yöneticilerimin duyarlı davranacağına inanabilirim. 0,769   
Yöneticilerim, işlerini etkili şekilde yapıyor gibi görünüyor. 0,733   
İşletmemdeki diğer çalışanların, dikkatsiz davranarak benim işimi 
zorlaştırmayacağına inanırım. 

0,651   

Eğer daha iyi bir yönetici bulamazsa, işletmemin geleceği çok parlak olmayacak. 0,598   
Toplam    0,911 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,870 
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 2725,1035 

Sd 55 
P değeri 0,000 

(R) ifade ters olarak kodlanmıştır.  

Tablo 4’e göre örgütsel güven boyutları, güvenilir niyete inanç ve yeteneklere güvendir. Güvenilir niyete inanç 
boyutu beş ifadeden ve yeteneklere güven boyutu da altı ifadeden oluşmaktadır. Güvenilir niyete inanca 
yönelik ifadeler 0,691 ile 0,940 arasında faktör yüküne ve yeteneklere güvene yönelik ifadeler de 0,598 ile 0,841 
arasında faktör yüküne sahiptir. Güvenilir niyete inanç boyutunda “İşletmem, çalışanlarını kandırarak iş 
yaptırmaya hazırdır” ifadesi faktör yük değeri düşük olması nedeniyle analizlerden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 
2002). 
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Son olarak örgütsel yalnızlığa dair ilgili DFA sonuçları (Tablo 5) örgütsel yalnızlığın iki boyuttan oluştuğunu 
göstermektedir. Buna göre boyutlar duygusal ve sosyal yalnızlıktır. Örgütsel yalnızlığın sosyal boyutu altı 
ifadeden ve duygusal boyutu da sekiz ifadeden oluşmaktadır. Sosyal yalnızlığa dair ifadeler 0,647 ile 0,804 
arasında faktör yüküne ve duygusal yalnızlığa dair ifadeler de 0,594 ile 0,703 arasında faktör yüküne sahiptir. 
Sosyal yalnızlık boyutunda “İş yerinde istediğimde kişisel düşüncelerimi paylaşabileceğim kimse yoktur” ve “İş 
ortamında baskı altındayken iş arkadaşlarım tarafından yalnız bırakıldığımı hissederim” ifadeleri faktör yük değerleri 
düşük olması nedeniyle analizlerden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2002). 

Tablo 5. İşyerinde Yalnızlık Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve faktörlere ait ifadeler Faktör 
Yükleri 

AVE Bileşik 
Güvenilirlik 

Faktör 1: Sosyal Yalnızlık  0,530 0,782 
Kendimi iş yerindeki arkadaş grubunun bir parçası olarak hissederim. 0,804   
İş yerinde beni dinleme zahmetinde bulunan insanlar vardır. 0,754   
İş yerinde sosyal ilişkilerim vardır. 0,746   
İş yerinde gerektiğinde işle ilgili günlük sorunlarımı konuşabileceğim biri var. 0,741   
İş yerimdeki sosyal etkinliklere (piknik, parti, yemek vs.) katılırım. 0,666   
İş yerinde mola zamanlarında beraber vakit geçirebileceğim biri vardır. 0,647   
Faktör 2: Duygusal Yalnızlık  0,437 0,731 
Çalıştığım iş yerinde dostluk anlayışı hakimdir. 0,703   
İş yerimdeki ilişkilerimden memnunum. 0,702   
İş yerindeyken kendimi genel bir boşluk duygusu içinde hissederim. 0,695   
Çoğunlukla iş arkadaşlarımın bana mesafeli durduklarını hissediyorum. 0,671   
Kendimi iş arkadaşlarımdan duygusal olarak uzak hissediyorum. 0,665   
İş arkadaşlarımla birlikteyken çoğu zaman kendimi dışlanmış hissediyorum. 0,626   
İş yerinde çoğu zaman diğer çalışanlarla birlikte aramda bir kopukluk 
hissederim. 

0,623   

Birlikte çalıştığım insanlarla arama mesafe koyduğumu hissediyorum. 0,594   
Toplam    0,859 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,915 
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 3463,513 

Sd 91 
P değeri 0,000 

Bileşik güvenilirlik (C.R.) katsayısının 0,7’nin üstünde olması güvenilir olarak değerlendirilmektedir 
(Yaşlıoğlu, 2017). Tüm bileşik güvenilirlikler incelendiğinde en düşük değer yalnızlığın alt boyutu olan 
duygusal yalnızlıkta 0,731 olarak tespit edilmiş ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada önerilen model analiz edilmiş ve faktör yükü düşük olan (<0,60) örgütsel adalet ölçeğinin işlem 
adaleti6 kodlu ifade, psikolojik sözleşme ölçeğinin sözleşme çiğneme4 ve sözleşme çiğneme5 kodlu ifadeleri, 
örgütsel güven ölçeğinin güvenilir niyete güven3 kodlu ifade, işyerinde yalnızlık ölçeğinin duygusal yalnızlık1 
ve sosyal yalnızlık4 kodlu ifadeleri analizden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2002). Yapılan doğrulayıcı faktör 
analizine ait model uyum indeksi değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.   

Tablo 6. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Endeksi Değerleri 

 
MODİFİKASYON 

ÖNCESİ 
MODİFİKASON 

SONRASI SONUÇ 

X2 5879,246 3036,812  
X2/S.D. 5879,246/1750=3,360 3036,812/1356=2,240 İyi Uyum 

NFI ,713 0,839 Kabul Edilebilir Uyum 
TLI (NNFI) ,769 0,894 Kabul Edilebilir Uyum 

IFI  ,780 0,904 Kabul Edilebilir Uyum 
CFI ,779 0,903 Kabul Edilebilir Uyum 

RMSEA 0,78 0,056 İyi Uyum 
RMR 0,123 0,075 İyi Uyum 
PGFI ,582 0,684 Kabul Edilebilir Uyum 
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Geriye kalan 55 ifadeye ait uyuym indeksi değerlerine göre modelde gerekli modifikasyonlar yapıldıktan 
sonra tekrar analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre genel modelin X2 uyum testine göre 
iyi uyum gösterdiği, karşılaştırmalı uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde ya da yakın oldukları (NFI, 
NNFI, IFI, CFI, RMSEA), artık temelli uyum indeksine göre ise (RMR) iyi uyum sağladığı Tablo 6’da 
görülmektedir (bkz. Meydan ve Şeşen, 2015, Yaşlıoğlu, 2017). 

Tablo 7. Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

  Ortalama Standart Sapma 
Etkileşim Adaleti 3,72 0,845 
Güvenilir Niyete İnanç 3,67 0,881 
İşlem Adaleti 3,63 0,908 
Yeteneklere Güven 3,58 0,840 
Karşılılık Normu 3,44 0,937 
Dağıtım Adaleti 3,38 1,020 
Psikolojik Sözleşme-Çiğneme 2,47 1,095 
Duygusal Yalnızlık 2,27 0,909 
Sosyal Yalnızlık 2,22 0,905 
Psikolojik Sözleşme- İhlal 2,19 1,060 

Ölçeklerin ve faktör analizleri sonucunda elde edilen boyutların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 
belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre psikolojik sözleşme ihlali ölçeğinin 2,19 
ile en düşük ve örgütsel adalet ölçeğinin etkileşim adaletinin 3,72 ile en yüksek ortalamaya sahip olduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle katılımcılar, psikolojik sözleşmenin ihlal edilmediğini düşünmektedirler. 
Katılımcıların yöneticileri ile etkileşimlerinin ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için yol analizi yapılmıştır. Yol analizi, diğer analizlere göre (çoklu 
regresyon vb.) bir değişkenin analizde aynı anda bağımlı ve bağımsız değişken olarak kullanılmasına ve 
birden fazla bağımlı değişken tanımlanmasına olanak vermektedir (Meydan ve Şeşen, 2015: 27-28).  

  

 
Şekil 2. Yapısal Modelin Yol Analizi Etki Değerleri 

Şekil 2’de ve Tablo 8’de görüldüğü üzere karşılılık normunun örgütsel adaletin %65’ini, psikolojik 
sözleşmenin %17’sini açıklamaktadır. Örgütsel adalet psikolojik sözleşmenin %61’ini açıklamaktadır. Örgütsel 
adalet örgütsel güvenin %58’ini açıklamakta, psikolojik sözleşme ise örgütsel güvenin %22’sini 
açıklamaktadır. Örgütsel güven ise işyerinde yalnızlığın %73’ünü açıklamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

İŞY. YALNIZLIK ÖRG. GÜVEN 

PSİ. SÖZLEŞME 

ÖRG. ADALET 

KARŞILILIK 

,65 

-,17 

-,61 

,58 

-,22 

-,73 
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Tablo 8. Regresyon Analizleri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Tahmini 

Regresyon 
Standardize 
Regresyon 

S.E. C.R. P 

Karşılılık Normu Örgütsel Adalet ,563 ,648 ,034 16,790 * 
Karşılılık Normu Psikolojik Sözleşme -,167 -,167 ,046 -3,651 * 
Örgütsel Adalet Psikolojik Sözleşme -,701 -,607 ,053 -13,279 * 
Örgütsel Adalet Örgütsel Güven ,555 ,581 ,045 12,264 * 
Psikolojik Sözleşme Örgütsel Güven -,183 -,222 ,039 -4,680 * 
Örgütsel Güven İşyerinde Yalnızlık -,736 -,731 ,035 -21,148 * 
* p ≤ 0,001 

Sonuç olarak karşılılık normu örgütsel adalet algısını olumlu yönde etkilemektedir. Karşılılık normu 
psikolojik sözleşme ihlalini ise negatif yönlü etkilemekte, diğer bir ifadeyle çalışanlar yöneticilerin ve örgütün 
karşılılık normuna uyduklarında psikolojik sözleşme kurallarına uyulduğunu düşünmektedir. Benzer sonuç 
örgütsel adalet algısı ile psikolojik sözleşme arasında da vardır. Örgütsel adalet algısı arttığında, psikolojik 
sözleşme ihlali azalmakta ancak örgütsel güven artmaktadır. Psikolojik sözleşme ihlali arttığında ise, örgütsel 
güven azalmaktadır. Son olarak örgütsel güven arttığında çalışanların kendilerini yalnız hissetmedikleri 
görülmektedir.    

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Mevcut çalışmanın amacı restoran çalışanlarında örgütsel adalet algısı ve psikolojik sözleşme ihlalinin birbiri 
ile ilişkisinin, örgütsel güvene ve örgütsel güvenin de işyerindeki yalnızlığa etkilerinin karşılılık normu 
yaklaşımı ile açıklanmasıdır. Araştırmada karşılılık normu, örgütsel adalet algısı ve psikolojik sözleşmeyi; 
örgütsel adalet algısı psikolojik sözleşme ve örgütsel güveni; psikolojik sözleşme örgütsel güveni ve örgütsel 
güven de örgütsel yalnızlığı etkilemektedir. Ayrıca elde edilen modelin iyi uyum endeksleri içermesi ile söz 
konusu modelin desteklendiği görülmektedir.  

Araştırmaya göre restoran çalışanlarının etkileşim adaleti algıları, güvenilir niyete inanç, işlem adaleti algısıve 
yeteneklere güven algıları diğerlerinden daha yüksektir. Adalet ve güven kavramı çalışanların diğerlerinden 
daha yüksek hissettiği kavramlardır. Örgütsel adalet kavramı içerisinde çalışanlar yüksek düzeyde etkileşim 
adaletini yaşadıklarını belirtmiştir. Bu anlamda çalışanlar, yöneticilerinin kendilerinin haklarını koruduklarını 
ve kendileri ile dürüst şekilde ilgilendiklerini, alınan kararların sonuçlarını paylaştıklarını belirtmektedir. 
Bunu sırasıyla işlem ve dağıtım adaleti algısı izlemektedir. Çalışanlar alınan kararlarda elde edinilen bilgilerin 
doğru olduğunu ve alınan kararların gerekçelerinin açıklandığını belirtmektedir. Bu iki boyutuna kıyasla 
çalışanlar örgüt içerisinde gerek iş yükünün gerekse ödül, terfi ve ücret gibi kaynakların adaleti konusuna 
inanmakla birlikte kaynak dağıtımına dair algılar daha düşük düzeydedir. Dolayısıyla kaynaklar, dağıtım 
adaletinin temelinde olan eşitlik ilkesinde (Adams, 1965) dağıtılmasa da yöneticilerin çalışanlar ile 
ilişkilerinde ve alınan kararların açıklanmasında temel olan saygı ve nezaket gibi konulara (Colquitt vd., 2001) 
önem verdiği söylenebilir. 

Adalet kavramını güven kavramı izlemektedir. Güven kavramı içerisinde de güvenilir niyete inanç kavramı 
önceliklidir. Çalışanlar iş arkadaşlarının kendilerine yardımcı olacağına ve söylediklerini yapacaklarına ve 
işletmenin de bunun karşılığında çalışanlarının beklentilerini karşılaması konusunda samimi olduğuna dair 
bir güven duygusunu taşımaktadır. Diğer yandan yüksek olmakla birlikte, güvenilir niyete inanca göre 
yeteneklere güven kavramı daha düşük düzeydedir. Bu anlamda çalışanlar iş arkadaşlarının yönetici olmadığı 
durumlarda bile iş arkadaşlarının işlerini yapacaklarını, yöneticilerinin işletmenin çıkarlarının korunması 
konusunda duyarlı olacağını düşünmektedir. Dolayısıyla çalışanlar, sadece kendilerinin ve yöneticilerin 
kendilerinin değil, aynı zamanda işletmenin de çıkarlarının korunduğuna dair bir algı içerisinde yöneticilerine 
güven duymaktadır.  

Mevcut çalışmanın temel amacı oluşturulan araştırma modelinin test edilmesidir. Araştırmaya göre karşılılık 
normu örgütsel adalet algısını etkilemektedir. Bu bulgu Rousseau (1989)’nun düşüncesini desteklemektedir. 
Örgüt içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi çalışanlarda adalet algısını etkilemektedir. Adalet 
algısının geçmişten bu yana, Platon tarafından karşı çıkılması ve bu yöndeki görüşlerin günümüzde de devam 
ediyor ve karşıt olacak şekilde teleolojik anlayışlarla da açıklanıyor olmasına rağmen, karşılılık ile açıklandığı 



E. Güripek – B. Güzel 12/2 (2020) 1915-1932 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1928 

(Johnston, 2011) göz önüne alındığında elde edilen bulgu temelde adalet kavramının karşılılık ile 
açıklanabilirliğini destekleyen bir bulgudur ve bu yönüyle oldukça önemlidir.  

Diğer yandan karşılılık normu, psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine ve çiğnendiğine dair algıyı olumsuz 
etkilemektedir. İşletmenin çalışanlarına yatırım yapması ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunması, çalışanların işletmenin onlara verdiği sözleri yerine getirdiği düşüncesini oluşturmaktadır 
(Rousseau, 1989; Robinson ve Rousseau, 1994). Ayrıca çalışanların, işletmenin verdiği sözleri yerine 
getirdiğine dair bilişsel bir değerlendirme yapmalarını sağlamaktadır. Bunula birlikte çalışanların işletme ile 
yaptıkları anlaşmayı ihlal etmediği algısı da yaratmakta, çalışanlar da kendilerini aldatılmamış 
hissetmektedir. Psikolojik sözleşmenin temelde yükümlülükler ve değişim içermesi göz önüne alındığında 
kavram sosyal değişime dayansa da (Morrison ve Robinson, 1997; Robinson ve Rousseau, 1994), sosyal 
değişimin de karşılılık normunu temel aldığı (Wikhamn ve Hall, 2012) düşünüldüğünde mevcut çalışma 
karşılılık normunun psikolojik sözleşmenin dolaylı olarak değil, doğrudan da belirleyicisi olduğunu 
göstermesi yönüyle önemlidir. Aynı zamanda mevcut bulgu Robinson ve Rousseau (1994)’ün de belirttiği 
üzere sözleşmenin karşılıklı olması halinde oluştuğu düşüncesini de desteklemektedir.  

Alanyazın  (Andersson, 1996; Robinson ve Morrison, 2000) ile benzer olarak araştırmada elde edilen diğer bir 
sonuç ise adalet algısının psikolojik sözleşme ihlalini azaltmasıdır. Çalışmada çalışanların etkileşim adaleti 
algısı, işlem ve dağıtım adaleti algısına kıyasla daha yüksektir. Bu anlamda yöneticilerin çalışanları ile 
ilgilenmesi, çalışanların haklarını korumaya yönelik çabalarda bulunması çalışanlar için kararların ne şekilde 
alındığı ve süreçler ile birlikte örgüt içindeki iş yükü ve kaynakların dağıtımından daha önemli olarak 
değerlendirilmektedir. Diğer yandan çalışanlar psikolojik anlaşmaların duygusal yönüyle daha az 
yaşandığını, bilişsel olarak daha yüksek düzeyde yaşandığını belirtmiştir. Bu anlamda çalışanlar 
işletmelerinin kendilerini aldatmadığını düşünmekte ve işletmeye karşı daha az öfke duyarken, verdiği 
sözlerin tamamen yerine getirilmediğini de belirtmiştir. Elde edilen sonuca göre çalışanların örgüt içindeki 
adalet algısı ile birlikte çalışanlar kendilerini daha az aldatıldıklarını, kararların kendilerine açıklanması ve 
yöneticilerin çalışanların çıkarlarını korumasının çalışanların duygusal ve bilişsel yönüyle örgüt tarafından 
verilen vaatlerin çoğunluğunun karşılandığını düşünmelerini sağlamaktadır.  

İşletmede çalışanların örgütsel adalet algıları, örgüte olan güvenlerini arttırmaktadır. Patel vd. (2012) ve 
Ayazlar ve Güzel (2013) çalışmalarına benzer şekilde değerlendirilen güven ile yine Patel vd. (2012)’in 
açıklaması doğrultusunda bütüncül şekilde ele alınan örgütsel adalet ilişkisine yönelik olarak mevcut 
çalışmada elde edilen bulgu Carnevale ve Wechsler (1992) bulgusu ile benzerdir. Çalışanların iş arkadaşlarının 
yardıma ihtiyacı olan çalışanlara yardım edeceğine duyulan güven, yapacaklarını söyledikleri şeyi 
yapmalarına duyulan inanç ve yöneticinin işyerinde olmaması halinde bile işlerini yapması, çalışanların iş 
arkadaşlarına duyduğu güveni göstermektedir. Örgütün çalışanlarına aldığı kararları açıklaması ve onlarla 
etkileşim içerisinde olması, bir şeffaflık olarak düşünüldüğünde, çalışanlar lider-üye etkileşimi (Cohen-
Charash ve Spector, 2001) temelinde örgüte ve iş arkadaşlarına karşı güven duymaktadır. Diğer yandan 
yapılan işlerin çalışanlara açık şekilde açıklanması ve çalışanların bilgilendirilmesi örgütsel güveni 
arttırmaktadır.  

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre psikolojik sözleşmeye uyulması ve taraflarca bunların 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi örgütsel güveni arttırmaktadır. Kingshott ve Pecotich (2007) ile benzer 
olan bu bulguda çalışanların duygusal olarak örgütün kendisini aldatmadığı düşüncesi ile birlikte, çalışanlar 
örgüte güven beslemektedir. Psikolojik sözleşme sosyal değişime (Morrison ve Robinson, 1997; Robinson ve 
Rousseau, 1994) dayanırken, aynı zamanda sosyal değişim kavramı kendi içerisinde güven kavramını 
barındırmaktadır (Blau, 1964; Apaydın, 2016). Dolayısıyla aslında psikolojik sözleşmenin güveni etkilediği bir 
ilişkide, kavramın içinde bulunan farklı bir kavramı etkilediği de düşünülmelidir. Yine de güven kavramının 
tahmin edilebilirlikten etkilendiği (Whitener vd., 1998) düşünüldüğünde, güvenin farklı bir noktada psikolojik 
sözleşmeden etkilenmesi ile açıklanabilir.  

Araştırmada elde edilen son sonuç ise örgütsel güvenin örgütsel yalnızlığı etkilemesidir ki bu Wright (2005) 
ile benzer bir sonuçtur. İşletmede çalışanların ağırlıklı olarak duygusal yalnızlığı, sosyal yalnızlığa kıyasla 
daha yoğun şekilde yaşamaktadır. Bu anlamda çalışanlar sosyal ilişkilerinin olduğunu ve kendini bir arkadaş 
grubunun parçası olarak hissetmesine rağmen işyerinde dostluk anlayışının olmadığını ve kendini boşluk 
duygusu içinde hissettiklerini belirtmektedir.  
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Elde edilen bulgular sektörel açıdan değerlendirildiğinde ise, çalışanlar örgüt içerisinde adalet ve güven 
kavramlarına ağırlıklı hissetmekte ve bunları diğer kavramlara göre daha yoğun değerlendirmektedir. Her ne 
kadar özellikle iş ilişkilerinin karşılılık temeline dayandığı düşünülse de yöneticilerin adalet ve güven 
kavramlarının çalışanlar tarafından daha yoğun şekilde değerlendirildiği ve algılandığına dair farkındalığının 
olması gerekmektedir. Bu durumda, yöneticilerin özellikle adalet konusunda dağıtım adaletine önem vermesi 
gerekmektedir. Zira çalışanlar bu boyutu daha düşük olarak değerlendirmektedir. Yöneticilerin işletmenin 
ücret ve terfi-ödül gibi kıt kaynaklarının dağıtımında daha adil olmaya önem vermesi gerekmektedir. Diğer 
yandan çalışanların örgüt içerisinde duygusal bir yalnızlık yaşadığı görülmektedir. Bu anlamda örgüt 
içerisindeki ilişkilerin kişinin kendini yalnız hissetmesinin önüne geçer şekilde değerlendirilmesi ve bu 
ilişkilerin de yönetilmesi gerektiği düşünülebilir.  

Mevcut çalışmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıklardan biri karşılılık normunun sadece 
bir boyutu ile ilgili modelin açıklanmasıdır. Her ne kadar Sahlins (1972) tipolojisine uygun şekilde ölçek 
tasarlanmış olsa da Wu vd. (2006) tarafından geliştirilen ölçek üç boyutlu yapısında mevcut araştırmada genel 
boyutu değerlendirilmiştir. Bu anlamda dengeli ve olumsuz karşılılık boyutlarının yaratacağı sonuçlar 
bilinmemektedir. Diğer yandan çalışmada kavramların boyutlarının değerlendirilmemesidir. Gelecekteki 
çalışmalara yönelik olarak örgütsel adalet kavramı Greenberg (1990), psikolojik sözleşme Morrison ve 
Robinson (1997), örgütsel güvenin Cook ve Wall (1980) çalışmasında oluşan boyutlar veya McKnight vd. 
(1998)’in belirttiği ve örgütsel yalnızlığın da Wright vd. (2006)’in saptadığı şekilde boyutlandırılması 
önerilmektedir. Ayrıca çalışmada karşılılık normunun doğrudan etkisi incelenmiş olmakla birlikte, sosyal 
değişim aracılığı ile değerlendirilmesinin hem karşılılık normunun sosyal değişimi hem de dolaylı etkisini 
açıklayabilir.  
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Amaç – Örgütsel yaşamda bireylerin amaç ve uygulamalara aktif katılımı, yöneticilerin liderlik 
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regresyon analizi kapsamında test edilmiştir.  

Bulgular – Yöneticilerin dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
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açıklanmasında pozitif yönlü bir etkiye sahipken, karizma ve entelektüel özendirme boyutları 
anlamlı etkiye sahip değildir.  

Tartışma – Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin bazı dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının, 
yapılan çeşitli çalışmalardan farklı olarak, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde 
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Purpose – Active participation of individuals in goals and practices in organizational life is closely 
related to the leadership attitudes of managers. Individuals who are interested in them, whose 
expectations and opinions are taken into consideration by the managers participate to the 
organizational process at higher level. This is also important for the success of educational 
organizations. The purpose of this research is to analyze the causal relationship between the 
transformational leadership styles of school managers and organizational citizenship behaviors of 
teachers. 

Design/methodology/approach – The study adopts quantitative research design. The data of this 
research have been gathered through surveys conducted on 159 teachers working in primary and 
secondary state schools in Gazipaşa district of Antalya in the second term of 2018-2019 of school 
year. Research hypotheses were tested within the scope of regression analysis. 

Findings – Transformational leadership approaches have a positive and significant impact on 
teachers’ organizational citizenship behavior. Transformational leadership’s inspirational 
motivation and individualized consideration dimensions have a positive impact on teachers’ 
organizational citizenship behavior while charisma and intellectual stimulation dimensions have no 
significant impact. 
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1. Giriş 

Çağımızın hızlı ve yoğun değişim ortamı, bu değişimin hızına etkili bir şekilde uyum sağlayabilecek liderlerin 
önemini arttırmaktadır (Serinkan ve Erdiş, 2014). Bu bağlamda, değişen çevre şartlarına, teknolojiye, bilgi 
düzeyine, ekonomiye, sosyal-kültürel faktörlere, insana odaklanan ve insanlar üzerinde bir dönüşüm elde 
etmeyi amaçlayan dönüşümcü liderlik tarzı öne çıkmaktadır (Aksaraylı, 2015). Dönüşümcü lider, takipçilerini, 
örgütün rutin direktifleri ile uyumluluk düzeyinin üstünde bir performans göstermeleri konusunda motive 
eder (Podsakoff vd., 1990).  Bu durum, diğer örgütsel davranış alanları üzerinde etkili olduğu gibi (Yavuz, 
2009; Hemedoğlu ve Evliyaoğlu, 2012), örgütsel vatandaşlık üzerinde de belirleyici bir role sahiptir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı (ÖVD), temel iş gereksinimlerini aşan isteğe bağlı işyeri davranışları olarak adlandırılır 
(Jahangir vd., 2004). Bu tür davranışlar arasında resmi olarak işin bir parçası olmayan görevlerin yerine 
getirilmesi için gönüllü olmak, görevleri başarıyla tamamlamak için gerektiğinde ekstra çaba göstermek, işteki 
diğer insanlarla yardımlaşma ve işbirliği içinde olmak; örgütün amaçlarını desteklemek ve savunmak yer alır 
(Borman, 2004). Örgütsel vatandaşlık davranışlarının sergilenmesinde bireysel faktörler (Şimşek, 2019) kadar 
örgütsel etkenler de önemli bir rol oynar (Karabay, 2014). Bu noktada liderlik stillerinin, vatandaşlık 
davranışları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir (Rüzgar, 2019). Bu çalışmada, 
yöneticilerin dönüşümcü liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 
etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle dönüşümcü liderlik ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı kavramsal ve kuramsal bağlamda ele alınmıştır. Son aşamada, dönüşümcü liderlik ve 
örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin istatistiki bulgulara yer verilmiş, ardından hipotezlerin test edilmesi 
için analizler yapılmıştır. 

2. Literatür 

2.1.  Dönüşümcü Liderlik  

Dönüşümcü liderlik kavramı ilk olarak J.V. Downton tarafından 1973 yılında ortaya atılmış (Gürel, 2013; 
Aksaraylı, 2015) ve J. MacGregor Bums tarafından yeni bir liderlik paradigması olarak liderlik araştırmalarına 
dâhil edilmiştir (Jung ve Sosik, 2002). Burns'un başlattığı çalışmalar, Bernard Bass başta olmak üzere birçok 
araştırmacıya da ilham kaynağı olmuş; yönetim bilimi ve örgüt kültürü alanlarında kullanılmaya başlanmıştır 
(Gürel, 2013; Barbuto, 2005). Dönüşümcü liderlik, "takipçilerin hedeflerini genişleterek, yükselterek ve açık 
veya örtülü mübadele anlaşmasında belirtilen beklentilerden daha fazlasını gerçekleştirmeleri için onlara 
güven vererek takipçileri etkilemek’’ olarak tanımlanmaktadır (Dvir vd., 2002: 735). Bir başka tanıma göre ise, 
örgütsel amaçlara bağlılık oluşturma ve takipçileri bu hedefleri gerçekleştirmeleri için güçlendirme sürecidir 
(Stone, Russell ve Patterson, 2004).  

Dönüşümcü lider, izleyenleri üzerinde olumlu etkiler yaratarak onları örgüt hedefleri konusunda motive 
edebilecek yeniliklere ve değişimlere sürekli açık bir liderdir (Şahin, 2009). Karizmatik davranışlar sergiler, 
ilham verici motivasyon ve entelektüel özendirme sağlar, takipçilerine bireysel olarak ilgi gösterir. Bu 
davranışlar, takipçilerinin potansiyellerine tam olarak erişmelerine ve en üst düzeyde performans 
göstermelerine yardımcı olur (Dvir vd., 2002). Ayrıca, takipçilerine ödül ve ceza yöntemiyle karşılık vermek 
yerine, takipçilerin güvenini yükseltir ve örgüt için önemli konular hakkında daha fazla farkındalık uyandırır. 
Böylelikle takipçilerini varoluş endişelerinden başarı, büyüme ve gelişme endişelerine taşır (Bass ve Avolio, 
1990). 

Bazı öncül durumlar, dönüşümcü liderliğin gelişimine imkân sağlar (Avolio vd., 1991). Öncelikle, zorlayıcı 
veya hızlı değişim gerektiren örgütsel çevreler, dönüşümcü liderliğin ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır 
(Walumbwa, Avolio ve Zhu, 2008). Bunun yanı sıra, bir liderin rol modelleriyle olan bireysel deneyimleri ile 
çalışma ve çalışma dışı ortamındaki güncel deneyimleri de bu öncüllerdendir (Avolio vd., 1991). Ayrıca, 
cinsiyet farklılıkları da dönüşümcü liderliği etkilemektedir. Birçok çalışma, kadınların erkek 
meslektaşlarından daha dönüşümcü olma eğiliminde olduğunu göstermiştir (Bass, 1999). 

Bireysel ilgi (individualized consideration), entelektüel özendirme (intellectual stimulation), ilhan verici 
motivasyon (inspirational motivation) ve idealleştirilmiş etki (idealized influence dönüşümcü liderliğin dört 
temel bileşenini veya “4 I”yı temsil eder (Bass ve Avolio, 1990; Avolio vd., 1991). Bireysel ilginin temel 
varsayımı, her çalışanın farklı ihtiyaçları olması ve çalışanın bu ihtiyaçlarının kısmen liderin etkisine bağlı 
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olarak zaman içinde değişeceğidir. Dönüşümcü lider, tüm takipçileri aynıymış ve aynı ihtiyaçlara sahipmiş 
gibi davranmak yerine onlara kişisel olarak ilgi gösterir; bireyin endişelerini dinler ve paylaşır. Entelektüel 
özendirmede bulunan bir lider, insanları “eski sorunları yeni yollarla düşünmeye”, bu sorunları çözmek için 
akıl yürütmeye ve kanıt kullanmaya teşvik eder. İlham verici motivasyon örgütün tepe noktasında daha fark 
edilir olmasına rağmen, daha aşağı kademedeki insanlar da takipçileri ve meslektaşlarının gözünde yüksek 
seviyede ilham verici motivasyon sergiliyor olabilir. Grubun nereye gittiğini gösteren bir vizyonun veya basit 
bir misyonun takipçileri tarafından paylaşılması durumunda bir liderin ilham verici motivasyon seviyesi 
güçlenir (Avolio vd., 1991). Lider, motivasyon konuşmaları yapar, iyimserlik ve heyecanı artırır, ulaşılabilir 
gelecek vizyonlarını akıcılık ve güvenle iletir. Daha yüksek performans ve gelişim düzeylerini gerçekleştirmek 
için enerjiyi harekete geçirecek vizyonu sağlar. İdealleştirilmiş etki sergileyen lider, optimal düzeydeki gelişim 
ve performansı elde etmek için takipçilerin fazladan çaba sarf etmelerini sağlar. Bu özellik vizyon ve misyon 
duygusu taşıyan, takipçilerinden saygı ve güven kazanan liderlerde görülür (Bass ve Avolio, 1990). 
İdealleştirilmiş etki, büyük ölçüde, diğer üç ‘I’ın, liderle güçlü bir duygusal bağlılık ve özdeşleşme ile 
birleşmesidir. Bu tür liderler takipçiler tarafından taklit edilir ve çoğunlukla karizmatik olarak nitelenirler 
(Avolio vd., 1991).  

Bass ve arkadaşlarına benzer şekilde, Barling, Slater ve Kollaway’a göre de dönüşümcü liderlik; 
idealleştirilmiş etki, ilham verici motivasyon, entelletüel özendirme ve bireysel ilgiyi içerir (2000). Dönüşümcü 
liderliğin gelişimine katkı sağlayan Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter (1990) ise, yaptıkları çalışmada 
dönüşümcü liderin davranışlarını vizyon oluşturma, örnek olma, grup amaçlarının kabulüne zorlama, yüksek 
performans bekleme, bireysel düzeyde destek sağlama ve zihinsel teşvik olmak üzere altı boyutta 
toplamışlardır. Bir başka görüşe göre ise dönüşümcü liderliğin beş alt boyutu vardır. Bunlar; vizyon, ilham 
verici iletişim, entelektüel özendirme, destekleyici liderlik ve kişisel tanımadır (Rafferty ve Griffin, 2004). 
Carless, Wearing ve Mann (2000)’e göre ise şu davranışlar dönüşümcü liderlik kavramını kapsar: Bir vizyon 
iletir, personeli geliştirir, destek sağlar, personeli güçlendirir/yetki verir, yenilikçidir, davranışlarıyla örnek 
olur ve karizmatiktir (Carless vd., 2000). Dönüşümcü lider, takipçilerin bağımsız ve eleştirel düşünmesini 
arttırarak, onların yaratıcı sonuçlar üretme yeteneklerini yükseltir. Ayrıca çalışanlarına empati, takdir, ilgi 
gösterirler ve çalışanların amaçlarını başarmak için inisiyatif kullanma çabalarına destek olur. Böyle bir destek 
de onların yaratıcı öz yeterliliğini sürdürmeye yardımcı olur (Gong, Huang ve Farh, 2009). Shin ve Zhou’nun 
(2003) çalışmasına göre de dönüşümcü liderlik takipçinin yaratıcılığı ile pozitif ilişkilidir. Bass’a (1998) göre, 
takipçilerin kişiliklerini tanıtması dönüşümcü lider tarafından geliştirilir. Çünkü dönüşümcü lider, 
takipçilerinin özsaygılarını yükseltir ve müşterek başarıları elde etmeye yönelik olumlu tutumlarını 
içselleştirir (Walumbwa vd., 2008). Avolio, Waldman ve Yammarino‘ya (1991) göre; dönüşümcü liderliğin en 
önemli ödülü, takipçilerin kendi gelişimlerine direnmemeleri ve kişisel fedakârlıklar yoluyla mesleki olarak, 
iş arkadaşları ve örgüt için daha fazla bağlılık göstermeleridir. Bunu destekleyecek şekilde Shamir’e (1993) 
göre dönüşümcü lider, takipçilerinin birbirine daha bağlı/uyumlu olacakları ve etkili bir şekilde performans 
sergileyecekleri dürtüleri canlandırır (Jung ve Sosik, 2002).  

2.2. Eğitim Kurumlarında Dönüşümcü Liderlik 

Dönüşümcü liderlik tarzı hemen her alanda olduğu gibi eğitim sektöründe de irdelenmesi gereken bir olgudur 
(Edizler ve Akbulut, 2011). Okullar, mevcut durumlarını daha ileriye götürmek, çağdaş eğitim ve öğretimi 
gerçekleştirmek ve aynı zamanda başarıya ulaşmak için bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Değişim 
aynı zamanda dönüşümü beraberinde getirdiği için, bu dönüşümü sağlayabilecek, değişimi özümleyerek ve 
öğretmenlerin çabalarını destekleyerek onları gelişmeye yönlendirecek, ani ve hızlı değişimler karşısında 
zamanında ve doğru karar verebilen, etkili liderlik özelliklerine sahip okul yöneticilerine ihtiyaç vardır (Tok 
ve Bacak, 2013). 

Eğitim alanında dönüşümcü liderliğe yönelik ilk araştırmalar, Leithwood ve meslektaşları tarafından 
1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başında Ontario Eğitim Enstitüsü’nde başlatılmıştır (Geijsel, Sleegers ve 
Van Den Berg, 1999). Çağın gereklilikleri düşünüldüğünde okullar, kendini sürekli yenileyen, gelişen ve 
dolayısıyla bilgi toplumunda olması gerektiği gibi en başlarda yerini alan örgütler olmalıdırlar. Dönüşümcü 
liderlik kuramı da okul yöneticilerini değişim-dönüşüm temelli düşünmeye itmektedir (Demirtaş ve Şama, 
2016).  
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Leithwood ve Jantzi (2000), dönüşümcü liderliğin okullarda altı boyuta sahip olduğunu ileri sürmektedir. 
Bunlar; okul vizyonunu ve okul hedeflerini oluşturma, entelektüel uyarım, bireysel destek sağlama, en iyi 
uygulamaları ve örgütsel değerleri modelleme, yüksek performans beklentilerini belirleme ve kararlara 
katılımı teşvik etmektir. Bununla birlikte okullarda örgütsel bürokrasi, örgütsel değerler, okul reformu 
girişimleri, liderlerin proaktifliği ve örgün eğitim deneyimlerinin liderlerin dönüşümcü uygulamaları 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır (Leithwood ve Jantzi, 2005). Ayrıca liderlerin özellikleri, meslektaşlarının 
özellikleri, öğrencilerin özellikleri, örgütsel yapılar ve süreçler dönüşümcü liderliğin etkisini yöneten 
değişkenlerdir (Leithwood ve Jantzi, 2005). 

Dönüşümcü liderliğin eğitimdeki etkisi çeşitli araştırmalarla incelenmektedir. Bulgular öğretmenlerin iş 
tatminini (Bogler 2001), sınıf uygulamalarını (Leithwood ve Jantzi 2006), okul koşullarını ve okula öğrenci 
katılımını (Ayiro, 2014) etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte okuldaki liderin davranışları 
öğrencilerin başarısını da doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir (Blase ve Blase, 1999). Ayrıca 
dönüşümcü liderlik, öğretmenlerin örgütsel bağlılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde güçlü etkilere 
sahiptir (Nguni, Sleegers ve Denessen, 2006). Moolenaar, Daly ve Sleegers’e göre (2010) ise dönüşümcü 
liderlik, okulların yenilikçi iklimi ile pozitif ilişkilidir ve takipçileri beklenenden daha fazlasını yapmaya 
motive eder. 

2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) kavramı Dennis Organ ve arkadaşları tarafından ilk kez 1983 yılında 
kullanılmıştır. Organ ÖVD’yi, örgütün biçimsel ödül sistemince doğrudan ve açık bir biçimde tanınmayan, 
bir bütün olarak örgütün etkili çalışmasını destekleyen davranışlar olarak tanımlamıştır. Bu tür davranışlar 
görev ve iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza gerektirmeyen ve daha çok kişisel tercih 
sonucu sergilenen davranışlardır (Podsakoff vd., 2000; Alotaibi, 2001). ÖVD, örgüte yeni gelenlere yardım 
etmek, iş arkadaşlarına yardımcı olmak, gereksiz mola almamak ve iş tanımı tarafından gerekli kılınmayan 
şeyleri yapmaya gönüllü olmak gibi isteğe bağlı, toplum yanlısı, etik davranışları içermektedir (Alotaibi, 2001). 
Dakiklik, diğer çalışanlara yarımcı olmak, mecburi olmayan şeyler için gönüllü olmak, bir bölümü geliştirmek 
için yenilikçi öneriler oluşturmak ve zamanı boşa harcamamak ÖVD örnekleridir. Aynı zamanda sıklıkla diğer 
çalışanların yanlışını bulmak, kızgınlık belirtmek, önemsiz konular hakkında şikâyet etmek ve diğerleriyle 
tartışma başlatmak gibi davranışlardan kaçınmayı da içerir (Schnake, 1991). Organ’a (1988) göre de ÖVD 
yalnızca olumlu hareketleri ve katkıları kabul etmeyi değil, aynı zamanda ara sıra ortaya çıkan maliyetlere, 
rahatsızlıklara ve küçük hayal kırıklıklarına katlanmayı da içerir (Kent ve Chelladurai, 2001). ÖVD 
ölçeklerinde aktif pozitif katkı (örneğin, başkalarına yardım etme) ve başkalarına ya da örgüte zararlı 
davranışlara girmekten kaçınma (örneğin, başkalarının hakları suistimal etmemek) şeklinde iki tür 
vatandaşlık davranışı bulunmaktadır (Jahangir, Akbar ve Haq, 2004). Organizasyona katkı şeklinde ortaya 
çıkan türde, bireylerin örgüt için aktif bir şekilde örgüt hayatının içinde yer alması gerekir. Bu tür davranış 
gösteren çalışanlar aktiftir, üretkendir ve çalışkandır. Zararlı davranışlardan kaçınma şeklinde ortaya çıkan 
davranışlarda ise temel mantık örgüte katkıda bulunmak değil örgüte zarar vermemektir. Teoride böyle bir 
farklılık bulunsa da uygulamada her ikisi de arzulanır davranışlardır. Bu iki tür davranış arasındaki 
farklılıkların nedeni kişisel veya örgütsel farklılıklardır (Özdevecioğlu, 2003). 

Kişinin temel iş gereksinimlerini aşan, isteğe bağlı işyeri davranışları olarak da adlandırılan örgütsel 
vatandaşlık davranışı, genellikle görev icabı yapılması gerekenlerin ötesine geçen davranışlardır. Başarılı 
organizasyonlar da resmi iş sorumluluklarının ötesine geçen ve işlerinde başarılı olmak için zaman ve 
enerjilerini özgürce verecek çalışanlara sahiptirler (Jahangir vd., 2004). Çalışanların beklenenin üstünde 
performans göstermelerinin en önemli göstergelerinden biri örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleridir 
(Arslantaş ve Pekdemir, 2007). ÖVD ile ilgili araştırmaların çoğu, söz konusu davranışı ortaya çıkaran 
faktörler hakkında yapılmıştır (Gürbüz, 2006). Temel varsayım, çalışanların işlerine bağlılıklarının, örgütün 
verimli ve etkin çalışmasını sağlayan ve örgütsel vatandaşlık davranışları olarak da bilinen davranışların 
oluşumuna zemin hazırlayacağı yönündedir (Babcock-Roberson ve Strickland, 2010).  

Köse, Kartal ve Kayalı (2003) da örgüte duyulan bağlılığın ÖVD ile ilişkisinin diğer öncüllere göre daha 
kuvvetli olduğunu belirtirler. Smith, Organ ve Near (1983) ve Bateman ve Organ (1983), ÖVD'nin öncüleriyle 
ilgili yaptıkları araştırmada, iş tatminin en iyi tahmin unsuru olduğu sonucuna varmışlardır. Podsakoff ve 
arkadaşlarının yaptığı ampirik araştırma ise; bireysel özellikler (veya çalışanın özellikleri), iş özellikleri, 
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örgütsel özellikler ve liderlik davranışları olarak öncüllerin dört ana kategorisine odaklanmıştır (Podsakoff 
vd., 2000). Fahr, Podsakoff ve Organ (1990) ise, liderin adilliği ve görev kapsamının, ÖVD'nin önemli 
belirleyicileri olduğuna dair kanıtlar sunarken, iş tatmininin belirleyici olmadığını belirtirler. Daha önceki 
araştırmanın iş tatmini ile ÖVD arasında anlamlı ilişkiler bulmasının nedeni olarak, iş tatmininin, liderin 
adilliği ve görev kapsamının ortak etkileri olması gösterilmektedir (Schnake, Cochran ve Dumler, 1995: 211). 
Organ ve Lingl (1995) ise, bir veya daha fazla kalıcı/değişmez kişilik faktörünün hem tatminin hem de ÖVD' 
nin temelini oluşturduğunu ve böylece tatmin ile ÖVD arasında bir ilişki yarattığını savunurlar (Organ ve 
Lingl, 1995). Bazı çalışmalarda çalışanların cinsiyetine, yaşına ve eğitim düzeyine göre örgütsel vatandaşlık 
davranışı sergileme düzeylerinde farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışanların iş hayatında geçirdikleri 
toplam çalışma sürelerine göre ise örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme düzeylerinde farklılıklar ortaya 
çıkmıştır (Arslantaş ve Pekdemir, 2007). Jahangir vd. (2004), ÖVD’nin öncülleri olarak iş tatmini, duygusal 
örgütsel bağlılık, rol algılamaları, lider davranışları, lider-üye etkileşimi, adalet algıları, bireysel yaradılış ve 
çalışanın yaşı gibi değişkenleri işaret etmiştir. Van Dyne, Graham ve Dienesh (1994) ise ÖVD’yi etkileyen 
faktörleri; olumlu iş tutumları, sinizm, işyeri değerleri, motive edici iş özellikleri, örgütsel görev süresi ve iş 
seviyesi gibi değişkenler çerçevesinde ele almışlardır. 

Dönüşümcü liderlik ve ÖVD arasında pozitif bir ilişki olduğuna işaret edilmektedir (Podsakoff vd., 1990). 
Dönüşümcü lider, takipçileri, bireysel çıkarlarının üzerinde daha büyük bir toplu amacı içselleştirmek ve 
önceliklendirmek için motive eder. Kişisel kazançlar beklemeden kolektif bir vizyon gerçekleştirmek için içsel 
olarak motive olan kişiler, paylaşılan işyeri hedeflerine rollerinin belirtmediği koşullarda dahi katkıda 
bulunma eğiliminde olabilirler (Wang, Law, Hackett, Wang ve Chen, 2005). 

Organ ve meslektaşları, örgütsel vatandaşlık davranışının iki temel boyuta -diğergamlık ve genelleştirilmiş 
uyum- sahip olduğunu belirtirler (Smith vd., 1983). Diğergamlık, belirli bireylere yönelik yardımcı 
davranışlardır. Bireylerin belirli problemleri ve yardıma ihtiyaçları olduğunda, diğergamlık davranışı 
sergileyen insanlar onlara yardımcı olma çabası gösterirler (Jahangir vd., 2004). Genelleştirilmiş uyum (bazen 
bilinçlilik veya vicdanlılık olarak adlandırılır), "herhangi bir kişiye dolaysız yardım sağlamayan, ancak 
sistemde yer alan kişilere dolaylı olarak yardımcı olan, kişisel olmayan bir bilinçlilik biçimini” tasvir eder 
(Smith vd., 1983). Bu tip ÖVD örneklerine, dakiklik ve zamanı boşa harcamamak örnek verilebilir (Schnake ve 
Dumler, 2003). Organ daha sonra yaptığı çalışmasında (Organ, 1988), sportmenlik (centilmenlik), sivil erdem 
ve nezaket olmak üzere üç boyut daha ilave etmiştir (Kent ve Chelladurai, 2001). Sportmenlik, örgütsel 
yaşamdaki rahatsızlıktan ve sıkıntılardan şikâyet etmeden hoşgörülü olmayı ifade eder. Sivil erdem, örgütün 
politik sürecine sorumlu ve gönüllü bir katılımdır. Toplantılara katılmak, örgütsel kararları ve konuları takip 
etmek, fikirlerini ifade etmek sivil erdem örnekleridir. Nezaket ise, diğerlerini onları etkileyebilecek 
kararlardan ve eylemlerden haberdar ederek ve yararlı bulabilecek kişilere bilgiyi aktararak sorunları 
önlemeyi içerir (Schnake ve Dumler, 2003). Organ (1988) ayrıca, ÖVD’nin beş özel kategorisinin her birinin 
örgütün verimliliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu açıklar. Diğergamlık (altruism), genellikle diğer 
bireylere yöneliktir ancak bireylerin performansını artırarak grup etkinliğine de katkıda bulunur. 
Genelleştirilmiş uyum (conscientiousness), hem bireyin hem grubun verimliliğini arttırır. Sportmenlik 
(sportsmanship), organizasyonda yapıcı çabalar için harcanan süreyi artırır. Nezaket (courtesy), sorunları 
önlemeye yardımcı olur ve zamanın yapıcı kullanımını kolaylaştırır. Sivil erdem (civic virtue) ise gönüllü 
katılım sağlayarak örgütün çıkarlarını destekler (Jahangir vd., 2004).  

Podsakoff vd. (2000), potansiyel olarak vatandaşlık davranışının neredeyse 30 farklı biçiminin tespit edildiğini 
belirtmiş ve bunları yedi ortak boyuta dönüştürmüşlerdir. Bu boyutlar; yardımcı olma davranışı, sportmenlik, 
örgütsel sadakat, örgütsel uyum, bireysel inisiyatif, sivil erdem ve kendini geliştirmedir. Van Dyne vd. (1994)’e 
göre ise, ÖVD’nin itaat, sadakat ve katılım olmak üzere üç boyutu vardır. Deckop vd. (1999) göre ise örgütsel 
vatandaşlık kavramı; yardım davranışı, centilmenlik ve vicdanlı olma şeklinde üç boyuttan oluşmaktadır 
(Oğuz, 2011). 

ÖVD ile elde edilen kazanımlar; yüksek üretkenlik, teknik mükemmellik veya yenilikçi çözümler gibi daha 
resmi katkılarla karşılaştırıldığında, dolaylı ve belirsizdir. Her bir ayrı ÖVD örneği örgütsel çıktılarda bir fark 
yaratmayabilir fakat ilgili davranışların toplamı pozitif olacaktır ve böylece iş arkadaşlarına sıklıkla yardım 
eden kişiler kendi örgütlerinin etkinliğine katkıda bulunacaktır (Organ, 1997). 
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Örgütsel vatandaşlık davranışı, organizasyon içinde temel olarak üç noktada örgütsel yaşamı etkilemektedir. 
Bunlardan birincisi, bireylerin vatandaşlık davranışlarının örgüt içinde yardımlaşma eğilimini artırmasıdır. 
İkinci önemli etkisi, çalışanların sorumluluk duygularının gelişmesidir. Üçüncü etki ise, çalışanların pozitif 
tutumları ile ilgilidir. Pozitif düşünce sadece iş başarısını değil, diğer örgüt üyeleri ile iyi geçinmeyi ve olaylara 
pozitif yaklaşmayı da beraberinde getirir (Özdevecioğlu, 2003). Cohen ve Vigoda (2000) ise, ÖVD’nin örgütsel 
başarıya katkılarını şu şekilde sıralarlar: Çalışanlarının ve örgütün verimliliğini artırır; örgütün üstün 
yetenekli çalışanlarını elinde tutmasını sağlar ve yeni işgörenler için örgütü cazip hale getirme yeteneğini 
kuvvetlendirir; örgüt performansına süreklilik kazandırır; örgüt içindeki grup, ekip ve kişiler arası 
koordinasyonun sağlamasına yardımcı olur; örgütün bulunduğu çevredeki değişim ve dönüşümlere daha iyi 
uyum sağlamasına yardımcı olur. 

Örgütsel vatandaşlık davranışları, birçok farklı örgütte olduğu gibi okullar açısından önem arz etmektedir 
(Oplatka, 2009). Okulların başarısını sağlamak için öğretmenlerin rol ve sorumlulukları, öngörülen görev 
tanımlarının ötesine geçmelidir (Onn vd., 2016). Öğrencilerin başarısı, resmi iş tanımlarına bakılmaksızın 
başarılı değişikliklere katkıda bulunmaya istekli öğretmenlere bağlıdır. Nitekim öğretmenlerin bu resmi 
olarak tasvir edilmemiş davranışları “örgütsel vatandaşlık davranışları” olarak kabul edilmektedir (Talebloo 
vd., 2015). 

Bireye ve kuruluşa yönelik davranışlar kavramı Williams ve Anderson (1991) tarafından eğitim ortamında ilk 
kez tanıtılmıştır.  Bunlar öğretmenlerin öğrencilere, öğretmen meslektaşlarına ve tüm okula yönelik 
davranışlarına karşılık gelir (Bogler ve Somech, 2004: 280). Öğretmenlerin okul gününden sonra okul 
etkinliklerine katılımı, plansız okul komitelerine katılım ve okulda ödüllendirilmeyen roller üstlenme, 
okullardaki ÖVD örnekleridir (Oplatka, 2006). 

2.4. Dönüşümcü Liderlik-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi ve Araştırma Hipotezleri 

Dönüşümcü liderlik çalışmaları çoğunlukla, biçimsel rol performans ölçümlerine odaklanmıştır. Doğası gereği 
ekstra rol olan ÖVD’ler ise dönüşümcü liderlik çalışmaları için yeni bir yön belirlemektedir. Yapılan 
araştırmalara göre dönüşümcü liderlik ve ÖVD arasında dolaysız bir bağ söz konusudur (Podsakoff vd., 1990; 
Kent ve Chelladurai, 2001). Podsakoff vd. (1990) çalışanların, dönüşümcü liderlik için ekstra rol ya da örgütsel 
vatandaşlık davranışı sergilemelerinin, biçimsel rollerinin gerektirdiği performansa ulaşmalarından daha 
değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Diğer bir ifade ile dönüşümcü liderin en önemli etkisi, biçimsel rol 
performansı yerine ekstra rol performansı üzerinde olmalıdır. Buna paralel olarak Podsakoff, Mackenzie ve 
Bornmer (1996), ÖVD üzerindeki dönüşümcü liderlik etkilerinin rol-içi davranışlar üzerindeki etkilerden daha 
önemli olabileceğini belirtmiştir. 

Dönüşümcü liderliğin özü, çalışanların beklentilerin üzerinde ve ötesinde bir performans sergilemesini 
sağlama becerisi olduğundan, bu ekstra çaba, vatandaşlık davranışı biçiminde ortaya çıkar (Podsakoff vd., 
2000). Dönüşümcü lider, takipçileri, bireysel çıkarlar üzerinde daha büyük bir toplu davaya öncelik vermek 
için motive eder. Kolektif bir vizyon gerçekleştirmek için motive olan kişiler, paylaşılan hedeflere çeşitli ilave 
rollerle katkıda bulunma eğiliminde olabilir. Kendilerinin ve başkalarının çıkarları arasındaki bu bağı 
kuramayan bireylerin gönüllü davranışlarda bulunma olasılığı daha düşüktür (Wang vd., 2005; Asgari vd., 
2008).  

Dönüşümcü lider, takipçilerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını ortaya çıkararak onların performanslarını 
nitelik ve nicelik olarak artırmaya yönelik davranır (Podsakoff vd., 1990). Podsakoff, MacKenzie ve Bommer 
(1996) yaptıkları çalışmada Podsakoff ve arkadaşlarının ortaya koyduğu dönüşümcü liderlik boyutları ile 
Organ’ın belirlediği örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları arasındaki ilişkiyi aramışlardır. Bireysel düzeyde 
destek sağlama ile özgecilik, vicdan sahibi olma, sportmenlik, nezaket ve sivil erdem arasında; vizyon 
oluşturma ile sportmenlik arasında ve yüksek performans bekleme ile nezaket arasında olumlu ilişkiler 
bulmuşlardır. Podsakoff vd. (2000) de, dönüşümcü liderlikle örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı 
ve pozitif bir ilişki olduğunu belirtirler. Yapılan bazı araştırmalar, dönüşümcü liderliğin bir boyutu olan 
bireysel ilgi ile ÖVD arasında pozitif bir ilişki olduğunu destekleyen bazı kanıtlar ortaya koymuştur (Pillai 
vd., 1999; Podsakoff vd., 1996; Wang vd., 2005). Bireysel ilgili bir liderin her bir takipçinin farklı ihtiyaçlarını 
ve gelişimini önemsediği göz önüne alındığında bu davranış; takipçiyi, verilen desteğin değerini bilmek adına 
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görev icabı yapılması gerekenlerin üstünde ve ötesinde ekstra rol davranışlarında bulunmaya teşvik eder (Cho 
ve Dansereau, 2010). 

Dönüşümcü lider davranışlarının, takipçilerin vatandaşlık davranışlarını hem doğrudan hem de dolaylı 
olarak etkilemesi mümkündür. Başka bir deyişle, bunların toplam etkileri, doğrudan etkiler ile güven ve 
memnuniyet gibi arabulucular yoluyla meydana gelen dolaylı etkilerin bir kombinasyonundan 
kaynaklanabilir (Podsakoff vd., 1990). 

Arslantaş ve Pekdemir’in (2007) araştırmasında yöneticilerin sergilediği dönüşümcü liderlik davranışı ile 
çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir 
araştırmada da dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde olumlu ve doğrudan etkileri 
olduğu belirlenmiştir (Asgari vd., 2008: 234). Oğuz’un (2011) çalışması da öğretmenlerin sergiledikleri örgütsel 
vatandaşlık davranışları ile dönüşümcü liderlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu 
göstermiştir. Cho ve Dansereau (2010), bireysel ve grup seviyesindeki adalet algısının, dönüşümcü liderlik ve 
ÖVD arasındaki bağlantıda önemli bir rol oynadığını belirtir. Nguni vd.’ne (2006) göre dönüşümcü liderliğin 
boyutları; iş tatmini, örgütsel bağlılık ve ÖVD üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca iş tatmini, dönüşümcü 
liderliğin öğretmenler üzerindeki etkisinde arabulucu rolündedir. Başka bir çalışmaya göre, lider-üye 
etkileşimi de dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında arabulucu rolü üstlenmektedir.  
(Wang, vd., 2005). Pillai, Schriesheim ve Williams’ın (1999) araştırması da örgütsel vatandaşlık davranışı 
üzerinde dönüşümcü liderliğin dolaylı etkisini desteklemektedir. Bu etki prosedürel adalet ve güven 
vasıtasıyla gerçekleşmektedir (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999). Bu açıklamalardan yola çıkılarak 
aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir: 

H1: Dönüşümcü liderliğin karizma boyutunun, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H2: Dönüşümcü liderliğin karizma boyutunun, ÖVD’nin centilmenlik boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H3: Dönüşümcü liderliğin karizma boyutunun, ÖVD’nin vicdanlılık boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H4: Dönüşümcü liderliğin karizma boyutunun, ÖVD’nin sivil erdem boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H5: Dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon boyutunun, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu üzerinde 
anlamlı etkisi vardır.  
H6: Dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon boyutunun, ÖVD’nin centilmenlik boyutu üzerinde 
anlamlı etkisi vardır.  
H7: Dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon boyutunun, ÖVD’nin vicdanlılık boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H8: Dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon boyutunun, ÖVD’nin sivil erdem boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H9: Dönüşümcü liderliğin entelektüel özendirme boyutunun, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H10: Dönüşümcü liderliğin entelektüel özendirme boyutunun, ÖVD’nin centilmenlik boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H11: Dönüşümcü liderliğin entelektüel özendirme boyutunun, ÖVD’nin vicdanlılık boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H12: Dönüşümcü liderliğin entelektüel özendirme boyutunun, ÖVD’nin sivil erdem boyutu üzerinde anlamlı 
etkisi vardır.  
H13: Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi boyutunun, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu üzerinde anlamlı etkisi 
vardır.  
H14: Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi boyutunun, ÖVD’nin centilmenlik boyutu üzerinde anlamlı etkisi 
vardır.  
H15: Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi boyutunun, ÖVD’nin vicdanlılık boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H16: Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi boyutunun, ÖVD’nin sivil erdem boyutu üzerinde anlamlı etkisi 
vardır.  
H17: Dönüşümcü liderlik,  ÖVD üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H18: Dönüşümcü liderliğin karizma boyutu, ÖVD üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H19. Dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon boyutu, ÖVD üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H20: Dönüşümcü liderliğin entelektüel özendirme boyutu, ÖVD üzerinde anlamı etkiye sahiptir 
H21: Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi boyutu, ÖVD üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
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H22: Dönüşümcü liderlik, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H23: Dönüşümcü liderlik, ÖVD’nin centilmenlik boyutu üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H24: Dönüşümcü liderlik, ÖVD’nin vicdanlılık boyutu üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 
H25: Dönüşümcü liderlik, ÖVD’nin sivil erdem boyutu üzerinde anlamı etkiye sahiptir. 

3. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada bağımsız değişkenin (dönüşümcü liderlik) bağımlı değişken (örgütsel vatandaşlık davranışı) 
üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, öğretmenlerin dönüşümcü 
liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışının her bir boyutuna katılım düzeyleri tespit edilmiş; daha sonra 
boyutlar arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi, araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla da 
regresyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki ölçme araçlarının uygulanması için öncelikle Gazipaşa İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmış ve daha sonra ölçme araçları Antalya ili Gazipaşa ilçesinde bulunan 
devlet ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci 
döneminde uygulanmıştır. Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmî sitesinde yer alan sayılara göre 
evren 646 öğretmenden oluşmaktadır. Krejcie ve Morgan’ın (1970) çeşitli evren büyüklüklerine dair yapmış 
olduğu analize göre 650’den oluşan evrenler için örneklem büyüklüğü 246’dır (Akt. Ural ve Kılıç, 2006). 
Örneklem sayısına ulaşmak için kolayda örneklem yöntemi benimsenmiştir (Kozak, 2014). Saha çalışmasında 
bölgedeki tüm okullara ulaşılmış, öğretmenlere çalışma hakkında yüz yüze bilgi verilmiş ve araştırmaya 
gönüllü katılım gösterenlerle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketler, genellikle öğretmenlerin derslerini 
aksatmayacak şekilde uzun ders aralarında yapılmıştır. Bir kısmı da öğretmenlerin ders dışı zamanlarında 
doldurmaları için kapalı zarflar ile bırakılmış ve daha sonra okul idaresinden teslim alınmıştır. Sonuçta 159 
adet anket elde edilmiştir. Bu sayı gerekli örneklem büyüklüğünün yaklaşık %65’ini oluşturmakta olup, bu 
oranın, saha çalışması gönüllü katılımcılardan oluştuğu için, araştırma sonuçlarının güvenilir olmasını 
sağladığı düşünülmektedir. 

Dönüşümcü liderliği ölçmek için, Bass ve Avolio (1985) tarafından geliştirilen ve 1995’te son revizyonuna 
yapılan ‘Çok Faktörlü Liderlik Anketi’nden faydalanılmıştır. Töremen ve Yasan (2010) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmış olan ölçek izin alınmak suretiyle bu çalışmada kullanılmıştır. 1985-1995 yılları arasında üç kez 
revizyona uğrayan ölçek, okul yöneticilerinin öğretmenlerin gözünde dönüşümcü lider özellikleri taşıyıp 
taşımadıkları hakkında bilgi vermektedir (Güngör, 2018).  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeği ise Podsakoff ve Mackenzie (1989) tarafından oluşturulmuş; Podsakoff 
vd. (1990) ve Moorman (1991) tarafından geliştirilmiştir. Polat (2007) ölçeği Türkçeye ve eğitim kurumlarına 
uyarlamıştır. Ölçeğin aslı 5 boyuttan oluşmaktadır fakat Polat’ın (2007) çalışmasında yapılan analizler sonucu 
ölçek; yardımlaşma, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem olarak 4 boyutta toplanmıştır. Polat (2007) 
tarafından, alan yazında yardımlaşma ve nezaket boyutlarının birbirleri ile oldukça ilgili olduğuna vurgu 
yapılmış, her iki davranışın da diğerlerine yardımı içerdiği ifade edilmiş ve ölçeğin aslındaki yardımlaşma ve 
nezaket boyutunda yer alan maddeler yardımlaşma boyutunda toplanmıştır.  

Dönüşümcü liderlik ölçeği 39 sorudan oluşmaktadır. 1-10 arası karizma; 11-20 arası ilham verici motivasyon; 
21-30 arası entelektüel özendirme; 31-39 arası ise bireysel ilgi boyutunu ölçmeyi amaçlayan sorulardır. 
Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ise 20 soru içermektedir. 1-8 arası yardımlaşma; 9-12 arası centilmenlik; 
13-16 arası vicdanlılık ve 17-20 arası sivil erdem boyutuna ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Ölçeklerin her 
ikisinde de katılım dereceleri 5’li likert tipi kullanılarak belirlenmiş; (1) hiçbir zaman, (2) nadiren, (3) ara sıra, 
(4) çoğu zaman ve (5) her zaman olarak nitelendirilmiştir. 

Yapılan güvenilirlik analizi sonrası dönüşümcü liderlik ölçeğinin genel güvenilirlik değeri 0,988; örgütsel 
vatandaşlık ölçeğinin ise 0,915 bulunmuştur. Karizma boyutunda 1., 9. ve 10. sorular; ilham verici motivasyon 
boyutunda 11. ve 12. sorular; vicdanlılık boyutunda ise 15. soru güvenilirlik değerini düşürdüğü için 
çıkarılmıştır. 
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4. Bulgular 

Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla frekans analizi 
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların %52,8’inin kadın; %47,2’sinin erkek olduğu 
görülmüştür. Yaş aralığına bakıldığında; en fazla katılım 31-36 yaş arası öğretmenlerdedir. Eğitim durumu 
olarak katılımcılar %90’6 oranında lisans mezunudur. Sadece 15 kişi lisansüstü eğitime sahiptir. Katılımcıların 
yarısından fazlasının 12 yıl ve üzeri meslek hayatı vardır ve yaklaşık %60’ı, 1 ile 5 yıl aralığında bir süredir 
mevcut okullarında çalışmaktadır. Öğretmenlerin 98 tanesi ilköğretim, 61 tanesi ortaöğretim kurumlarında 
görev yapmaktadır. Katılımcıların okullarındaki öğretmen sayılarına ilişkin cevaplarına göre, okulların 
%83’ünde 24 ve üzeri sayıda öğretmen vardır. Ayrıca öğretmenlerin geneli, okullarının bulunduğu sosyo-
ekonomik çevre koşullarını iyi ve orta olarak değerlendirmektedir. 

Tablo 1. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ort.  s.s. 

1.Karizma 1                   3,611 ,914 

2.İlham verici 
Motivasyon 

,893** 1                 3,622 ,958 

3.Entelektüel 
Özendirme 

,871** ,904** 1               3,358 ,988 

4.Bireysel İlgi ,874** ,892** ,916** 1             3,461 ,983 

5.Yardımlaşma ,548** ,598** ,536** ,595** 1           3,856 ,818 

6.Centilmenlik ,203* ,225** ,144 ,209** ,323** 1         2,273 ,903 

7.Vicdanlılık ,357** ,404** ,355** ,387** ,540** ,248** 1       4,075 ,795 

8.Sivil Erdem ,512** ,591** ,527** ,568** ,788** ,346** ,617** 1     3,834 ,809 

9.Dönüşümcü 
Liderlik 

,940** ,960** ,969** ,964** ,593** ,200* ,391** ,573** 1   3,499 ,925 

10.Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

,526** ,585** ,543** ,578** ,903** ,021 ,688** ,844** ,582** 1 3,553 ,537 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

Demografik bilgilerin ardından, yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini ve öğretmen arkadaşlarının 
örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmek için öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin frekans, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri için analizler gerçekleştirilmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Dönüşümcü 
liderlik için analiz sonuçlarına bakıldığında; yöneticilerin yüksek düzeyde (x̄= 3,611) karizma (idealleştirilmiş 
etki) sahibi olduğu; öğretmenlere yüksek düzeyde (x̄= 3,622)  ilham verici motivasyon; orta düzeyde (x̄= 3,358)  
entelektüel özendirme sağladığı ve yüksek düzeyde (x̄= 3,461)  bireysel ilgi gösterdiği görülmektedir. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı analiz sonuçlarına göre; öğretmenler yüksek düzeyde (x̄= 3,856) yardımlaşma; düşük 
düzeyde (x̄= 2,273)  centilmenlik; yüksek düzeyde (x̄= 4,075)  vicdanlılık ve yüksek düzeyde sivil erdem (x̄= 
3,834) davranışları sergilemektedir.  

Frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma analizlerinin ardından, değişkenlerin birbiri ile olan ilişkilerini 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçları da yine Tablo 1’de yer almaktadır. Elde 
edilen bulgulara göre; DL’nin karizma boyutu, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu ile orta düzeyde (,548); 
centilmenlik boyutu ile çok düşük düzeyde (,203); vicdanlılık boyutu ile düşük düzeyde (,357); sivil erdem 
boyutu ile orta düzeyde (,512) pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. DL’nin ilham verici motivasyon boyutu, 
ÖVD’nin yardımlaşma boyutu ile orta düzeyde (,598); centilmenlik boyutu ile düşük düzeyde (,225); 
vicdanlılık boyutu ile orta düzeyde (,404); sivil erdem boyutu ile orta düzeyde (,591) pozitif yönlü bir ilişkiye 
sahiptir. DL’nin entelektüel özendirme boyutu, ÖVD’nin yardımlaşma boyutu ile orta düzeyde (,536); 
centilmenlik boyutu ile çok düşük düzeyde (,144); vicdanlılık boyutu ile düşük düzeyde (,355); sivil erdem 
boyutu ile orta düzeyde (,527) pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. DL’nin bireysel ilgi boyutu, ÖVD’nin 
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yardımlaşma boyutu ile orta düzeyde (,595); centilmenlik boyutu ile çok düşük düzeyde (,209); vicdanlılık 
boyutu ile düşük düzeyde (,387); sivil erdem boyutu ile orta düzeyde (,568) pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. 

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları 
 
Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

  ß   t  Sig. r r² p F 

Model 1 
Karizma Yardımlaşma -

,013  
-,083 ,934 ,622 ,387 ,000 24,313 

İlham verici 
motivasyon  

,464 2,648 ,009 

Entelektüel 
özendirme 

-
,300 

-
1,654 

,100 

Bireysel ilgi ,466 2,661 ,009 
 Model 2 
Karizma Centilmenlik ,060 -,321 ,749 ,291 ,085 ,008 24,313 
İlham verici 
motivasyon 

,386 1,801 ,074 

Entelektüel 
özendirme 

-
,528 

-
2,285 

0,18 

Bireysel ilgi ,295 1,381 ,169 
 Model 3        
Karizma Vicdanlılık -

,056 
-,314 ,754 ,415 ,172 ,000 7,999 

İlham verici 
motivasyon 

,400 1,964 ,051 

Entelektüel 
özendirme 

-
186 

-,886 ,377 

Bireysel ilgi ,249 1,226 ,222 
 Model 4 

Karizma Sivil Erdem -
,150 

-,966 ,336 ,606 ,368 ,000 22,381 

İlham verici 
motivasyon 

,580 3,258 ,001 

Entelektüel 
özendirme 

-
,206 

-
1,119 

,265 

Bireysel ilgi ,370 2,083 ,039 
 Model 5 
Karizma Örgütsel 

Vatandaşlık 
Davranışı 

-,90 -,576 ,565 ,601 ,361 ,000 21,781 
İlham verici 
motivasyon 

,439 2,452 ,015 

Entelektüel 
özendirme 

-
,114 

-1,618 ,538 

Bireysel ilgi ,370 2,071 0,40 
 Model 6 
Dönüşümcü 
Liderlik 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

,582 8,979 ,000 ,582 ,339 ,000 80,617 

 Model 
Dönüşümcü 
Liderlik 

7-
Yardımlaşma 

,593 9,217 ,000 ,593    ,351    ,000     84,949   

8-
Centilmenlik 

,200 2,557 ,011 ,200    ,040    ,011     6,540   

9-Vicdanlılık ,391 5,328 ,000 ,391    ,153    ,000     28,390   
10-Sivil 
Erdem 

,573 8,769 ,000 ,573    ,329    ,000     76,897   
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Son aşamada ise araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 
2.’de yer alan sonuçlara göre yardımlaşma boyutunun yaklaşık %38’inin (r2=,387); vicdanlılık boyutunun 
yaklaşık %17’sinin (r2=,172); centilmenlik boyutunun yaklaşık %8’inin (r2=,085); sivil erdem boyutunun 
yaklaşık %37’sinin (r2=,368), DL boyutları tarafından açıklandığı görülmektedir.  

Model 1’e göre; ilham verici motivasyon (ß=,464) ve bireysel ilgi (ß=,466), yardımlaşma boyutuna pozitif yönlü 
ve anlamlı bir katkı sağlarken; karizma ve entelektüel özendirme özelliklerinin ise anlamlı bir katkısının 
olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda H5 ve H13 kabul edilirken, H1 ve H9 desteklenmemiştir. 
Model 2’ye bakıldığında, karizma, ilham verici liderlik ve bireysel ilgi boyutların centilmenliği açıklamada 
anlamlı bir katsının bulunmadığı görülmektedir. Entelektüel özendirme boyutu ise centilmenlik üzerinde 
anlamlı fakat negatif bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlara göre, H2, H6, H10 ve H14 desteklenmemiştir. Model 3’e 
göre, yalnızca ilham verici motivasyon boyutunun vicdanlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
söylenebilir (ß=,400, p=,051). Bu sonuçlar doğrultusunda, H7 kabul edilirken; H3, H11 ve H15 desteklenmemiştir. 
Model 4 incelendiğinde, ilham verici motivasyon (ß=,580) ve bireysel ilgi (ß=,370) boyutunun, sivil erdem 
boyutuna pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısının olduğu görülmektedir. Karizma ve entelektüel özendirme 
boyutları ise sivil erdem davranışındaki değişiklikleri açıklamamaktadır. Bu sonuçlara göre, H8 ve H16 kabul 
edilirken, H4 ve H12 desteklenmemiştir. Model 5’e göre DL boyutları, ÖVD’nin yaklaşık %36’ini açıklamaktadır 
(r=,601/r2=,361/p=,000). Standardize edilmiş beta katsayılarına bakıldığında, DL’nin ilham verici motivasyon 
(ß=,439) ve bireysel ilgi (ß=,370) boyutlarının modele pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısının olduğu 
görülmektedir. Karizma ve entelektüel özendirme boyutlarının ise anlamlı bir katkısı bulunmamaktadır. Bu 
sonuçlar doğrultusunda, H19 ve H21 kabul edilirken, H18 ve H20 desteklenmemiştir. 

Model 6’ya göre DL, ÖVD ‘nin yaklaşık %34’ünü açıklamaktadır (r=582,/r2=,339/p=,000). Standardize edilmiş 
beta katsayısı ışığında incelediğimizde (ß=582), DL’nin ÖVD’ye pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısının olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, H17 kabul edilmiştir. 

Model 7, 8, 9 ve 10’da, DL’nin ÖVD’nin boyutları üzerindeki olası etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. Model 7, yardımlaşma boyutunun yaklaşık %35’ini 
açıklamaktadır (r=593,/r2=,351/p=,000). Standardize edilmiş beta katsayısına bakıldığında(ß=593), DL’nin, 
yardımlaşma boyutuna pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısının olduğu görülmektedir. Buna göre, H22 kabul 
edilmiştir. Centilmenlik boyutu ele alındığında ise, DL’nin (Model 8), bu boyutu %4 açıkladığı görülmektedir 
(r=200,/r2=,040/p=,011). Buna göre, H23 kabul edilmiştir. DL (Model 9), vicdanlılık boyutunun ise yaklaşık 
%15’ini açıklamaktadır (r=391,/r2=,153/p=,000). Standardize edilmiş beta katsayısı çerçevesinde (ß=391), 
DL’nin, vicdanlılık boyutuna pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısı bulunmaktadır. Buna göre, H24 kabul 
edilmiştir. Sivil erdem boyutu incelendiğinde, Model 10’nun, bu boyutu yaklaşık %33 düzeyinde açıkladığı 
görülmektedir (r=573,/r2=,329/p=,000). Standardize edilmiş beta katsayısına göre de (ß=573) DL, sivil erdem 
boyutuna pozitif yönlü ve anlamlı bir katkı sunmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda, H25 kabul edilmiştir. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışları üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır.  Saha çalışması, Antalya ili Gazipaşa ilçesinde 
bulunan devlet ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde görev 
yapan 159 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular yöneticilerin, yüksek düzeyde karizma 
(idealleştirilmiş etki) sahibi olduğunu; öğretmenlere yüksek düzeyde ilham verici motivasyon; orta düzeyde 
entelektüel özendirme sağladığını ve yüksek düzeyde bireysel ilgi sergilediğini göstermektedir. Analiz 
sonuçlarına göre; öğretmenler yüksek düzeyde yardımlaşma, orta düzeyde centilmenlik, yüksek düzeyde 
vicdanlılık ve yüksek düzeyde sivil erdem davranışları sergilemektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları, DL ve ÖVD arasındaki teorik bağlamda işaret edilen ilişkiyi desteklemektedir. 
Dönüşümcü liderlik alt boyutları bağlamında bakıldığında; DL’nin ilham verici motivasyon (ß=,439) ve 
bireysel ilgi (ß=,370) boyutlarının modele pozitif yönlü ve anlamlı bir katkısının olduğu görülmektedir. 
Karizma ve entelektüel özendirme boyutlarının ise anlamlı bir katkısı bulunmamaktadır. Dönüşümcü 
liderliğin ilham verici motivasyon boyutu, ÖVD’nin yardımlaşma, vicdanlılık ve sivil erdem boyutu üzerinde 
anlamlı etkiye sahipken, centilmenlik üzerinde anlamlı etkisi bulunmamıştır. DL’nin bireysel ilgi boyutu ise, 
ÖVD’nin yardımlaşma ve sivil erdem boyutu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir fakat vicdanlılık ve 
centilmenlik boyutları üzerinde sahip değildir. Podsakoff ve arkadaşlarının (1996) çalışması ise DL’nin 
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bireysel ilgi boyutunun ÖVD’nin her dört boyutu üzerinde de anlamı etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. 
Bu sonuç, mevcut çalışmayla yardımlaşma ve sivil erdem boyutları bağlamında paralellik gösterirken; 
vicdanlılık ve centilmenlik boyutları bağlamında mevcut çalışmayı desteklememektedir. Örgütsel vatandaşlık 
davranışının alt boyutları kapsamında incelendiğinde ise dönüşümcü liderliğin; örgütsel vatandaşlık 
davranışının yardımlaşma, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisi olduğu görülmektedir.  

Dönüşümcü liderlik, karar alma süreçlerinde astların sesini duyurabilmelerine izin vererek, kendi fikirlerini 
öne sürmeleri için onları destekleyerek ve onlara ilham sağlayarak, astlara bireysel ilgi göstererek ve eşit 
davranarak onları güçlendirmeyi ön planda tutar (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999). Okul bağlamında 
karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması ise öğretmenleri yeni roller almaya ve okul amaçlarını 
başarma konusunda ekstra çaba göstermeye teşvik edebilir. Bu yüzden okul yöneticileri öğretmenleri 
yetkilendirmenin ve güçlendirmenin önemini kabul etmeli ve yönetim alanı dahil tüm karar alma süreçlerine 
öğretmenleri dahil etmelidir (Bogler ve Somech, 2005). Öğretmenlerin güçlenme seviyelerine ilişkin algıları, 
örgüte ve mesleğe olan bağlılıkları ve ÖVD’leri ile büyük ölçüde ilişkilidir (Bogler ve Somech, 2004). 
Vatandaşlık davranış sergileyen öğretmenler de öğrenci başarısını, öğretmen memnuniyet düzeyini, kendini 
gerçekleştirme duygusunu, okul itibarını, imajını ve disiplinini de geliştirebilirler (Onn vd., 2016). 

Bireysel ilgili bir liderin her bir takipçinin farklı ihtiyaçlarını ve gelişimini önemsediği göz önüne alındığında 
bu davranış takipçiyi, verilen desteğin değerini bilmek adına görev icabı yapılması gerekenlerin ötesinde 
ekstra rol davranışlarında bulunmaya teşvik eder. Önceki araştırmalar (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999; 
Podsakoff vd., 1996), dönüşümcü liderliğin bir boyutu olan bireysel ilgi ile ÖVD'ler arasında pozitif bir ilişki 
olduğunu destekleyen bazı kanıtlar ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada, devlet okullarındaki dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki 
ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın farklı okul türleri bağlamında da yapılması önerilmektedir. Çünkü kamu 
sektöründe çalışanlar ile özel sektör kuruluşlarında çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki farklılık nedeniyle, 
özel okullardaki bireysel çabaların görünürlüğü, devlet okullarından daha yüksek olabilmektedir. Buna ek 
olarak yaş, cinsiyet ve öğretmenlik deneyimi gibi demografik faktörleri incelemek de ayrı bir öneridir. Ayrıca 
araştırma, öğretmenlerin ve yöneticilerinin birçoğunun işyeri dışında da sosyal ilişkiler içinde olduğu küçük 
bir ilçede gerçekleştirilmiştir. ÖVD’lerin toplumdaki kültürel ve sosyal yapıdan etkilenebileceği göz önüne 
alındığında, sosyal ilişkilerin daha farklı olduğu büyük bir şehirde yapılacak bir araştırma, farklı sonuçlar 
ortaya koyabilecektir. 

 

KAYNAKÇA 

Aksaraylı, M. F. (2015). Dönüştürücü liderlik ve Değişimde Dönüştürücü Liderlik Paradigması. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6(12), 109-124. 

Alotaibi, A. (2001). Antecedents of Organizational Citizenship Behavior: A Study of Public Personnel in 
Kuwait. Public Personnel Management, 30(3), 363-376. doi: 10.1177/009102600103000306 

Arslantaş, C. & Pekdemir, I. (2007). Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Arasındaki 
İlişkileri belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 261-278. 

Asgari, A., Silong, A. D., Ahmad, A. & Samah, B. A. (2008). The Relationship between Transformational 
Leaderhip Bahaviors, Organizational Justice, Leader-Member Exchange, Perceived Organizational 
Support, Trust in Management and Organizational Citizenship Behaviors. European Journal of Scientific 
Research, 23(2), 227-242. 

Avolio, B. J., Waldma, D. A. & Yammarino, F. J. (1991). Leading in the 1990s: The Four I’s of Transformational 
Leadership. Journal of European Industrial Training, 15(4), 9-16. 

Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. & Bhatia, P. (2004). Transformational Leadership and Organizational 
Commitment: Mediating Role of Psychological Empowerment and Moderating Role of Structural 
Distance. Journal of Organizational Bahaviour, 25, 951-968. doi: 10.1002/job.283 



B. Yaman – M. Yıldırım 12/2 (2020) 1933-1948 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1945 

Ayiro, L. P. (2014). Transformational Leaderhip and School Outcomes in Kenya: Does Emotional Intellegence 
Matter? Forum for International Research in Education, 1(1), 26-49. 

Babcock-Roberson, M. E. & Strickland, O. J. (2010). The Relationship between Charismatic Leadership, Work 
Engagement, and Organizational Citizenship Behaviors. The Journal of Psychology, 144(3),  313-326. 

Barbuto, J. E. (2005). Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of 
Antecedents. Journal of Leadership and Organizational Studies, 11(4), 26-40. 

Barling, J., Slater, F. & Kelloway, E. K. (2000).  Transformational Leadership and Emotional Intelligence: An 
Exploratory Study. Leadership & Organization Development Journal, 21(3), 157-161. 

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond. Journal of 
European Industrial Training, 14(5), 21-27. 

Bass, B. M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. European 
Journal of Work and Organizational Psychlogy, 8(1), 9-32. 

Blase, J. & Blase, J. (1999). Principals’ Insructional Leadership and Teacher Development: Teachers’ 
Perspectives. Educational Administration Quarterly, 35(3), 349-378. doi: 10.1177/0013161x9953003 

Bogler, R. & Somech, A. (2004). Influence of Teacher Empowerment on Teachers’ Organizational Commitment, 
Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Schools. Teaching and Teacher 
Education, 20, 277-289. 

Bogler, R. & Somech, A. (2005). Organizational Citizenship Behavior in Schools. Journal of Educational  
Administration, 43(5), 420-438. 

Bogler, R. (2001). The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction. Educational Administration 
Quaterly, 37(5), 662-683. doi: 10.1177/00131610121969460 

Bolino, M. C., Klotz, A. C, Turnley, W. H. &Harvey, J. (2012). Exporing the Dark Side of Organizational 
Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 34, 542-559. doi: 10.1002/job.1847 

Borman, W. C. (2004). The Concept of Organizational Citizenship. Current Directions in Psychological Science, 
13(6), 238-241 

Carless, S. A., Wearing, A. J. & Mann, L. (2000). A Short Measure of Transformational Leadership. Journal of 
Business and Psychology, 14(3), 389-404.  

Cho, J. & Dansereau, F. (2010). Are Transformational Leaders Fair? A Multi-Level Study of Transformational 
Leadership, Justice Perceptions, and Organizational Citizenship Behaviors. The Leaderhip Quarterly, 21, 
409-421. 

Cohen, A. & Vigoda, E. (2000). General and Organizational Citizenship. Administration & Society, 32(5), 596-
624. 

Demirtaş, E. & Şama, E. (2016). Okullarda Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Iğdır Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 275-298. 

Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J. & Shamir, B. (2002). Impact of Transformational Leadership on Follower 
Development and Performance: A Field Experiment. The Academy of Management Journal, 45(4), 735-
744. 

Edizler, G. & Akbulut, E. (2011). Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik 
Boyutları. Erciyes İletişim Dergisi, 2(2), 20-32. 

Şimşek, T., (2019). Ruhsal İyi Oluşun / Ruhsal Sağkalımın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi. 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 826-834. 

Fahr, J., Podsakoff, P. M. & Organ, D. W. (1990). Accounting for Organizational Citizenship Behavior: Leader 
Fairness and Task Scope versus Satisfaction. Journal of Management, 16(4), 705-721. 

Geijsel, F., Sleegers, P. & Van Den  Berg, R. (1999). Transformational Leadership and the Implementation of 
Large-scale Innovation Programs. Journal of Educational Administration, 37(4), 309-328. 

Gong, Y., Huang, J. & Fahr, J. (2009). Employee Learning Orientation, Transformational Leadership, Employee 
Creativity: The Mediating Role of Employee Creative Self-Efficacy. Academy of Management Journal, 
52(4), 765-778. 



B. Yaman – M. Yıldırım 12/2 (2020) 1933-1948 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1946 

Güngör, A. (2018). Etkili Okul Özelliklerinin Dönüşümsel Liderlik ve Öğretmen Bağlılığıyla İlişkisi. Ege Üniversitesi, 
İzmir. 

Gürbüz, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.  

Gürel, P. (2013). İşletmelerde Küresel Rekabet Avantajına Yönelik Yeni Liderlik Tipi: Dönüştürücü Liderlik. 
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-28.  

Hemedoğlu, E., & Evliyaoğlu, F. (2012). Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Örgütsel Bağlılıkları 
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(1), 58-77. 

Jahangir, N., Akbar, M. M. & Haq, M. (2004). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and 
Antecedents. BRAC University Journal, 1(2), 75-85. 

Jung, D. I. & Sosik, J. J. (2002). Transformational Leadership in Work Groups: The Role of Empowerment, 
Cohesiveness, and Collective-Efficacy on Perceived Group Performance. Small Group Research, 33(3), 
313-336. 

Karabay, M. E. (2014). İş stresi ile örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin 
incelenmesi: Bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 282-302. 

Kent, A. & Chelladurai, P. (2001). Perceived Transformational Leadership, Organizational Commitment, and 
Citizenship Behaviors: A Case Study in Intercollegiate Athletics. Journal of Sport Management, 15, 135-
159. 

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık. 
Köse, S., Kartal, B. & Kayalı, N. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi 

Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 1-19. 
Leithwood, K. & Jantzi, D. (2000). The Effects of Transfotmational Leadership on Organizational Conditions 

and Student Engagement with School. Journal of Educational Administration, 38(2), 112-129. 
Leithwood, K. & Jantzi, D. (2005). A review of Transformational School Leadership Research 1996-2005. 

Leadership and Policy in Schools, 4(3), 177-199. doi: 10.1080/15700760500244769 
Leithwood, K. & Jantzi, D. (2006). Transformational School Leadership for Large-scale Reform:  Effects on 

Students, Teachers,  and their Classroom Practices. School Effectiveness and School Improvement, 17(2), 
201-227. 

Moolenaar, N. M., Daly, A. J. & Sleegers, P. J. C. (2010). Occupying the Principal Position: Examining 
Relationship between Transformational Leadership, Social Network Position, and Schools’ Innovative 
Climate. Educational Administration Quarterly, 46(5), 623-670.  

Nguni, S., Sleegers, P. & Denessen, E. (2006). Transformational and Transactional Leadership Effects on 
Teacher’s Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behaviour in 
Primary Schools: The Tanzanian Case, School Effectiveness and School Improvement. An International 
Journal of Research, Policy an  Practice, 17(2), 145-177. 

Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki 
İlişki. Educational Administration: Theory and Practice, 17(3), 403. 

Onn, C. Y., Yunus, J. & Yusuf, H. (2016). The Importance of Organizational Citizenship Behaviors in Malaysian 
Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(11), 740-746. 

Oplatka, I. (2006). Going Beyond Role Expectations: Toward on Understanding of the Determinants and 
components of Teacher Organizational Citizenship Behavior. Educational Administration Quarterly, 
42(3), 385-423. 

Oplatka, I. (2009). Organizational Citizenship Behavior in Teaching: The Consequences for Teacher, Pupils, 
and the School. International Journal of Educational Management, 23(5), 375-389. doi: 
10.1108/09513540910970476 

Organ, D. W. & Lingl, A. (1995). Personality, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviour. The 
Journal of Social Pscyhology, 135(3), 339-350. 

Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-up Time. Human Performance, 
10(2), 85-97. doi: 10.1207/s15327043hup1002_2 



B. Yaman – M. Yıldırım 12/2 (2020) 1933-1948 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1947 

Özdevecioğlu, M. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik 
Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine yönelik Bir Araştırma. Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 117-135. 

Pillai, R., Schriesheim, C. A. & Williams, E. S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for 
Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. Journal of Management, 25(6), 
897-933.  

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B. & Bommer, W. H. (1996). Transformational Leader Bahaviors and Subtitutes 
for Leadership as Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational 
Citizenship Behaviors. Journal of Management, 22(2), 259-298. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: 
A Critical Review of the Therotical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. 
Journal of Management, 26(3), 513-563.  

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S., Moorman R. H. & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviours and 
Their Effects on Followers’ Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Bahaviors. 
Leadership Quarterly, 1(2), 107-142. 

Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. 

Rafferty, A. E. & Griffin, M. A. (2004). Dimension of Transformational Leadership: Conceptual and Empirical 
Extensions. The Leadership Quarterly,15, 329-354. 

Rüzgar, N. (2019). Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 
11(2), 964-975. 

Schnake, M. & Dumler, M. P. (2003). Levels of Measurement and Analysis Issues in Organizational Citizenship 
Behaviour Research. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 283-301. 

Schnake, M. (1991). Organizational Citizenship: A Review, Proposed Model, and Research Agenda. Human 
Relations, 44(7), 735-755. doi: 10.1177/001872679104400706 

Schnake, M., Cochran, D. & Dumler, M. (1995). Encouraging Organizational Citizenship: The Effects of 
Satisfaction, Perceived Equity and Leadership. Journal of Managerial Issues, 7(2), 209-221. 

Serinkan, C. & Erdiş, Y. (2014). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet (1. Basım). 
Ankara: Nobel. 

Shin, S. J. & Zhou, J. (2003). Transformational Leadership, Conservatition, and Creativity:  Evidence from 
Korea. The Academy of Management Journal, 46(6), 703-714. 

Smith, C. A., Organ, D. W. & Near, J. P.  (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and 
Antecedent. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663. 

Stone, A. G., Russell, R. F. & Patterson, K. (2004). Trasformational versus Servant Leadership: A Difference in 
Leader Focus. The Leadership and Organizational Development Journal,  25(4), 349-361. doi: 
10.1108/01437730410538671 

Şahin, B. (2009). Örgütsel Gelişmenin Sağlanmasında Dönüşümcü Liderlerin Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 97-118. 

Talebloo, B., Basri, R., Hassan, A. & Asimiran, S. (2015). A Survey on the Dimensionality of Organizational 
Citizenship Behavior in Primary Schools: Teacher’s Perception. International Journal of Education, 7(3), 
12-30. 

Tok, T. N. & Bacak, E. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu ile Yöneticileri için Algıladıkları Dönüşümcü Liderlik 
Özellikleri Arasındaki İlişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1135-1166. 

Töremen, F. & Yasan, T. (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli 
Örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 27-39. 

Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. 
Van Dyne, L., Graham, J. W. & Dienesch, R. M. (1994). Organizational Citizenship Behavior: Construct 

Redefination, Measurement and Validation. Academy of Management Journal, 37(4), 765-802.  



B. Yaman – M. Yıldırım 12/2 (2020) 1933-1948 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1948 

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J. & Zhu, W. (2008). How Transformational Leaderhip Weaves its Influence on 
Individual Job Performance: The Role of Identification and Efficacy Beliefs. Personnel Psychology, 6(1), 
793-825. 

Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D. & Chen, Z. X. (2005). Leader-Member Exchange as a Mediator 
of the Relationship between Transformational Leaderhip and Followers’ Performance and 
Organizational Behavior. Academy of Management Journal, 48(3), 420-432. 

Yavuz, E. (2009). İşgörenlerin Liderlik ve Örgütsel Bağlılık ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 1(2), 51-69. 

 
 
 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Çakar, R. (2020). Katılım Bankalarının Bilanço Dışı İşlemleri İle Performansları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği, İşletme Araştırmaları 
Dergisi, 12 (2), 1949-1961. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 1949-1961 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.954  

 
Katılım Bankalarının Bilanço Dışı İşlemleri İle Performansları Arasındaki İlişki: 
Türkiye Örneği 
(The Relationship Between Participation Bank Off-Balance Sheet Transactions and 
Performance: The Case of Turkey) 
 
Recep ÇAKAR  a 

a Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çorum, Türkiye. recepcakar@hitit.edu.tr 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Katılım Bankaları 

Bilanço Dışı İşlemler 

Karlılık  

 
 

Gönderilme Tarihi 23 Ocak 
2020 

Revizyon Tarihi 3 Haziran 
2020 

Kabul Tarihi 18 Haziran 2020 

 

Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Katılım bankaları doğası gereği toplanan fonların değerlendirilmesi noktasında geleneksel 
bankalar kadar hızlı hareket edememekte, fonlarını geleneksel bankalar kadar verimli 
kullanamamaktadır. Ancak katılım bankaları da geleneksel bankalar gibi sermaye yapılarını 
güçlendirmek ve rekabet gücünü arttırmak için bilanço dışı işlemlerle yükümlüdürler. Bilanço dışı 
işlemler ile katılım bankaları yükümlülüklerinin takibi, varlıklarına ayırdığı karşılık ve ihtiyatlılık 
ilkesi gereği emanet ve rehinlerinin takibini yapar. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı katılım 
bankalarının bilanço dışı işlemleriyle temel karlılık verileri arasındaki nedensellik ilişkilerinin 
incelenmesi ve bilgi kullanıcılarına kararlarında kısmen ışık tutmaktır.  

Yöntem – Çalışmada; geleneksel bankalarla aynı mevzuata tabi olmakla birlikte katılım bankacılığı 
ilkelerine de bağlı kalarak finansal sistem içinde kısmen dezavantajlı konumda olan, katılım 
bankalarının bilanço dışı faaliyetleri ile karlılıkları arasındaki ilişki incelenmektedir. Katılım 
bankalarının karlılık ve bilanço dışı işlemlerine ait seriler arasındaki ilişkilerin analizi, zaman serisi 
analizlerinden “Johansen Eş Bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi” kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular – Katılım bankalarının bilanço dışı işlemlerinden, vermiş olduğu garanti mektupları ve 
kefalet yükümlülüklerindeki artış ile katılım bankalarının karlılığı arasında uzun dönemli birlikte 
hareket etme özelliğinin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca seriler arasında nedensellik ilişkisine 
rastlanmıştır.  

Tartışma – Katılım bankaları bilanço dışı işlemlerinden, emanet kıymetleri ve kabul edilen avaller 
grubu hakkında sıkı politikalar izlemesi, katılım bankalarının dönem net karına olumlu katkı 
sağlayacağı ifade edilebilir. Ayrıca garanti ve kefaletler başlıklı işlemlerin, karlılığın bir nedeni 
olabileceği istatistiki olarak ifade edildiği için katılım bankalarının murabaha, mudarebe ve 
müşareke işlemlerinin yanında garanti ve kefalet işlemlerinin ağırlığını artırmaları amaçlarına 
ulaşma noktasında katkı sağlayacağı söylenebilir. 
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Purpose – Participation banks cannot act as fast as traditional banks in the evaluation of the funds 
collected by their nature, and cannot use their funds as efficiently as traditional banks. However, 
participation banks, like traditional banks, are liable for off-balance sheet transactions to strengthen 
their capital structures and increase their competitiveness. As a result of the off-balance sheet 
transactions, participation banks follow up their liabilities, the provision allocated to their assets and 
the precautionary principle, and follow-up their trust and pledges. In the light of this information, 
the aim of the study is to examine the causal relationships between the off-balance sheet transactions 
of the participation banks and the key profitability data and to shed some light on the information 
users in their decisions. 

Design/methodology/approach – The Study; The relationship between the off-balance sheet 
activities and profitability of participation banks, which is partly disadvantaged in the financial 
system, is also examined, adhering to the same legislation as traditional banks and adhering to the 
principles of participation banking. The analysis of the relationship between the series of 
profitability and off-balance sheet transactions of the participation banks was carried out using the 
"Johansen Cointegration Test and Granger Causality Test", which is one of the time series analyzes. 

Findings – From the off-balance sheet transactions of participation banks, it is understood that there 
is a long-term ability to act together between the letters of guarantee it provides and the increase in 
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surety obligations and the profitability of participation banks. In addition, causality relationship was 
found between the series. 

Discussion – From the off-balance sheet transactions of the participation banks, it can be stated that 
the strict banks will have a positive contribution to the net profit of the period, following the strict 
securities and the accepted avaller group. In addition, since it is stated statistically that the 
transactions titled guarantee and surety may be a cause of profitability, it can be said that 
participation banks will contribute to reach their goals in order to increase the weight of guarantee 
and surety transactions besides murabaha, musharakah and mutual transactions. 

 

1.GİRİŞ 

2008 küresel ekonomik krizinden sonra dikkatleri üzerine çeken katılım bankacılığı, ekonomik sistemdeki 
payını gün geçtikçe artırmaktadır. Katılım bankacılığı Türk bankacılık sistemi içinde yer alan mevduat 
bankalarına fonksiyonel olarak benzeyen ancak fon toplama yöntemi ve toplanan fonların kullandırması 
yöntemi farklı olan bankacılık sistemidir (Öner, 2019: 33; Sümer ve Onan, 2016). 

Katılım bankacılığını diğer adıyla faizsiz/İslami bankacılığı, her parasal işlem hareketinin bir mal veya hizmet 
karşılığı olduğu, bu parasal işlem sonucu elde edilen gelirin kar/zarar ortaklığı dikkate alınarak dağıtıldığı bir 
sistem olarak tanımlayabiliriz (Çelik,2015; Özbek vd, 2019: 27). Bu sistemi önemli kılan unsurlar faiz yasağı, 
ticaret esası, ortaklık ve risk paylaşımı esası, aşırı belirsizlik yasağı, spekülasyona olanak tanımaması, alkollü 
içecek, kumar, tütün vb. maddelerin yasaklı olması, finansmanın reel bir varlığa dayalı bir yapı kapsamında 
gerçekleştirilmesi olarak sayılabilir. Dolayısıyla tamamıyla teminata dayalı bir sistemdir (Güney, 2018: 1539; 
Gezen, 2019: 214). Nitekim 2008 küresel ekonomik krizinde faizsiz bankacılık sistemi, geleneksel bankacılık 
sisteminden piyasalarda izlenen oynaklık ve olumsuz gelişmeler açısından daha az etkilendiği ortaya 
çıkmıştır (Öner, 2019: 36). Katılım bankalarının ekonomiye en büyük katkısı faizden dolayı sisteme katılmayan 
atıl fonların ekonomiye kazandırılmasıdır (Durmaz, Erol; 2018: 252; Kartal, 2018: 2). 

Türkiye’de Katılım bankacılığı 1985 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Aralık/2019 dönemi itibariyle 
6 adet katılım bankası faaliyetlerine devam etmektedir. Katılım bankacılığı Türk bankacılık sistemi içindeki 
payını gün geçtikçe artırmaktadır (Çetin ve Kartal, 2019: 4). 2019 yılı itibari ile bankacılık sektörü toplam 
aktifleri içindeki payı % 5,8 toplanan fonlar içindeki payı % 7,6 ve kullandırılan fonlar içindeki payı % 5,2 
olarak gerçekleşmiştir (Çetin ve Kartal, 2019: 4). 

Katılım bankacılığı sistemi çalışma prensipleri gereği reel ekonomik faaliyetlerde bulunmasından dolayı 
geleneksel bankalardan ayrışmaktadır. Bunun yanında toplanan fonların kullandırılması noktasında 
geleneksel bankalar kadar geniş bir yatırım aracı çeşidine sahip değildir. Katılım bankacılığı prensiplerine 
bağlı faaliyet göstermek durumunda olan katılım bankaları sınırlı sayıda yatırım aracıyla fonlarını yönetir 
(Uludağ, 2019: 202; Kartal, 2019: 95). Bu noktada geleneksel bankaların topladığı fonları katılım banklarına 
göre daha verimli kullandığı söylenebilir.  Ancak katılım bankaları bu dezavantaja sahip olmanın yanında 
mevzuat noktasında ortak düzenlemelere sahip olmalarından dolayı geleneksel bankalar gibi sermaye 
yapılarını güçlendirmek ve rekabet gücünü arttırmak için bilanço dışı işlemlerle yükümlüdürler.  Bilanço dışı 
işlemler katılım bankalarının yükümlülüklerinin takibi, varlıklarına ayırdığı karşılık ve ihtiyatlılık ilkesi 
gereği emanet ve rehinlerin takibini sağlar (Özgür, 2019:1). Katılım bankalarının çalışma sistemleri 
incelendiğinde bilanço dışı işlemleri (Garanti ve Kefaletler, Taahhütler, Türev Finansal Araçlar, Emanet 
Kıymetler, Rehinli Kıymetler, Kabul Edilen Avaller ve Kefaletler) bankacılık kanunu ve ilgili yönetmeliklerle 
tek düzen hesap planına bağlanmış ve finansal tablolarla birlikte yayınlanma zorunluluğu getirilmiştir. 
Katılım bankalarının bilanço dışı işlemleri, onların risk yönetimi gerçekleştirmelerinde, karlılık ve sağlam mali 
yapı oluşturmasında katkı sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı; katılım bankalarının bilanço 
dışı faaliyetlerinin karlılıklarına muhtemel etkilerini incelemektir.  

2. LİTERATÜR 

Aydın (2000) çalışmasında, Türk bankacılık sistemindeki bankaların bilanço dışı işlemlerinde meydana gelen 
değişiklikleri incelemiştir. Çalışma sonucunda, bankaların ekonomide meydana gelen krizlerden çıkış noktası 
bulmak ve aynı zamanda vergiden kaçınmak, karlılıklarını artırmak, komisyon kazançları elde etmek vb. gibi 
nedenlerden dolayı bilanço dışı işlemlere yöneldiği sonucuna varmıştır. 



R. Çakar 12/2 (2020) 1949-1961 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1951 

Bashir (2000) çalışmasında 60’tan fazla İslam ülkesine ait 1994-2001 verilerini kullanarak İslami bankaların 
karlılıklarını etkileyen faktörleri incelemiştir. Çalışma sonucunda, bilanço dışı işlemlerin karlılıkla ilişkisine 
rastlanmadığı, öz kaynak artışı ile karlılık arasında olumlu bir ilişki olduğu, kredi/bilanço payı oranının 
karlılığa olumsuz etki yaptığı ve mevduat/pasif artışının karlılığa olumsuz etki yaptığı ifade edilmiştir.  

Altan (2004) çalışmasında, banka türleri itibari ile bankaların bilanço dışı işlemlerinin hacmi ve bankaların 
karlılık, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likiditesi arasında ilişki olup olmadığını araştırmış, çalışma 
sonucunda aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlemiştir. 

Karim, Abd ve Chan (2007) çalışmalarında, Malezya’daki yerel bankaların bilanço dışı işlemleri ile karlılık ve 
kaldıraçları arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre bilanço dışı işlem hacmi ile banka hisse 
senedi getirisi arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.  

Pasiouras (2008) çalışmasında, Yunanistan’daki ticari bankaların 2000-2004 dönemi kar odaklı etkinliklerini 
araştırmıştır. Çalışma sonuçlarına göre bankaların karlılık durumu ile bilanço dışı kalemleri arasında herhangi 
bir ilişki olmadığı şube sayısı ile karlılık arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.   

Taşkın (2011) ve Altan (2004) çalışmasında, Türkiye’de banka gruplarının bilanço dışı işlemlerinin bankaların 
karlılık ve sermaye yeterliliğine, aktif kalitesine etkisini araştırmıştır. Çalışmalarda Türkiye bankacılık 
sektörünün bilanço dışı işlem hacminin hızla artış trendinde olduğu belirtilmiştir. İlgili trendin en önemli 
sebebinin bankaların faiz ve kur riskinden korunmak için döviz ve faiz işlemlerine ilişkin bilanço dışı hesapları 
kullanarak aldığı tedbirler olduğu söylenmiştir. Çalışma sonucunda bilanço dışı işlem hacmi ile karlılık, 
sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi arasında anlamlı ilişkilere rastlandığı ifade edilmiştir.  

Ahmad ve Misman (2012) ve How vd. (2005) çalışmalarında Malezya’daki katılım bankaları ve geleneksel 
bankaların risk yönetim süreçlerini incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre geleneksel bankaların kredi ve 
likidite riski noktasında katılım bankalardan daha fazla risk taşıdığı ve bilanço dışı yükümlülüklerin kredi 
riskini artırdığı sonucuna varılmıştır. 

Bağcı (2013) çalışmasında, katılım bankacılığı ile ticari bankacılık kavramlarına değinmiş, bu kavramları 
inceledikten sonra Türk bankacılık sektörünün kârlılık performansları kıyaslamış ve bunun için dördü katılım 
dördü ticari banka olmak üzere toplam sekiz bankanın kârlılık performanslarını ölçmüştür. İlgili ölçümde 
2003-2011 yılları arasındaki veri seti kullanılmıştır. Çalışmaya ait veriler TOPSİS yöntemiyle ele alınmıştır. 
Çalışma sonucunda, tüm yıllar irdelendiğinde performansı en yüksek çıkan bankaların Bank Asya ve 
Finansbank olduğu tespit edilmiştir. Performansı en düşük çıkan banka ise Bank Mellat olarak bulunmuştur. 
Tüm bankalar incelendiğinde; katılım bankalarının ticari bankalardan daha yüksek performans skorlarına 
ulaştıkları ve daha kârlı oldukları sonucuna varılmıştır. 

Selimer ve Kale (2014) çalışmalarında 2006-2011 dönemi Türk bankacılık sektörünün bilanço dışı hesaplarının 
özelliklerine banka gruplarına göre dağılımını incelemiştir. Ayrıca bilanço dışı işlemlerin risk ve karlılık 
açısından etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre bankaların bilanço dışı işlemleri, faiz dışı gelir etmek 
ve gerek krediler de gerekse takip hesaplarının izlenmesinde bilanço içi hesaplarla etkileşim içinde oldukları 
sonucuna varılmıştır.  

Lozano ve Pasiouras (2014) çalışmalarında, 1999-2006 dönemi 84 ülke bankasının bilanço dışı faaliyetleri ve 
bankacılık performansı arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre bilanço dışı faaliyetlerdeki 
artış ile bankacılık performansı arasında kısmen doğrusal bir ilişki  olduğu sonucuna varılmıştır.  

Göçmen (2015) çalışmasında, bankaların bilanço dışı faaliyetlere yönelmelerinin temel nedenleri ve muhtemel 
etkilerini incelenmiştir. Ayrıca bankacılık sektöründe 1990-2004 yılları arasında yaşanan gelişmeler, mali tablo 
verilerine dayanılarak incelenmiştir. Çalışmasının sonucunda, bilanço dışı faaliyet hacimlerinin hızlı bir 
şekilde arttığı görülmüştür ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği sonucuna ulaşmıştır. Ancak 
çalışma sonucunda bilanço dışı işlemler ve karlılık arasında kısmen doğrusal bir ilişki bulunmuştur. 

Khediri, Charfeddine ve Youssef (2015) çalışmalarında, Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri’ndeki geleneksel ve 
İslami bankaların bilanço dışı işlem, kaldıraç ve iflas/kredi riski bağlamında karşılaştırmalı analizini 
yapmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre İslami bankaların ortalama olarak bilanço dışı faaliyetlere daha az 
dahil oldukları ve geleneksel bankalara göre daha fazla faaliyet kaldıracına sahip oldukları sonucuna 
varılmıştır.  



R. Çakar 12/2 (2020) 1949-1961 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1952 

Bülbül ve Demiral (2016) çalışmalarında, Türkiye’nin güçlü ekonomiye geçiş programı sonrası 2002-2015 
dönemindeki verileri kullanılarak Eximbank kredileri, ekonomik büyüme ve ihracat ve arasındaki nedensellik 
ilişkisi incelemiştir. Nedensellik analizleri için ilk olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey-
Fuller – ADF) birim kök testi yapılmış, Johansen eş bütünleşme testi ile uzun dönemli ilişki analizi ve 
sonrasında Granger testiyle nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Son olarak ve etki tepki analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucuna göre,  ihracat ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi; ihracattan Eximbank kredilerine tek yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Eş bütünleşme analizleri 
sonucunda da ihracat ile Eximbank kredileri arasında uzun dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır. Diğer taraftan 
etki-tepki analizi sonucunda her bir değişkenin farklı şoklara sekiz çeyrek dönem içinde tepkileri de grafiklerle 
analize tabi tutulmuştur.  

 Literatür incelendiğinde ağırlıklı olarak geleneksel bankalar için bilanço dışı işlemler ve işlem hacimlerinin 
etkilerinin incelendiği görülmektedir. Bazı çalışmalarda katlım bankacılığı sektörü için bilanço dışı işlemlerin 
incelendiği görülmüştür. Türkiye’de yapılan çalışmaların tamamında geleneksel bankalar için bilanço dışı 
işlemlerin değerlendirildiği söylenebilir. Çalışma sonuçları incelendiğinde ağırlıklı olarak bilanço dışı 
işlemlerle banka karlılıkları arasında pozitif bir ilişki olduğu (Aydın, 2000; Altan, 2004; Taşkın, 2011; Göçmen, 
2015) ifade edilmektedir. Katılım bankaları açısından bilanço dışı işlemler sadece Malezya da yapılan 
çalışmada ele alınmış ve karlılıkla aralarında negatif ilişki olduğu ( Karim vd., 2007) sonucuna varılmıştır. 
Çalışmayı literatürden ayıran en özgün özellik, Türkiye’de hızla büyüme trendi yaşayan katılım bankalarının 
bilanço dışı işlemleri ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olmasıdır. Çalışmanın bu yönü ile 
literatüre katkı yapacağı ayrıca bilgi kullanıcıları için bankaların bilanço dışı işlemlerini inceleme noktasında 
farklı bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir. 

3. BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER 

Finansal piyasaların hızlı bir şekilde birbirine kaynaştığı, sermaye hareketlerinin hızlandığı günümüzde bu 
durumun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz tarafları da ortaya çıkmıştır. Son dönemde yaşanan krizlerde 
aslında finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin büyük payı bulunmaktadır. Krizlerin nedenleri 
incelendiğinde risk yönetimi faaliyetleri ön plana çıktığı görülmektedir. Özellikle krizlerde domino etkisi 
yaratan bankalar için risk yönetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Bankalar hem risk yönetimi faaliyetleri için 
hem de karlılıklarına katkı yapması için bilanço dışı faaliyetleri gerçekleştirmektedir (Aydın, 2000:65). 

 Bilanço dışı olarak ifade edilen işlemler, banka bilançolarında doğrudan yer almayıp bankaların kar/zarar 
hesapları vasıtasıyla etkilemektedir (Bruer, 2002: 223; Altan ve Parlakkaya, 2004: 107).  Bilanço dışı işlemlerin 
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir(Göçmen, 2015: 2): 

• Karlılığı artırma çabası 
• Vergiden kaçınmak 
• Komisyon kazancını artırmak 
• Bankacılık sektöründeki rekabet kabiliyetini artırmak 
• Teknolojinin hızlı gelişimi 
• Yeni ihtiyaçlar için yeni ürünler 
• Müşteri talepleri 
• Maliyetlerin azaltılması 

Katılım bankaları geleneksel bankalar gibi mevzuatın bir gereği olarak, sektördeki rekabet artışından, 
risklerini yönetilmesi açısından ve aktif kaliteleri açısından, karlarını artırmak için bilanço dışı işlemlere 
yönelmişlerdir. Bilanço dışı işlemler cari bir nakit akışı sağlamadıkları için doğrudan bilanço içinde yer 
almadan bankayı kar zarar hesabı aracılığıyla etkileyen işlemlerdir (Aydın, 2000: 65). Bilanço dışı işlemler, 
bilanço Dışı Yükümlülükler ve Emanet ve Rehinli Kıymetler olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Bilanço 
dışı işlemler ve bankaların karlık göstergelerinde yer alan kalemler aşağıdaki gibidir (Özulucan ve Deran, 
2009): 

A. Bilanço Dışı Yükümlülükler 

1. Garanti ve Kefaletler 

2. Taahhütler 
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3. Türev Finansal Araçlar 

B. Emanet Ve Rehinli Kıymetler 

1. Emanet Kıymetler 

2. Rehinli Kıymetler 

3. Kabul Edilen Avaller ve Kefaletler 

C. Katılım Bankalarının Gelir Tablosunda Yer Alan Karlılık Göstergeleri 

1. Aktif Karlılık 

2. Özkaynak Karlılık 

3. Net Faiz Marjı 

Garanti ve Kefaletler; teminat mektupları, banka kredileri, akreditifler, garanti verilen prefinansmanlar, 
cirolardan oluşmaktadır. Taahhütler de cayılabilir ve cayılamaz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Türev finansal 
araçlar da riskten korunmak amaçlı, alım-satım amaçlı ve diğer olmak üzere sınıflandırılmıştır. Emanet 
kıymetler, müşteri fon ve portföy mevcutları, emanete alınan menkul değerler, tahsile alınan çekler, ticari 
senetler ve diğer kıymetler olarak, rehinli kıymetler; menkul kıymetler, teminat senetleri, emtia, varant, 
gayrimenkul vb.’den oluşmaktadır (Göçmen, 2015:301). 

Bilanço dışı işlemler bankalara ilgili işlemler bankalara ücret ve komisyon geliri sağlamaktadır. İlgili işlemlerin 
bilançoya aktarılması durumunda da bankalar için gelir sağlayacak işlemler (Teminat mektubunun bankaca 
ödenmesi sonucu ortaya çıkan tazmin kredisi gibi). ortaya çıkmaktadır (Selimer ve Kale, 2015: 173; Koch, 1995)  

Çalışmanın amacı, geleneksel bankalar açısından oldukça önemli olmaya başlayan ve hacmi her geçen dönem 
artan bilanço dışı işlemlerin katılım bankaların karlılığıyla olan ilişkisini inceleyerek yatırımcılara fikir 
sunmak ve literatüre katkıda bulunmaktır. 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada katılım bankalarının bilanço dışı faaliyetler ile karlılıkları(net dönem karı) arasındaki ilişkiyi 
incelemek için “Johansen Eş Bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi” uygulanmıştır. Çalışmada 
Türkiye’de 2010-2019 döneminde faaliyet gösteren Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyttürk, Türkiye Finans, 
Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarına ait veriler kullanılmıştır. Katılım bankalarına ait bilanço dışı işlem 
hacimleri ve dönemsel kar verileri konsolide (bütün katılım bankalarına ait veriler toplulaştırılmış olarak) 
edilmiş olarak Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitesinden (https://www.tkbb.org.tr/veri-seti) elde 
edilmiştir. 2008 ekonomik krizinden en çok etkilenen sektör olan bankacılık sektörü için krizin etkilerinden 
arındırılmış bir veri seti oluşturmak ve katılım bankalarının hızlı bir büyüme trendine girmiş olduğu dönemi 
ele almak amacıyla 2010-2019 dönemi dikkate alınmıştır. Araştırma bulguları Eviews ekonometrik paket 
programı aracılığıyla hazırlanmıştır. 

Zaman serisi analizlerinde makro ekonomik değişkenler genellikle durağan olmadığı için seriler arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi amacıyla öncelikli olarak seriler durağan hale getirilir. Durağanlık için literatürde 
Augmented Dicky Fuller (ADF), Philips-Perron (PP) veya Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin birim kök 
testi’nden (KPSS) testlerinden yararlanılır. Çalışmada literatürde en çok tercih edilen ADF birim kök testi ile 
seriler durağan hale getirilmektedir (Ceylan ve Başer, 2014: 53).  

ADF testinde sıfır hipotezi serilerin durağan olmayışını alternatif hipotez ise serilerin durağanlığını ifade eder. 
Sabit terimli ADF testi aşağıdaki 1 numaralı denklemde ifade edilmiştir (Çiftçi, 2014: 134). 

 ∆yt=β+δyt-1+∑ 𝛷𝛷∆𝑡𝑡=1 yt-1+Ɛt          (1) 

ADF testinde sıfır hipotezi reddedildiğinde ‘y’ değişkeni kendi seviyesinde durağan olmakta tersi durumda 
durağan olmamaktadır. Kendi seviyesinde durağan olmayan seriler için serilerin farkları alınarak tekrar 
durağanlık testine tabi tutulur. 2. ADF testi sonucunda serilerin durağanlığı sağlanırsa ilgili seriler ile zaman 
serisi analizine devam edilir. 2. Test sonucunda durağanlık sağlanamamışsa seriler durağan hale gelinceye 
kadar test sürdürülür. Analize hazır hale gelen seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için 

https://www.tkbb.org.tr/veri-seti
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Johansen Eş bütünleşme testi uygulanmaktadır. İlgili yöntem aşağıdaki 2 ve 3 numaralı denklemle ifade 
edilmiştir (Johansen, 1995; Kaya, 2015: 3). 

∆u1t=β1 u1t-1 +∑ 𝑎𝑎𝑞𝑞
𝑖𝑖=1 i∆u1t-i+ѵ1t           (2) 

∆u2t=β1 u2t-1 +∑ 𝑎𝑎𝑞𝑞
𝑖𝑖=1 i∆u2t-i+ѵ2t          (3) 

1 ve 2. denklemde β1 =0 sonucuna ulaşıldığında değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olmadığına tersi 
durumda uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılır. Seriler arasında uzun dönemli 
ilişkinin tespiti sonrasında uygulama kolaylığı sebebiyle nedensellik ilişkilerinin incelenmesi amacıyla 
Granger Nedensellik Analizi en çok tercih edilen yöntemdir. Granger analizi ile seriler arasındaki ilişkinin 
varlığı ve yönü belirlenerek tahminler gerçekleştirilir. Aşağıdaki 4 ve 5 numaralı denklem kullanılarak test 
gerçekleştirilir (Granger, 1969: 424-438; Uzunöz ve Akçay, 2012: 8). 

Yt= ∑ 𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 iYt-i+∑ 𝛽𝛽𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 iXt-i+Ɛ1t          (4) 

Yt= ∑ Ɵ𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 iXt-i+∑ 𝛾𝛾𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 iYt-i+Ɛ2t          (5) 

Denklemde 𝑎𝑎i, Ɵi, βi, ve 𝛾𝛾i gecikme katsayısını, ‘m’ değişkenlerin tamamı için gecikme değerini, ‘Ɛ’ hata 
terimlerini göstermektedir.  

Nedensellik analizinde 4 ve 5 numaralı denklemlerde hata terimlerinden önceki bağımsız değişkenlerin 
gecikmeli değerlerinin katsayılarının sıfıra eşitliği test edilir. Denklemde ‘βi’ değerleri sıfırdan farklılığı 
sonucunda ‘Xt’ nin ‘Yt’ nedeni olduğu aksi halde nedensellik ilişkisinin olmadığı şeklinde ifade edilir.  

5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada elde edilen bulgular; serilerin durağan hale getirilmesi için yapılan ADF testi, gecikme 
uzunluklarının tespiti, uygun model seçimi, Johansen eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik testinden 
oluşmaktadır. ADF testi Tablo1, gecikme uzunluklarının tespiti Tablo 2, Johansen eş bütünleşme testi 
sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

5.1. ADF Birim Kök Testi 

Zaman serisi analizlerinde seriler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için analizi 
yapılan serilerin durağan olması şartı aranması gerektiği belirtilmişti.  Eğer bir zaman serisi durağansa, ne 
zaman ölçülürse ölçülsün varyansı, ortalaması ve kovaryansı (çeşitli gecikmelerdeki) aynı çıkarmaktadır 
(Bülbül ve Demiral, 2016:27). 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi 

Değişkenler Sabit Terimli t-İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

GARANTİ -1.134.405 0.6906 
D_ GARANTİ -9.199.713 0.0000 
TAAHHÜT -2.938.461 0.0511 
D_TAAHHÜT -6.116.055 0.0000 
TÜREV -0.049520 0.9469 
D_TÜREV -6.713.182 0.0000 
TOPLAM YÜKML -2.548.433 0.1132 
D_TOPLM YÜKML -7.171.696 0.0000 
EMANET -0.620434 0.8530 
D_EMANET -1.057.339 0.0000 
REHİNLER 0.995224 0.9956 
D_REHİNLER -6.558.864 0.0000 
AVALLER 1.459.502 0.9988 
D_AVALLAR -6.486.465 0.0000 
TOPLAM EMANET 0.439256 0.9818 
D_TOPLM EMANT -9.532.905 0.0000 
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NET KARPAYI 0.373196 0.9780 
D_NET KARPAYI -5.075.647 0.0003 
FAALİYET GEL. 1.213.531 0.9974 
D_FAALİYET GEL. -5.311.184 0.0002 
NET DÖN.KAR -1.799.628 0.3730 
D_NET DÖN. KARI -1.898.601 0.0001 
TOPLAM KAR 0.207526 0.9682 
D_TOPLAM KAR -5.538.987 0.0001 

Tablo 1’e göre, verilere uygulanan ADF birim kök testi sonucu,  serilerin kendi seviyesinde birinci derece 
farkları alındığında durağan hale geldiği görülmüştür. 

5.2. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 

İkinci adım olarak seriler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
Bunun için önce uygun modelde kullanılacak olan gecikme uzunluklarının tespit edilmesi gereklidir. Gecikme 
uzunluklarının tespit edilmesi için birinci model, dönem net karı, kabul edilen avaller, rehinli kıymetler, 
emanet kıymetler, türev finansal araçlar, taahhütler ve garanti ve kefaletler arasında, ikinci model ise dönem 
net karı, toplam yükümlülükler ve toplam emanetler arasında olmak üzere iki model oluşturulmuştur. 
Çalışmada iki model kullanılma sebebi; bilanço dışı yükümlülükleri oluşturan ‘garanti ve kefaletler, 
taahhütler, türev finansal araçlar’  kalemlerinin ve emanet ve rehinli kıymetleri oluşturan ‘emanet kıymetler, 
rehinli kıymetler, kabul edilen avaller ve kefaletler’ kalemlerinin ayrı ayrı ve toplu olarak 
değerlendirilmesidir.  Birinci modele göre, en fazla bilgi kriteri 3 numaralı gecikme uzunluğunda yakalandığı 
için gecikme uzunluğu 3 olarak ikinci modelde ise, en fazla bilgi kriteri 2 numaralı gecikme uzunluğunda 
yakalandığı için gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiştir. Çalışmada; Likelihood Ratio (LR), Final Prediction 
Error (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve Hannan Quinn (HQ) bilgi kriterleri kullanılmıştır (Mucuk ve 
Alptekin, 2008: 165). 

Tablo 2. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 

Model 1: Dönem net karı, kabul edilen avaller, rehinli kıymetler, emanet kıymetler, türev finansal araçlar, 
taahhütler ve garanti ve kefaletler 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -3.661.113 NA   8.33e+87  222.3099  222.6273  222.4167 

1 -3.548.091  171.2445  1.84e+86  218.4298  220.9693  219.2842 

2 -3.491.090  62.18301  1.75e+86  217.9449  222.7065  219.5470 

3 -3.361.942   86.09852*   5.69e+84*   213.0874*   220.0711*   215.4372* 

Model 2: Dönem net karı, toplam yükümlülükler ve toplam emanetler 
0 -1.737.534 NA   1.30e+42  105.4869  105.6229  105.5327 

1 -1.685.886  90.77477  9.86e+40  102.9022   103.4464*  103.0853 

2 -1.673.192   20.00248*   8.01e+40*   102.6783*  103.6306   102.9987* 

3 -1.665.687  10.46179  9.12e+40  102.7689  104.1294  103.2267 

Tablo 2’ye göre, Birinci model’de gecikme uzunluğu 3 olarak ikinci modelde ise, gecikme uzunluğu 2 olarak 
belirlenmiştir.  

5.3. Eş Bütünleşme Testi 

Gecikme uzunluklarının tespit edilmesinden sonra eş bütünleşme (Johansen Eş Bütünleşme) testi için uygun 
model seçimleri ((1. Model (Dönem net karı, kabul edilen avaller, rehinli kıymetler, emanet kıymetler, türev 
finansal araçlar, taahhütler ve garanti ve kefaletler) ve 2. Model (Dönem net karı, toplam yükümlülükler ve 
toplam emanetler)) yapılmış ve eş bütünleşme ilişkileri analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, katılım 
bankalarının dönem net karı ile bilanço dışı işlemlerinden garanti ve kefaletler, bankanın sahip olduğu türev 
varlıklarla, emanet olarak almış olduğu varlıklar, rehinli kıymetleri, bankaların kabul etmiş oldukları avaller, 
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toplam emanet ve rehinli kıymetleri, katılım bankalarının toplam yükümlülükleri arasında eş bütünleşme 
ilişkisinin olduğu, bankanın vermiş olduğu taahhütler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin 
olmadığı çıkarılmaktadır. 

Tablo 3. Eş Bütünleşme İlişkileri 

Seriler Arası İlişki Eigenvalue 
Trace 

İstatistiği 
% 5 kritik 

Değer Olasılık** 
Dönem net karı- Garanti ve kefaletler   0.533555  28.58935  25.87211  0.0224 
Dönem net karı - Taahhütler   0.409675  20.89995  25.87211 0.1837 
Dönem net karı - Türev finansal araçlar   0.575519  30.23401  25.87211 0.0134 
Dönem net karı - Emanet kıymetler   0.674370  40.16797  25.87211 0.0004 
Dönem net karı - Rehinli kıymetler   0.556050  27.54080  18.39771 0.0020 
Dönem net karı - Kabul edilen avaller   0.546516  26.64324  18.39771 0.0028 
Dönem net karı - Toplam emanet ve rehinli 
kıymetler  0.735415  50.04903  25.87211 

0.0000 

Dönem net karı - Toplam yükümlülükler  0.734524  51.23799  25.87211 0.0000 

Tablo 3’e göre, katılım bankalarının dönem net karı ile sadece bankanın vermiş olduğu taahhütler arasında eş 
bütünleşme ilişkisinin olmadığı, diğer faktörlerle eş bütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir.  

5.4. Granger Nedensellik İlişkileri Analizi 

Granger nedensellik analizinde aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

𝐻𝐻0: İlgili bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedenidir. 

𝐻𝐻1: İlgili bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir. 

Çalışmada güvenilirlik düzeyi % 95 kabul edildiğinde olasılık değeri 0,05’ten küçük olursa 𝐻𝐻0 red H1 kabul, 
büyük olursa H1 red 𝐻𝐻0 kabul edilir. Bu bilgilere göre Granger nedensellik analizi sonuçları Tablo 4’te 
verilmiştir. 

Tablo 4. Granger Nedensellik Analizi 

MODEL 1 
Bağımlı Değişken Excluded Chi-sq df Prob. 

Net dönem karı/zararı 

Garanti ve kefaletler  34.69895 3  0.0000 
Taahhütler  5.236319 3  0.1553 
Türev finansal araçlar  1.939902 3  0.5850 
Emanet kıymetler  12.26568 3  0.0065 
Rehinli kıymetler  0.762720 3  0.8584 
Kabul edilen avaller  1.123159 3  0.7715 

Garanti ve kefaletler 

Net dönem karı/zararı  7.376257 3  0.0608 
Taahhütler  1.897036 3  0.5940 
Türev finansal araçlar  0.432426 3  0.9335 
Emanet kıymetler  33.58780 3  0.0000 
Rehinli kıymetler  6.590679 3  0.0862 
Kabul edilen avaller  7.491518 3  0.0578 

Taahhütler 

Net dönem karı/zararı  1.154851 3  0.7639 
Garanti ve kefaletler  2.001371 3  0.5721 
Türev finansal araçlar  0.820890 3  0.8445 
Emanet kıymetler  1.102006 3  0.7766 
Rehinli kıymetler  1.216156 3  0.7491 
Kabul edilen avaller  0.143110 3  0.9862 

Türev finansal araçlar 
Net dönem karı/zararı  2.509321 3  0.4736 
Garanti ve kefaletler  0.363822 3  0.9476 
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Taahhütler  1.746918 3  0.6266 
Emanet kıymetler  12.12700 3  0.0070 
Rehinli kıymetler  7.426753 3  0.0595 
Kabul edilen avaller  1.634525 3  0.6516 

Emanet kıymetler 

Net dönem karı/zararı  4.208727 3  0.2398 
Garanti ve kefaletler  22.86933 3  0.0000 
Taahhütler  2.805884 3  0.4225 
Türev finansal araçlar  1.484408 3  0.6859 
Rehinli kıymetler  59.58261 3  0.0000 
Kabul edilen avaller  69.89837 3  0.0000 

Rehinli kıymetler 

Net dönem karı/zararı  7.880109 3  0.0486 
Garanti ve kefaletler  4.817660 3  0.1856 
Taahhütler  0.937559 3  0.8164 
Türev finansal araçlar  3.790674 3  0.2850 
Emanet kıymetler  46.87348 3  0.0000 
Kabul edilen avaller  6.287246 3  0.0984 

Kabul edilen avaller 

Net dönem karı/zararı  0.998057 3  0.8017 
Garanti ve kefaletler  2.679347 3  0.4437 
Taahhütler  1.216047 3  0.7492 
Türev finansal araçlar  6.381966 3  0.0944 
Emanet kıymetler  22.02666 3  0.0001 
Rehinli kıymetler  4.984224 3  0.1730 

Model 2 

Net dönem karı/zararı 
Toplam yükümlülük  0.010577 2  0.9947 
Toplam emanet  17.29121 2  0.0002 

Toplam yükümlülük 
Net dönem karı/zararı  0.503661 2  0.7774 
Toplam emanet  4.519299 2  0.1044 

Toplam emanet 
Net dönem karı/zararı  2.158813 2  0.3398 
Toplam yükümlülük  1.269103 2  0.5302 

 
• Bağımlı değişken Net dönem karı/zararı iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde 

Garanti ve kefaletler ile Emanet kıymetler olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Net dönem karının 
nedenidir sonucu çıkmaktadır. 

• Bağımlı değişken Garanti ve kefaletler iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde 
Emanet kıymetler olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Garanti ve kefaletlerin nedenidir sonucu 
çıkmaktadır. 

• Bağımlı değişken Taahhütler iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde diğer serilerle 
herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.  

• Bağımlı değişken Türev finansal araçlar iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde 
Emanet kıymetler olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Türev finansal araçların nedenidir sonucu 
çıkmaktadır. 

• Bağımlı değişken Emanet kıymetler iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde Garanti 
ve kefaletler, Rehinli kıymetler ve Kabul edilen avaller olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Emanet 
kıymetlerin nedenidir sonucu çıkmaktadır. 

• Bağımlı değişken Kabul edilen avaller iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde 
Emanet kıymetler olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Kabul edilen avallerin nedenidir sonucu 
çıkmaktadır. 
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Şekil 1. Granger Nedensellik İlişkileri 

 
• Bağımlı değişken Net dönem karı/zararı iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde 

Toplam emanetler olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için Net dönem karı/zararının nedenidir sonucu 
çıkmaktadır. 

• Bağımlı değişken Toplam yükümlülük iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde diğer 
serilerle herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı anlaşılmaktadır. 

• Bağımlı değişken Toplam emanetler iken nedensellik ilişkisi incelendiğinde % 95 güven düzeyinde diğer 
serilerle herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

SONUÇ 

2008 küresel ekonomik krizinden sonra daha fazla dikkat çeken bankacılık sistemi olan katılım bankacılığı 
ekonomik sistemdeki payını gün geçtikçe artırmaktadır. Katılım bankaları kaynakların değerlendirilmesi 
noktasında geleneksel bankalardan daha sınırlı araç bulabilmektedir. Bunun en büyük nedeni ise katılım 
bankalarının bağlı kalmak zorunda olduğu ilke ve standartlardır. Diğer taraftan geleneksel bankalarla aynı 
bankacılık mevzuatına tabi olmalarından dolayı finansal tablolarının hazırlanması ve sunumu sürecinde 
birlikte hareket etmek durumundadırlar.  

Çalışmada katılım bankalarının bilanço dışı işlemleri ile karlılık verileri arasındaki uzun dönemli ilişki 
Johansen eş bütünleşme testiyle analiz edilmiş, nedensellik ilişkileri ise Granger nedensellik analizi ile 
incelenmiştir. 

Katılım bankalarının dönem net karı ile bilanço dışı işlemlerinden garanti ve kefaletler, emanet kıymetler, 
türev finansal araçlar, rehinli kıymetler ve kabul edilen avaller arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme 
ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre Bankaların vermiş olduğu garanti mektupları ve kefalet 
yükümlülüklerindeki artışla bankanın net karı arasında uzun dönemli birlikte hareket etme özelliğinin olduğu 
anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular literatürde geleneksel bankaların bilanço dışı işlemleri ile karlılıkları 
arasında ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılan Selimer ve Kale (2014), Taşkın (2011), Altan (2004) ve Aydın (2000) 
bulgularıyla örtüşmektedir. Bu noktada katılım bankaları ile geleneksel bankalar bilanço dışı işlemlerinin 
hacmine bağlı olarak karlılıklarında doğrusal yönde benzeşmekte olduğu söylenebilir. Ayrıca katılım bankları 
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gerek finansman gerekse diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken emanete alma işlemleri konusunda sıkı 
politikalar izlemesi karlılıklarına olumlu etki yapacağı söylenebilir.  

Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde ise; Garanti ve kefaletler ile emanet ve rehinli kıymetler 
arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinden, emanet ve rehinli kıymetler ile rehinli kıymetler arasında karşılıklı 
nedensellik ilişkisinden, kabul edilen avaller ile emanet kıymetler arasında karşılıklı nedensellik ilişkilerinden 
söz edilebilir. Bu serilerin birbirinin nedeni olduğu sonucunu ifade eder. Ayrıca garanti ve kefaletlerden 
dönem net karı/zararına doğru nedensellik, dönem net karı/zararından rehinli kıymetlere doğru, emanet 
kıymetlerden dönem net karı/zararına doğru ve türev araçlardan emanet kıymetlere doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisinin var olduğu söylenebilir. Buna göre katılım bankaları bilanço dışı işlemlerinden emanet 
kıymetleri ve kabul edilen avaller grubu hakkında sıkı politikalar izlemesi katılım bankalarının dönem net 
karına olumlu katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Ayrıca garanti ve kefaletlerinde karlılığın bir nedeni 
olabileceği istatistiki olarak ifade edildiği için katılım bankalarının murabaha, mudarebe ve müşareke 
işlemlerinin yanında garanti ve kefalet işlemlerinin ağırlığını artırmaları amaçlarına ulaşma noktasında katkı 
sağlayacağı söylenebilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda katılım bankaları tekil olarak ele alınıp her bir 
katılım bankasının bilanço dışı işlemlerini ne kadar etkin kullandığı, karlılıklarına ne düzeyde etki ettiği 
konusu analiz edilebilir. 
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Purpose – The financial institutions have a significant contribution to foster economic growth of a 
country. This study has the intention to investigate the causal relationship between financial 
development institutions and economic growth in Tanzania.  

Design/methodology/approach – The study spans from 1989 to 2018. The article uses four proxy of 
financial development institutions against Gross Domestic Product (GDP) growth (Annual %). 
Financial proxy of variables of development institutions comprises Broad Money (% of GDP), 
Domestic credit for private sector (% of GDP), Domestic credit provided by financial sector (% of 
GDP), and Domestic credit to the private sector by banks (% of GDP). This study uses Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL), Vector Error Correction Model (VECM), and Granger Causality test.  

Findings – The paper tries to find the cointegration effects and causal relationships between the proxy 
variables and economic growth in Tanzania. It indicates that the economic growth of Tanzania 
dominates financial development institutions. Therefore, economic growth in Tanzania leads to the 
growth of financial sector. The development of financial sector also gives way to rise in overall 
economic activity.  It is a unidirectional relationship through which the proxy variables depend on 
economic growth in the country.  

Discussion – Tanzania government should invest more in the financial institutions in order to 
improve the economic growth in Tanzania.. 

1.Introduction 

 Financial development institution (FDI) and economic growth has drowned a great tension among the school 
of economics. The thought of schools, which are associated with the FDI and GDP, have been classified into 
two disciplines. The first thought is Classical school, which includes Goldsmith, (1969), Beck and Levine, R. 
(2000). Levin (1997), McKinnon (1973) and Schumpeter (1991) suggested that FDI is an essential factor for 
economic growth. FDI affects GDP due to the influence of saving, investment, technology, and innovations 
(Levine, 1999). Furthermore, the thought of neoclassical school of theorists argued, “FDI is not an essential 
tool for GDP” (Pack, 1994). Lucas argued that the rapport of FDI and GDP has overstressed in the long run. 
Furthermore, the FDI and GDP from the context of analysts like Anderson and Tarp (2003), De Groen (2017) 
Ayad, Arbak, and Grechyna (2015) gave their comments and evidence that explain the FDI is inversely 
proportional to the GDP. In addition to that, some of the current studies which are related to FDI and GDP 
illustrate the positive association between GDP and FDI (Levine and Loayza, 2000; Hristopoulos and Tsiana, 
2004; Herwartz and Walle, 2014). The discussion about the correlation between FDI and GDP has traditionally 
brought about two questions. The first question is relating to whether development in the FDI system leads to 
an increase in GDP. The second question relates to how FDI affects GDP (King and Levin, 1993). Both 
theoretical and empirical investigations are being performed to answer those two questions. In the theoretical 
part, it responds by explaining that the relationship between GDP and FDI affects each other. Schumpeter has 
described a good example in the years of 1911, who highlighted the decisive role of FDI and GDP. Patrick’s 
study argued that “the prosecution of hypotheses demand or the transmission of supply hypotheses could be 
established, in the side of hypothesis demand, and the demand for FDI depends on GDP (Patrick, 1966). The 
structure and extension of financial development institution, which is related to an increase in financial assets 
and its services, are results of depositors' and investor’s requirements. In this condition, the extension of FDI 
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is caused by GDP (Jung, W. S, 1986). In the supply side, which is identified as a guiding offer, the assumption 
depicts the FDI causes GDP to grow. The supplying hypothesis explains the conventional of leading supply 
theory assumption that” the trend of causal relationship moves from FDI towards GDP; accordingly, FDI 
affects GDP or GDP depends on FDI (Calderón and Liu, 2003). The better performance of the GDP of the state 
always depends on the creation and sustainability of a strong FDI. The strong FDI associated with 
intermediaries of financial marketing which exercise at a significant level on the total productivity of the GDP. 
Intermediaries are creating very substantial functions for the improvement of the FDI by reducing the costs of 
accessing information, transactions, monitoring and constructing a positive impact on GDP (Ang, 2008). 
Creane (2003) argued that. “the modern, well established financial systems in terms of the technology and best 
services, always encourage investors to invest; people can save by depositing a huge amount of the money on 
their accounts, creating network business opportunities through capitalizations, in doing so it leads to strength 
the GDP of the states. Therefore, the best financial roles create efficient results, better resource allocation, 
creations of job opportunities and advancement of technology and innovations which leads to an increase the 
GDP. Tsuru (2000) also argued that FDI could stimulate GDP by using efficiency capital productivity that 
leads to stimulate and converting the final resources into investment (Tsan. 2000). FDI is a progression that 
marks advanced the financial systems in terms of quantity, quality and intermediaries services.  

Refer to the “endogenous economic growth” explains the relationship between FDI and GDP as the 
hypothesize that “savings directly influences equilibrium income per capita and growth rates” (Green,1990: 
Bencivenga and Smith, 1990). Hermes, from his investigation, argued that both theories of financial 
liberalization and the new growth explain about FDI leads to GDP (Hermes and Lensink, 2008). In addition to 
that, Murinde and Luitel in the years of 1994 and 1999 argued that the maximum level of endogenous growth 
indicates the bidirectional causal correlation between FDI and GDP. The discussion of directional causal 
rapport between FDI and GDP indicates that the relationship between FDI and GDP is the bidirectional 
causality conditions (Shan, Morris, Sun, 2001). The banking system, as the major instrument of formation and 
strengthening of the FDI, it has much positive impact on GDP, exceptionally well-practiced to the developing 
countries like Tanzania. George (2010) argued that the country systemized with large banks and the active 
stock market, its economic growth would be faster to compare to the fewer numbers of banks and stock 
markets. Generally, the strong banking system will have more effects on FDI as well as the GDP of the country. 
Therefore, industries, firms, and other types of investments that rely on FDI grows proportional faster in the 
countries that have well-developed banking systems and securities markets compare to the states which have 
less actively developed management financial systems (Holmes and Kent, 1991).  

2.Literature Review 

Academic scholars have a lot of debates regarding the correlation between FDI and GDP. Some of the schools 
argue that FDI causes GDP, while others argue that GDP leads to FDI or they depend on each other. Some 
state that GDP and FDI are negatively correlated. This literature discusses the arguments in terms of 
theoretical and empirical perspectives. Schumpeter (1911) argued that FDI is acting as the key element in GDP. 
The significance of FDI and GDP is due to the existence of technological innovation on financial markets and 
the financial banking system, which leads to efficiency of capital accumulation. The capital accumulation, 
which stands as capital investment, helps provide funds to the entrepreneurs, firms, industries, and financial 
intermediaries, which improve to raise the savings and investment rate.  All of these functionalities have 
resulted in a better economic performance. In this case, FDI causes GDP.  

Patrick (1966) suggested two assumptions that have been extended to the hypothesis. The hypothesis is well 
recognized as the supply leading and demand hypothesis. The hypothesis states that GDP of a country at early 
stages of development literally depends on FDI so that FDI causes GDP. The country once reaches its best 
economic performance and considered as a developed one then the growth creates demand for FDI. At this 
level, the economic growth can be ascribed to a well-designed financial system. Goldsmith (1969) found a 
significant relationship between FDI and GNP, and he argued that GDP has bidirectional feedback on financial 
market by producing an incentive that prospers FDI (Goldsmith, 1969). McKinnon and Shaw in 1973 and 1993 
explained further about the Patrick’s argument by notifying the financial deepening to represent higher capital 
productivity and saving rate, and they argued that both lead to higher investments. McKinnon (1973) and 
Shaw (1993) focused intensely on the policies towards the financial systems (Greenwood and Jovanovic, 1990). 
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For instance, undesirable real interest rate leads to a reduction of savings, and in turn, may result in abated 
investments and GDP (Reinhart and Tokatlidis, 2005). 

According to Greenwood and Jovanovic (1990), both FDI and GDP are endogenous. The theoretical framework 
of this model has incorporated and investigated the functions of FDI and long run effect of GDP formally. In 
this model, the mechanism of the FDI is to examine the information and distribute the funds to investments 
that will yield the maximum return. Greenwood and Jovanovic (1990) model shows a directional feedback 
relationship between GDP and FDI. The development of GDP further stimulates higher involvement of 
financial markets, which leads to the construction and expansion of FDI. The model presented by Bencivenga 
and Smith (1991) was revealed that growth trends tend to increase even if the cumulative savings are lowered 
the FDI. 

Gregorio and Guidotti (1998) examined the association among proxy of FDI and GDP. In most states, the 
outcomes indicate the causal relationship between GDP and FDI. Levine (1997) argued that finance is the 
lubricant of the main engine of GDP (Gregorio, Guidotti, and Végh, 1998). The study by King and Levin (1993) 
investigated whether the finance system had the ability to create a growth in GDP. The study used panel data, 
which comprises 80 countries, for the period 1960- 1989. The outcome of the study emphasized the impact of 
FDI on GDP. The research intended to examine the relationship between FDI and GDP, through which the 
system of finance uses the proxy variables as the ratio of BCPS and GDP (De Gregonorio and Guidott, 1995). 
In this research, about 100 national states including Latin America over the period 1960 to 1985 were included 
for the analyses. The results indicated positive impact to the proxy variables towards economic growth. 
However, it shows some adverse effects for Latin American countries once the panel data were applied. The 
research about financial intermediaries on real GDP was conducted by Odedokun (1996) that employs the 
annual data of 71 states from 1960 to 1980. The research revealed that the intermediation of finance improved 
GDP in about 85% of the states, and the financial intermediation helped support the extension of exportation 
and capital formation, and labor force growth. Claassen (2005) argued that higher the interaction amongst 
banks, firms, and industries in the country, the faster the growth in finance sector. By using annual data 
Demetriades and Hussein (1996) revealed that most of the states have causality bidirectional relationship. Shan 
and Morris (2001) applied the VAR method to estimate the rapport between GDP and FDI for OECD countries, 
and the research revealed a bidirectional relationship between financial development institution and economic 
growth. The study emphasized that FDI leads to GDP, while Granger causality shows bidirectional 
relationships in the developing countries. 

The research conducted by Douglass using cointegration and VECM in Africa to scrutinize the correlation 
between GDP and FDI in Sub-Saharan. GDP and FDI are connected in the long run about seven to eight 
countries such as South Africa, Togo, Senegal, Zambia, Ghana, Zambia, Nigeria, Kenya and Ivory Coast. The 
study revealed a unidirectional relationship move from FDI towards GDP. The research conducted by Michael 
(2001) to investigate the causal relation connected with financial capital accounting liberalization and 
economic liberalization, financial deepening, and GDP, using data cross sectional for the period of 1986 and 
1995, which is associated with richest and poor countries. The outcome revealed a positive effect on capital 
towards financial depth and GDP. Choe and Moose (1999) inspected the relationship between GDP and FDI 
for1970-1992 period for South Korea. The research includes financial intermediaries, capital investment, the 
impact of the behavior of households and business sectors as the main key points. The causality was from FDI 
to GDP. The financial intermediaries seem to be stronger compared to capital markets. The panel data from 
the 74 countries for 1961-1995 period were tested by Rioja and Valev (2004). They used GMM and dynamic 
panel techniques. The result of this investigation revealed that FDI may affect productivity growth and 
accumulation of capital in various ways in industrialized and developing countries. Therefore, financial 
systems have a stronger positive impact in developed countries compare to developing countries. In addition 
to that FDI impacts GDP, which definitely occurs in the accumulation of capital (Rioja and Valey, 2004). The 
study conducted by Othiambo (2005), which includes proxy of FDI variables such as percentage of broad 
money against GDP, the percentage of currency to narrow the definition of cash and the ratio of bank claim in 
the private sector against the real GDP per capita. The research uses annual data based in Tanzania, which 
spanning the period 1960 to 2005 for identifying the unit root, Johansen-Junsellius test for cointegration, and 
VECM for the determination of long run and short run effect. The outcome indicates the bidirectional rapport 
between the proxy of financial and real GDP per capita (Odhiambo, N. M, 2005). Waqaba (2004) conducted a 
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research by applying annual data for Fiji for 1970 -2008 period. The research investigated the cointegration 
and causal relationship between FDI and GDP. The result shows a relationship between GDP and FDI in Fiji, 
with causation running from GDP to FDI (Waqabaca, 2004). Othimbo (2007) studied the relationship between 
GDP and FDI using Granger causality for Sub-Sahara countries, including Tanzania, South Africa and Kenya 
for 1980-2005 period. The research found that the directional causality of the variables is very sensitive 
compared to the variables selected by Odhiambo (2008). Akinle and Egbetunde (2010) employed (Vector Error 
Correction Model (VECM) to examine long run relationship of causality among the GDP and FDI for ten 
countries of Sub -Saharan of Africa. The results showed that the long run FDI is integrated with GDP. The 
dynamic relationship between FDI and GDP was examined by Othiambo (2011) for 1980-2004 period using 
Granger causality and ARDL bound tests. The study uses capital inflows as the intermittent variables between 
FDI and GDP. The result indicates the causal unidirectional flows from financial depth towards economic 
growth. The causal bidirectional was revealed between FDI and foreign capital inflows and unidirectional 
flows from foreign capital inflows to GDP. Al-Naif (2012) applied Granger causality and VECM for annual 
data for 1977 to 2008 in Jordan to investigate the causal relationship between FDI and GDP. The research 
revealed the presence of both the long run and short-run correlation between FDI and GDP, and the 
unidirectional correlation directing from FDI towards GDP. According to the recent studies conducted by 
Herwartz and Walle (2014) for 1975-2011 period including 73 states, the impact of the FDI is strong in the reach 
states compared to that in the poor states with lower income economies. Another recent study conducted by 
Arvin, Pradhan, Bahman, Norman and Hall (2017), which uses four proxy variables of FDI, such as the baking 
and development sector, bond of market development, stock market development, and insurance market 
development sector, concluded that all the proxies were cointegrated in the long run. Most of the studies show 
how different thought of schools depict their thought related to FDI and GDP. The literature about FDI and 
GDP relationship does not demonstrate consensus in the results, but conflicts. There are some studies that 
support the theory of response of leading supply while some support the bidirectional causality. There is no 
consensus with regard to the causal directional relationship among the applicable variables. Generally, the 
countries have different structures in financial management systems, different level of GDP, and different 
proxy of FDI, which are applied to represent the functions and strength of FDI. Therefore, the research has the 
inspiration to investigate the causal directional relationship between GDP and FDI in Tanzania.  

3. Methodology 

The research uses the data on annual GDP growth, the proxy of financial development institution (FDI) that 
comprises of broad money, domestic credit private sectors, private and financial sectors. The data are extracted 
from World Bank Development Indicators (WBDI) over the period 1989-2018. Broad money is considered as 
one of the proxies of FDI. The circulation of more money in an economic system implies that the accessibility 
of the currency in the financial systems is very high, which leads to expansions of business and trade in 
communities. On the other hand, circulating fewer money may lead to a reduction of money on the hands of 
economic agents. This situation may cause shut down some of the economic units in an economy and give a 
way to economic crisis. 

Broad Money (BM) is an entity which can be defined by Central Banks to measure and controlling any 
interventions because it leads the economy to expand or contract: The second proxy variable of FDI is 
Domestic Credit provided by Banking Sector (DCBS). It is the kind of financial resources, which is given to 
the private sectors by other corporations of depository. The action of deposit generally is being provided by 
the corporations and not for central banks. Such a deposit is mostly being applied, by purchasing securities of 
inequities, through loans, credit trades, and some of the other receivable accounts which have been established 
by repayment of the claim. The third proxy of FDI is Domestic Credit to Financial Sectors (DCFS) in which 
contains credit in different sectors regarding the gross basis. It does not include the net credit from the Central 
Bank. It consists of the authority of the monetary system, banking system, and financial corporations, which 
refuse transferrable deposit and incur liabilities like saving deposits and time. The fourth proxy of FDI is 
Domestic Credit of Private Sector (DCPS) in which is referred to as the financial entity that is given to the 
private sectors by the corporation of finance. 

Rao (2008) argued that the correlation of GDP and FDI can be derived from a modification of Solow model 
production function (1956), which has constant return to scale and steady technical progress as referred from 
the Hicks (Rao,2008).  
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Yt = At Kt
α        0 < α < 1          (1) 

meaning that Yt represent the economic growth (GDP), At stands for technological advancement, and Kt 
represents capital investment. The technological advancement 𝐴𝐴𝑡𝑡 grows  exponentially (at rthe rate of g) over 
time that can be expressed as 

 At = A0 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑡𝑡            (2) 

where A0 is the initial technological level. Rao assumes that At is the function of the financial development 
institution FDIt. Thus, the equation above can be represented as 

 At = f(t, FDIt)           (3) 

 where t and FDIt > 0  

Thus, the equation is modified and expressed as 

At = A0 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑡𝑡FDIt
β            (4)  

 The equation (2) can be substituted into the equation (4)  

Yt =(A0 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑡𝑡FDIt
β) Kt

α .          (5) 

 Furthermore, this equation can be written in linear form and be expressed as 

lnYt = lnA0 + gt + βtlnFDIt + αlnKt         (6) 

However, the research is related to proxy variables of FDI and GDP, and therefore the variables of ‘gt’ and. 
‘Kt’ are ignored and the equation above is expressed as the 

lnYt = lnA0 + βtlnFDIt          (7) 
   

but FDIt represent the proxy variables of financial development institutions such as BM, DCBS, DCPS, and 
DCFS, and lnA0 is referred to as the constant. Therefore, the modified equation can be expressed as  

lnGDPt = C0 + β1lnBMt + β2lnDCPSt + β3lnDCBSt + β3lnDCFSt                  (8) 

The “ln” represents the natural logarithm, Yt replaced by GDP, which represents the economic growth of 
Tanzania, β represent the coefficients (parameters) related to the specific explanatory variables, while BM is 
the Broad Money, DCPS is domestic credit of private sectors, DCBS represents the domestic credit of private 
sectors associated with Banks, BCFS domestic credit to financial sectors and C0 is the intercept of the model. 

According to the classical assumption associated with the unit root diagnosis, the variables should have 
constant, mean, variance, and covariance. The violation of this assumption may lead us to have spurious 
regression. Therefore, the problem of spurious regression should be detected and avoided by testing the 
variable and to find its order of stationarity. When non-stationary is detected, the stationary is induced by 
taking the first difference or second difference of specific variable. The ADF is used to determine the stationary 
or nonstationary conditions of the variable. The order of integration expresses the level of stationarity of the 
variable. Therefore, the order of integration can be occurring at level, at first difference level, and second 
difference level, and so on. In the analysis, the order of integration is being identified by using Augmented 
Dickey-Fuller (ADF), Dickey-Fuller – Generalized Least Square (DF-GLS) and Phillip-Perron (PP) tests. 

This study uses Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) because it is different from Engle and Granger or 
Johansen cointegration test. Johansen or Engel and Granger prefer the variables to integrate at the same order 
of stationary. The integration of the order exists, either at level, at first level, second level or third level. But 
the ARDL method is free of pretesting problems accompanying the order of integration in such a way that the 
prestige of integration includes at first difference and level but not at second difference. The ARDL possesses 
the following criteria; first, the ARDL identifies long run and short run effect, Secondly, ARDL is more applied 
to the small sample size in such a way that the estimators of OLS which define consistency of short run 
parameters and estimators’ ARDL which are based in the coefficients of long run are super consistent in small 
sample sizes. Another important point, the ARDL is free from the problem of endogeneity, which affects Engel 
and Granger (Harris and Sollik, 2003). The first step is the endurance of the presence of cointegration from 
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OLS. The intention to assess the equations is to understand the presence of the long run and short-run between 
the proxy of FDI and GDP with respect to the particular equation. To implement the ARDL for finding the co-
integration effect among the variables can be represented as follows: 

∆lnGDPt = C0 +∑k=1
n β1k∆lnGDPt−i+ ∑i=1

n β1k∆lnBMt−i+∑i=1
n β3k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i + δ1lnGDPt−1  +  δ2lnBMt−1+ δ3lnDCPSt−1 +  δ4lnDCBSt−1 + δ5lnDCFSt−1 + ɛ1t     (9) 

             

∆lnBMt = C0 + ∑i=1
n β1k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β2k∆lGDPt−i + ∑i=1
n β3k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i + δ1lnGDPt−1  +  δ2lnBMt−1+ δ3lnDCPSt−1 + δ4lnDCBSt−1 +δ5lnDCFSt−1+ ɛ2t  (10) 

  

∆lnDCPSt = C0 +∑i=1
n β1k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

n β2k∆lnBMt−i + ∑k=1
n β3k∆lnGDPt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i  + δ1lnGDPt−1  +  δ2lnBMt−1+ δ3lnDCPSt−1 + δ4lnDCBSt−1 + δ5lnDCFSt−1+ ɛ3t (11) 

    

∆lnDCBSt = C0+ ∑i=1
r β1k∆lnDCBS,t−i+ +∑i=1

n β2k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1
n β3k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β4k∆lnGDPt−i + 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i + δ1lnGDPt−1  +  δ2lnBMt−1+ δ3lnDCPSt−1 + δ4lnDCBSt−1 + δ5lnDCFSt−1+ɛ4t (12) 

   

∆lnDCFSt = C0 + ∑i=1
r β1k∆lnDCF𝑆𝑆,t−i +∑i=1

n β2k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1
n β3k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β4k∆lnGDPt−i + 
∑i=1
r β1k∆lnDCBS,t−i + δ1lnGDPt−1 + δ2lnBMt−1+ δ3lnDCPSt−1 + δ4lnDCBSt−1 + δ5lnDCFSt−1+ɛ4t (13) 

   

The cointegration test is nonstationary of annual data, which possesses the variances and means which differ 
over time. Also, the cointegration can be defined as the system through which the equilibrium or long run of 
the variables are estimated once a data are being discovered or identified to be stationary states (Rao, 2007). 
The condition of data to be cointegrated represents the sign of the availability of long run effects on the 
provided variables. Therefore, once the long run effect is found, then the model will use the ECM to find the 
disequilibrium of the model, but when there is more than one equation that has been cointegrated, then the 
VECM is useful whereas cointegration point can be identified. The presence of negative sign, which has the 
probability less than 5% shows that the model is cointegrated. The positive sign of speed of adjustment or 
error correction technic revealed that the model is not cointegrated, but it represents the short-run effect. The 
cointegrated equation can be shown as follows: 

∆lnGDPt = C0 +∑k=1
n β1k∆lnGDPt−i+ ∑i=1

n β1k∆lnBMt−i+∑i=1
n β3k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i+ lnDCPSt−i+ λECTt−1 + ɛ5t       (14) 

∆lnBMt = C0 + ∑i=1
n β1k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β2k∆lGDPt−i+∑i=1
n β3k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ ∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i 

+λECTt−1+ ɛ6t         (15) 

∆lnDCBSt = C0+ ∑i=1
r β1k∆lnDCBS,t−i+ +∑i=1

n β2k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1
n β3k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β4k∆lnGDPt−i + 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i +λECTt−1+ ɛ6t         (16) 

∆lnDCFSt = C0 + ∑i=1
r β1k∆lnDCF𝑆𝑆,t−i +∑i=1

n β2k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1
n β3k∆lnBMt−i + ∑k=1

n β4k∆lnGDPt−i + 
∑i=1
r β1k∆lnDCBS,t−i +λECTt−1 + ɛ7t        (17) 

∆lnDCPSt = C0 +∑i=1
n β1k∆lnDCPSt−i+ ∑i=1

n β2k∆lnBMt−i + ∑k=1
n β3k∆lnGDPt−i+ ∑i=1

r β4k∆lnDCBS,t−i+ 
∑i=1
r β1k∆lnDCFS,t−i + λECTt−1+ ɛ6t        (18) 

In general, the indication of the cointegration process goes together with the high rate of the possibility of a 
causal correlation between GDP and FDI. Thus, the presence of cointegration needs error correction for 
adjusting of disequilibrium of that variable. The existence of error correction implies the change in the 
dependent as the function of disequilibrium in the cointegration between ECT and the change in the other 
exogenous variable(s). The mechanism of cointegration, which found to be cointegrated at either ∆GDPt or 
∆FDIt alternatively, must be caused by lagged ECT that is a function of GDP1−t, and FDI1−t. 

∆lnGDPt= C1 +∑j=1
m  θ1j∆inGDPt−1+ ∑j=1

n  𝛿𝛿1j∆lnFDIj=1 +∑j=1
k  δ1JECMj=1+ Ut     (19)  

∆lnFDIt= C2 +∑j=1
m  𝛿𝛿2j∆lnGDPj=1 +∑j=1

n  θ2j∆lnFDIt−1+∑j=1
k  δ2jECMj=1 + Ut    (20) 
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Where ∆ represents the first difference from the nonstationary variable, θ and δ are parameters that need to 
be tested, Ct is constant, and Ut is an error term. At the end of the test, we would be able to check whether it is 
unidirectional causality or bidirectional causality (or feedback). The equation model above contains VECM, 
which can be the source of causation, which expresses the statistical importance of the three different tests 
(Charemza and Deadman, 1997). For example, the null hypothesis state that FDI do not Granger causes GDP, 
and this hypothesis is being refused if β1j different from zero. Again the same null hypothesis is ignored if δ1j 
or β1j and δ1j are significantly joint from zero. If long run effects are not found between FDI and GDP, then 
the causal of traditional tests can be used. One of the drawbacks is that the tests convert stationary data 
automatically by taking the differentiation of FDI and GDP, and therefore, it tends to remove the information 
about long run effects, which is originated on the GDP and FDI. The ECTM is obtained from the derivation of 
the equation of cointegrations by a corporation with its lags.  

4.Estimated Results and Discussion 

This part is characterized by the outcomes, and explains the econometrical interpretations associated with data 
analysis from the appropriate model. It comprises presentations of descriptive data for all variables, which 
include in the econometric tools like, ARDL, VECM, and Granger Causality, and is ending with post 
estimation results. The Breusch-Pagan-Godfrey test is performed in order to test for heteroscedasticity and 
proved to be homoscedastic. The annual time series data with natural logarithmic form are introduced in Table 
1 and Table 2. The aims of the tables are to identify the integration of FDI and GDP concerning their order. 
Both Tables 1 and 2 show that both GDP and FDI are integrated at the level and first difference, meaning that 
the GDP and FDI are stationary at a level and first difference. ARDL accepts the condition once the GDP and 
FDI are integrated at the level and the first difference but not at the second difference. If the FDI and GDP are 
found to be stationary at I(0) and I(1), it allows us to proceed by estimating the cointegration effect. 

Table 1: Unit Root Test at Level 

*intercept, ** intercept and trend 

Table 2: Unit Root at First Difference 

Variables ADF PP 
 , lag level t-statistic Prob AIC lag t-statistic p-values 
lnGDP 1 I(1) -5.742819 0.0003** 1 -6.817785 0.0000 
lnBM 1 I(1) -2.933504 0.0537* 2 -3.040522 0.0428 
lnDCBS 1 I(1) -10.91302 0.0000* 1 -10.24759 0.0000 
lnDCPS 1 I(1) -11.08089 0.0000* 1 -10.24759 0.0000 
lnDCFS 1 I(1) -2.933504 0.0537* 2 -3.040522 0.0428 

*intercept, ** intercept and trend 

Table 3 shows that all proxies of FDI and GDP are observed to be at the upper bound test, which indicates 
GDP and FDI are cointegrated. The cointegration process of FDI and GDP has a long run effect. The choosing 
of ARDL is associated with lag1 and lag2, which includes AIC and SBC, as shown in Table 3.  

 

 

 

Variables Augmented Dickey-Fuller (ADF) Phillips-Peron (PP) 
 AIC lag level t-statistic Prob AIC lag t-statistic p-values 
lnGDP 1 I(0) -3.1553 0.0125* 1 -3.1622 0.1861 
lnBM 1 I(0) -3.0112 0.0456* 1 -2.2134 0.2059 
lnDCBS 1 I(0) -3.7116 0.0090* 1 -3.7305 0.0086 
lnDCPS 1 I(0) -3.7116 0.0090* 1 -3.7305 0.0086 
lnDCFS 1 I(0) -3.0112 0.0456* 1 -2.2134 0.0059 
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Table 3: Bond F-test for Cointegration 

Table 3 represents the cointegration of the proxies of FDI and GDP. The ARDL bound test as an econometric 
tool has been applied to define the cointegration of applied variables. It uses the lower and upper bound test 
estimation to identify the presence or absence of cointegration. When F-stat is larger than upper bond, it 
identifies the presence of cointegration effect, but when the F_stat is found to be less than lower bound, it 
indicates that “there is no cointegration effect between FDI and GDP in the model. When F_stat is found to be 
existed within the upper and lower bonds test, it represents inconvenience condition. The assumption is 
calculated as the lower bound test with order zero, the upper bound test with the first order, and the values 
found in between representing that the F-statistic is an inconvenience.  

Table 4 includes cointegration values from the estimated variables. It shows that all variables are cointegrated 
and significant at least at 0.05 level, except the DCPS, which does not show the cointegration effect. When the 
FDI and GDP are cointegrated, then the cointegration effect can be estimated.  

Table 4: Cointegration 

Dependent Variable AIC lag ECT (speed of adjustment) Probability Status 
∆lnGDP 1 -0.168749 0.0181 Significant 
∆lnMB 2 -0.316741 0.0728 Significant 
∆lnDCBS 1 -0.423739 0.8679 Not significant 
∆lnDCPS 2 -0.382517 0.9069 Not significant 
∆lnDCFS 1 -0.299129 0.0175 Significant 

Table 5 represents a diagnosis of the rapport of GDP and FDI. The Classical Granger, which is related to the 
Wald test has been applied to determine the correlation among the GDP and proxies of FDI. The estimation 
results shown in Table 5 demonstrates the causal relationship between GDP and MB. 

Table 5: The Individual Source of Causation using the Wald Test 

Dependent 
Variable 

Wald Test t-test Joint Wald Test 

  ∑∆lnGDP  ∑∆lnMB ECM−1 (∑∆lnMB, ECM−1) 

∆lnGDP 
 

𝑋𝑋2(1) = 0.0125 
(0.911) 

-2.5117 (0.021**) 𝑋𝑋2(2)= 7.797 (0.0203**) 

∆lnMB 𝑋𝑋2(1) = 0.01 (0.0201)  -3.9228 
(0.0009***) 

𝑋𝑋2(2) =24.1394 (0.000*** ) 

     
  ∑∆lnDCBS ECM−1 (∑∆lnMB, ECM−1) 

∆lnGDP  𝑋𝑋2(1) =2.1892 
(0.139) 

-2.5117 
(0.0212**) 

𝑋𝑋2(2) = 11.4822 (0.0032***) 

∆lnDCBS 𝑋𝑋2(1) = 0.95 (0.3294)  1.3483 
(0.0434**) 

𝑋𝑋2(2) = 2.1715 (0.0376**) 

     

Dependent 
Variable 

AIC lag F-statistc 
The boundary at 5% 

Cointegration 
What is next 

I(0) I(1) 

∆lnGDPt 2 4.6309 2.86 4.01 Yes Estimate ECM 

∆lnBMt 1 7.1283 2.86 4.01 Yes Estimate ECM 

∆lnDCBSt 2 6.9028 2.86 4.01 Yes Estimate ECM 

∆lnDCPSt 1 6.8159 2.86 4.01 Yes Estimate ECM 

∆lnDCFSt 1 8.0525 2.86 4.01 Yes Estimate ECM 
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  ∑∆lnDCPS ECM−1 (∑∆lnDCBS, ECM−1) 

∆lnGDP  𝑋𝑋2(1) =0.00098 
(0.975) 

-2.5116 
(0.0212**) 

𝑋𝑋2(2) =6.3091 (0.0427**) 

∆lnDCPS 𝑋𝑋2(1) =0.31 (0.5804)  0.129595 
(0.8982) 

𝑋𝑋2() =0.5893 (0.7448) 

     
  ∑∆lnDCFS ECM−1 (∑∆lnDCPS, ECM−1) 

∆lnGDP  𝑋𝑋2(1) =0.3709 
(0.5425) 

-2.5116 
(0.0212**) 

𝑋𝑋2(2) = 7.0881 (0.0289**) 

∆lnDCFS 𝑋𝑋2(1) = 3.96 (0.0467)  -0.5672 (0.5772) 𝑋𝑋2(1) =4.4018 (0.1107) 

     
 ∑∆lnMB  ∑∆lnDCBS ECM−1 (∑∆lnDCBS, ECM−1) 

∆lnMB  𝑋𝑋2(1) = 1.6572 
(0.1980) 

-3.92283 
(0.0009***) 

𝑋𝑋2(2) = 16.8253 (0.0002***) 

∆lnDCBS 𝑋𝑋2(1)=10.1(0.001***)  1.3483 (0.1934) 𝑋𝑋2(2) = 10.2575 (0.0059***) 

     
 ∑∆lnMB  ∑∆lnDCPS ECM−1 (∑∆lnDCPS, ECM−1) 

∆lnMB  𝑋𝑋2(1) =0.1862 
(0.6661) 

-3.9228 
(0.0009***) 

𝑋𝑋2(2) =15.8285 (0.0004***) 

∆lnDCPS 𝑋𝑋2(1) = 0.028 
(0.8669) 

 0.129595 
(0.8982) 

𝑋𝑋2(2) =0.0689 (0.9661) 

     
 ∑∆lnMB  ∑∆lnDCFS ECM−1 (∑∆lnDCPS, ECM−1) 

∆lnMB  𝑋𝑋2(1) = 0.1660 
(0.6836) 

-3.9228 
(0.0009***) 

𝑋𝑋2(2) = 15.5008 (0.0004***) 

∆lnDCFS 𝑋𝑋2(1) = 3.7 (0.0557**)  -0.5672 (0.5772) 𝑋𝑋2(1) =3.8080 (0.1490) 

     
 ∑∆lnDCBS  ∑∆lnDCPS ECM−1 (∑∆lnDCPS, ECM−1) 

∆lnDCBS  𝑋𝑋2(1) = 2730.1 
(0.0***) 

1.3483 (0.1934) 𝑋𝑋2(2) =2742.413 (0.0000***) 

∆lnDCPS 𝑋𝑋2(1)=0.001 (0.9876)  0.1295 (0.8982) 𝑋𝑋2(2) = 0.0229 (0.9886) 

     
 ∑∆lnDCBS  ∑∆lnDCFS ECM−1 (∑∆lnDCFS, ECM−1) 

∆lnDCBS  𝑋𝑋2(1) = 5.3379 
(0.021**) 

1.348367 
(0.1934) 

𝑋𝑋2(2) =8.1906 (0.0167**) 

∆lnDCFS 𝑋𝑋2(1)=0.5589 
(0.4547) 

 -0.567296 
(0.5772) 

𝑋𝑋2(2) =0.6636 (0.7176) 

     
 ∑∆lnDCPS  ∑∆lnDCFS ECM−1 (∑∆lnDCFS, ECM−1) 

∆lnDCPS  𝑋𝑋2(1) =0.0189 
(0.8906) 

0.1295 (0.8982) 𝑋𝑋2(2) =0.0405 (0.9799) 

∆lnDCFS 𝑋𝑋2(1) =0.034 (0.857)  -0.5672 (0.5772) 𝑋𝑋2(2) = 0.3634 (0.8338) 

1. ∑ denotes the sum of the coefficients of the lagged relevant variables. 
2.*, **, and *** indicate the significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively. 
3. The p-values are in parentheses. 
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Both BM and GDP have a mutual relationship. Whenever there is a good circulation of the BM in the financial 
system of Tanzania, it creates a positive correlation on the GDP and vice versa. Domestic credit to bank 
services shows a sign on the GDP of Tanzania. The relationship is the causal unidirectional relationship that 
moves from DCBS to GDP. The relationship is significant and indicates that DCBS determine the GDP of 
Tanzania. The extension and improving the DCBS have a positive impact on GDP. Investing in banking and 
financing sectors will provide growth of GDP. The analysis indicates the causal correlation between GDP and 
DCPS, and relationship is the unidirectional in which the directional move is from DCPS to GDP. The DCPS 
is important on GDP of Tanzania, which means that the GDP of Tanzania depends on DCPS. The relationship 
between DCFS and GDP is the causal unidirectional relationship in which the direction is running from DCFS 
towards GDP. Thus, GDP depends on DCFS. The DCFS has a huge impact on the GDP of Tanzania. The 
improvement of finance sectors contributes significantly on GDP in Tanzania. A causal bidirectional 
relationship between MB and DCBS has been observed from the analysis; both are dependent on each other. 
As the MB becoming higher in the financial systems, it leads to expand the rate of DCBS in the financial 
systems and vice versa. The improvement of these sectors will result in growth of the economic performance 
in Tanzania. The relationship between MB and CDFS is the causal unidirectional relationship, which runs 
from the DCFS towards MB, meaning that MB depends on DCFS. The estimation indicates no causal 
correlation between DCPS and DCFS. The least but last the DCFS has week causal relationship with all the 
variables. In general, the analysis revealed the bidirectional causal relationship between GDP and FDI in 
Tanzania. The summary of causal relationship between FDI and GDP has been shown in Table 6. 

Table 6: Summary from the Table 4. 

Variables Finance Development  Economic growth 
∆lnGDP and ∆lnMB  Economic growth causes  

Finance Development 
Institutions 

∆lnMB and ∆lnGDP Finance Development Institutions cause 
Economic growth 

 

∆lnGDP and ∆lnDCBS  Economic growth causes 
Finance Development 
Institutions 

∆lnDCBS and ∆lnGDP Finance Development Institutions cause 
Economic growth 

 

∆lnGDP and ∆lnDCPS  Economic growth causes 
Finance Development 
Institution 

∆lnGDP and ∆lnDCFS  Economic growth causes 
Finance Development 
Institutions 

The results accept the demanding growth hypothesis that represents the economic growth of Tanzania leads 
the Financial Development Institutions. 

5. Conclusion 

This paper discusses the causal relationship between GDP and the proxy of FDI from 1989 to 2018 examining 
the causal correlation between FDI and GDP involving four proxies of FDI over GDP. The data analyses are 
performed by employing the econometric tools such as ADF, PP, ARDL, VECM and Granger causality. The 
results indicate that the GDP and the FDI are integrated at level and first difference. The FDI and GDP 
demonstrate cointegration that resulted both in the long run and short run in Tanzania. The results show that 
economic growth in Tanzania dominates the financial development institutions. The financial development 
institutions in Tanzania largely depend on economic growth. The findings also justify the demand growth 
hypothesis. The results show that both FDI and GDP depend on each other. Although the strength of some of 
the proxies of FDI and GDP seem to be weak, it doesn’t mean the proxies of FDI against GDP are weak. The 
analyses can support the argument that for all intents and purposes GDP leads to FDI and vice versa. 
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Amaç – Akademik personelin yaşadığı düşünülen iş yükü, , yetersiz ücret, fiziki çalışma 
koşullarının yetersizliği, ağır ders yükleri, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara katılımı teşvik 
edecek yeterli parasal kaynağın ve düzenlemenin olmaması, atanma ve yükselme ölçütlerinin 
sürekli değiştirilmesi, kadro tıkanıklıkları gibi faktörler akademisyenlerde stres ve yoksunluğun 
dikkate alınması gereken sorunlar olduğu fikrini güçlendirmektedir. Bu nedenle, bu araştırma, 
akademisyenlerde göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 
planlanmış ve yürütülmüştür.   

Yöntem – Araştırmanın evrenini; Ankara ilindeki iki devlet üniversitesinde çalışmakta olan 
akademisyenler oluşturmaktadır. Çalışmada Cohen ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilen 
“Algılanan Stres Ölçeği” (ASÖ) ve Callan ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen “Göreli 
Yoksunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için 
frekans dağılımı, sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. İki gruba sahip 
kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde bağımsız örneklem t testinden, ikiden 
fazla gruba sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde ise “tek yönlü varyans 
analizi” (ANOVA) kullanılmıştır. İki sayısal değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise 
pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır.  

Bulgular – Araştırmanın sonuçlarına göre, akademisyenlerin göreli yoksunluk puan ortalamasının 
yüksek düzeylere yakın olduğu; algılanan stres puan ortalamasının ise yüksek düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Göreli yoksunluk ile algılanan stres arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili 
bulunmuştur. 

Tartışma – Göreli yoksunluk ile algılanan stres arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili 
bulunmuştur. Buna göre göreli yoksunluk arttıkça kişilerin algılanan stres düzeyleri de 
yükselmektedir. Göreli yoksunluğun sosyal ve algısal bir olgu olduğunu dikkate aldığımızda, bu 
bulgu beklentiler doğrultusundadır. Bu sonuç ile eşit ve adil olmayan sonuçların algılanışı 
sonucunda oluşan yoksunluk duygusunun akademisyenlerde strese yol açtığı düşünülebilir. 
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 Findings – According to the results of the study, it was determined that the mean relative 
deprivation score of academicians was close to high levels, and the mean perceived stress score 
was high. It was found that there was a high positive correlation between relative deprivation and 
perceived stress. 

Discussion – It was found that there was a high positive correlation between relative deprivation 
and perceived stress. Accordingly, perceived stress levels of individuals increase as relative 
deprivation increases. Considering that relative deprivation is a social and perceptual 
phenomenon, this finding is in line with expectations. In accordance with this result, it can be 
thought that the feeling of deprivation resulting from the perception of unequal and unfair results 
causes stress in academicians. 

1. GİRİŞ 

Gordon ve Spicker’e (1999:37) göre yoksunluk, refah eksikliğini ifade eder, çoğu zaman kaynaklara yönelik 
istek ihtiyaçları ifade etmekle birlikte, yoksunluk psikolojik ihtiyaçlara da eşit derecede uygulanabilir. 
Yoksunluk, mutlak yoksunluk ve göreli yoksunluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutlak yoksunluk, bireyin 
hayatta kalmak için kendi üç temel gereksinimini (beslenme, su kaynakları ve barınak) karşılayamamasını 
ifade ederken; göreli yoksunluk yalnızca temel gereklilikten olan yoksunluk olmamakla birlikte; bireyin 
kendini toplumdaki diğer insanlarla karşılaştırması ve yaşam standardının, diğer insanlardan daha kötü 
olduğu ve yaşam standardına yükseltilmesini istediği anlamına gelmektedir (Gordon ve Spicker, 1999:37). 

Göreli yoksunluk kavramı literatüre Stouffer’in 2. Dünya Savaşı’nda askeri personel üzerinde yapmış 
olduğu çalışmalar neticesinde girmiştir (Stouffer, 1949:705). Stouffer’in araştırması, “güneyde görevli siyah 
askerlerin, kuzeyde görev yapan siyah askerlere göre sosyo-ekonomik koşulların daha elverişsiz olmasına 
rağmen, askeri yaşamdan daha memnun olduklarını ortaya koyan, mantığa aykırı bir bulgudan” 
bahsetmektedir. Araştırmaya göre, “güneydeki askerlerin kendilerini güneydeki sivil meslektaşlarından 
daha ayrıcalıklı hissettikleri, oysaki kuzeydeki askerlerin, kendilerini kuzeydeki sivil meslektaşlarından 
göreli olarak daha az ayrıcalıklı hissettikleri” fikrine dayandırılmıştır. Bu durumun sebebi, insanların nesnel 
koşullara tepkilerinin öznel karşılaştırmalarına bağlı olmasıdır (Walker ve Smith, 2002). Davis'e (1959:281) 
göre, göreli yoksunluk, arzulanan bir şeyden yoksun olan bir bireyin kendisini, kendi sosyal ortamında 
sahip olmak istediği şeylere sahip olan diğer insanlarla karşılaştırması durumunda ortaya çıkmaktadır.  

Göreli yoksunluk hem bireysel hem de grup düzeylerinde ortaya çıkmaktadır.  Runciman (1966:96,227), 
“Göreli Yoksunluk Teorisi” konusunda, “kişisel göreli yoksunluk (egoistic/personal relative deprivation)” ile 
grupsal göreli yoksunluk (fraternalistic/group relative deprivation)” ayrımını yapan ilk kişidir. “Kişisel 
göreli yoksunluk”, kişinin bireysel durumuyla olan memnuniyetsizlik duygularını temsil eden olumsuz bir 
sosyal karşılaştırma sürecidir. “Grupsal göreli yoksunluk”, ise bireyin içinde bulunduğu grubu diğer 
gruplarla karşılaştırması sonucu oluşan hoşnutsuzluk duygusudur. Bu çalışmada kişisel göreli yoksunluk 
üzerinde durulacaktır.  

Kişisel göreli yoksunluk psikolojik ve fiziksel sıkıntıların önemli bir yordayıcısı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Nesnel eşitsizliğin ve göreli yoksunluğun sebebi olan öznel eşitsizliğin zihinsel ve fiziksel 
sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Eşitsizlik bireysel düzeydeki sosyoekonomik 
karşılaştırmalara ve bireydeki bu eşitsizlik algısı da sonuç olarak strese sebep olmaktadır. (Beshai vd., 
2017:3).  

Stres; kelime anlamı, zorlanma, gerilme ve baskı olan, İnsanı yakın duygusal ilişkilerden uzaklaştıran, 
verimliliğini düşüren ve en önemlisi hayattan aldığı zevki azaltan bir durumdur (Baltaş ve Baltaş 2013: 
11,13). Algılanan stres ise kişinin içeriden veya dışarıdan gelen ve mevcut dengeyi veya duygusal, bilişsel, 
sosyal işleyişi bozma eğilimi gösteren ve bireyi bu dengeyi korumaya veya bozulan dengeyi yeniden 
kurmaya yönelik yeni davranışlara zorlayan gerçek ya da algılanan uyarıcılara verdiği fiziksel, ruhsal, 
bilişsel tepkilerdir (Budak, 2001:704). 

Göreli yoksunluk konusunda yapılan yeni çalışmalar incelendiğinde göreli yoksunluğun birden fazla 
eşzamanlı etkiye sahip olabileceği görülmektedir. Her ne kadar göreli yoksunluk tartışmalarının çoğu tepki 
olarak öfke ve kızgınlığa odaklanmış olsa da, diğer olası tepkiler içerisinde stres de yer almaktadır.  

Akademik personelin yaşadığı düşünülen iş yükü, kadro tıkanıklıkları, yetersiz ücret, fiziki çalışma 
koşullarının yetersizliği, ağır ders yükleri, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edecek 
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yeterli parasal kaynağın ve düzenlemenin olmaması, atanma ve yükselme ölçütlerinin sürekli değiştirilmesi  
(Gillespie vd., 2001:56) gibi faktörler akademisyenlerde stres ve yoksunluğun dikkate alınması gereken 
sorunlar olduğu fikrini güçlendirmektedir. Akademisyenlerin bu tür olumsuzluklar yaşaması, toplumun 
geleceğini yönlendirecek olan gençlerin sağlıksız yetiştirilmesi, eğitilmesi ve böylece sağlıksız nesillerin 
ortaya çıkmasına neden olacaktır. Stres yaşanmasını önlemek ve stresin etkilerini azaltmak amacıyla stres 
bağlantılı faktörlerin belirlenmesi, bireysel ve örgütsel hedeflerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz 
edecektir (Yavuz ve Akça, 2018). Bu nedenle akademisyenlerin stres ve göreli yoksunluk düzeylerinin 
azaltılmasının büyük önemi vardır (Aytaç vd., 2001: 64). Araştırmada literatür incelemesi sonrasında 
yöntem, araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve veri analizine dair bilgiler yer 
almaktadır. Ardından bulgular, sonuç ve tartışmaya yer verilmiştir. 

1.1.Literatür İncelemesi 

Akademisyenlerin kişisel göreli yoksunluk duygusu ile stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 
araştırmaya literatürde rastlanmamıştır. Bunun yanında, göreli yoksunluk ile algılanan stres arasındaki 
ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Beshai vd., 2017; Özdemir, 2019; Inoue vd., 2019).  
İlgili çalışmalardan Beshai ve diğerleri’nin (2017) araştırmasında, stres aracılığıyla kişisel göreli yoksunluğun 
fonksiyonel bozukluklara (fibromiyalji ve gastrointestinal) olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
araştırmaya göre, stresin kişisel göreli yoksunluk ile fibromiyalji ve gastrointestinal semptomlar arasındaki 
ilişkilere aracılık ettiği bulunmuştur. Beshai ve diğerleri (2017) çalışmada göreli yoksunluğun fizyolojik 
boyutunu ele alırken Özdemir (2019) ise farklı göreli yoksunluk seviyelerinde başa çıkma stratejileri ve öznel 
iyi oluş arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Özdemir (2019), Beshai ve diğerleri (2017) ile benzer olarak göreli 
yoksunluğun kişisel boyutunu ele almıştır (egoistic/personal relative deprivation). Araştırmanın sonuçlarına 
göre, düşük seviyede yoksun örneklemde kaçınmacı başa çıkma stratejisi ve algılanan stres arasında 
beklenen olumsuz yöndeki ilişki anlamlı bulunmamıştır. Düşük seviyede yoksun örneklemde bu kişiler 
daha düşük bir seviyede stres algılamışlardır. Ayrıca duygusal başa çıkma stratejisini kullanan kişilerin 
daha yüksek bir stres algısına sahip oldukları belirlenmiştir.  

Inoue ve diğerleri’nin (2019) Çin’de stres ile göreli yoksunluk ile algılanan sağlık ve stres ilişkisini incelediği 
araştırmasına göre; göreli yoksunluk ile algılanan olumsuz sağlık durumu ve stresin birbiriyle ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin göreli yoksunluk yaşama durumları diğer araştırmalardan (Beshai vd., 
2017; Özdemir, 2019) farklı olarak çeşitli ev eşyalarına (mikrodalga fırın, televizyon, dvd, çamaşır makinesi 
vb. gibi) sahip olup olmama gibi nesnel durumlara göre belirlenmiştir. Beshai ve diğerleri (2017) her ne 
kadar göreli yoksunluğun fiziksel sonucunu araştırsa da Özdemir (2019)’in araştırmasında olduğu gibi her 
iki çalışmada da öznel karşılaştırmalar sonucu oluşan göreli yoksunluk araştırılmıştır.  

Literatürde göreli yoksunluk ve algılanan stres kavramları akademisyenler açısından ayrı ayrı araştırılmış 
olup; akademisyenlerin göreli yoksunluk düzeylerini inceleyen bir araştırmaya literatürde rastlanılmamıştır. 
Bunun yanında literatürde akademisyenlerin stres düzeylerini inceleyen çeşitli araştırmalar bulunmaktadır 
(Ellez, 1999; Tomruk, 2014; Yusoff ve Azam 2014; Korkmaz, 2019). İlgili araştırmaların göreli yoksunluk 
konusu ile bağlantısı bulunmayıp, akademisyenlerin stres düzeylerini ve kaynaklarını inceledikleri için 
aşağıda bir kaç araştırmaya yer verilmiştir.  

Ellez (1999), Tomruk (2014) ve Yusoff ve Azam (2014) öğretim elemanlarının stres düzeylerini ve 
kaynaklarını araştırmıştır.  Ellez’in (1999) çalışmasında, öğretim elemanlarının stres kaynaklarına yönelik 
algılarının cinsiyet, unvan ve kıdeme göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kadınlar erkeklere göre 
daha fazla stres yaşarken; öğretim görevlisi ile araştırma görevlilerinin yüksek düzeyde stres yaşadıkları 
vurgulanmıştır. Tomruk’un (2014) araştırmasında stres kaynaklarına demografik özellikler açısından 
bakıldığında Ellez’in (1999) araştırmasında olduğu gibi kadınların ve araştırma görevlisi doktor olanların 
daha çok stres yaşadığı belirlenmiştir. Bunun yanında Tomruk’un (2014) araştırmasında evlilerin, 36-45 yaş 
aralığındakilerin, 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanların ve teknik bölümlerde çalışanların daha çok stres 
yaşadığı sonucuna varılmıştır. Yusoff ve Azam (2014) diğer araştırmalarla benzer şekilde kadınların; 
Tomruk’un (2014) araştırmasından farklı olarak bekarların yüksek stres düzeyine sahip oldukları sonucuna 
ulaşmıştır. 

Korkmaz’ın (2019) öğretim üyelerinin akademik unvanlarına yönelik algıları ile stres arasındaki ilişkiyi 
incelediği araştırmasında ise cinsiyet ile unvan değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Elde 
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edilen değerlere göre kadınların, belirgin bir farkla erkeklerden daha yüksek iş stres düzeyine sahip 
oldukları görülürken; unvan açısından doçentlerin yüksek, profesörlerin ise düşük düzeyde strese sahip 
oldukları görülmüştür. 

Literatür incelendiğinde görülmektedir ki her ne kadar akademisyenlerin stres düzeylerini ve kaynaklarını 
inceleyen çalışmalar bulunsa da göreli yoksunluk ile stres ilişkisini inceleyen çalışmalar açısından literatürde 
büyük boşluk bulunmaktadır. Literatürde konu ile ilgili çalışma bulunmamasının yanında olası diğer 
değişkenlerin de (cinsiyet, unvan, medeni durum, gelir seviyesi algısı gibi) bu ilişkideki rolünü netleştirmek 
gerekmektedir. Akademisyenlerin eğitimci olarak geleceği şekillendirmedeki etkileri göz önüne alındığında 
göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda, bu çalışma, akademisyenlerde göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  Böylelikle, çalışmanın alanda çalışan araştırmacılara ve 
literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Akademisyenlerde göreli yoksunluk ile algılanan stres düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 

2. Göreli yoksunluk ve algılanan stres düzeyi; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ebeveyn eğitim durumu, 
çalışma durumu ve algılanan gelir düzeyine göre farklılaşma göstermekte midir? 

2. YÖNTEM  

2.1.Araştırma Modeli 

Bu araştırma, göreli yoksunluk ile algılanan stres arasındaki ilişkiyi incelemek ve çeşitli değişkenlerin bunlar 
üzerindeki etkisini saptayabilmek amacıyla planlanmış ve bu kavramlara ilişkin daha fazla veri elde 
edebilmek için nicel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma modeli kapsamında değişkenler, 
ilişkisel araştırma deseni ile incelenmektedir. Araştırmanın modeli aşağıda verilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

2.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; Ankara ilindeki iki devlet üniversitesinde çalışmakta olan akademisyenler (araştırma 
görevlisi, uzman, okutman, doktor öğretim üyesi, doçent, profesör) oluşturmaktadır. Alınan izin gereği ilgili 
üniversiteler tam isminin kullanılmasını istememişlerdir. Göreli yoksunluk düzeyi ile algılanan stres 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırmada uygulama aşamasına geçilmeden önce ilgili 
üniversitelerden 2019 yılında çalışan akademisyen sayısı alınmıştır. 2019 yılında çalışmakta olan 
akademisyen sayısı ise toplamda 5752’dir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan araştırma 
formuna bağlı kalınarak 8 Mayıs 2019- 2 Haziran 2019 tarihleri arasında bireylerle yüz yüze yapılan 
görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Araştırma formunun ilk sayfasında; araştırmanın amacı, araştırmaya 
katılımın araştırmacı için önemi, verilen cevapların gizliliği, katılımın tamamıyla gönüllü olduğu ve 
araştırmacıyla irtibat hakkında katılımcılara ön bilgi verilmiştir. Her bir görüşme ortalama 7 dakika 
sürmüştür. 

Cinsiyet Unvan 

Göreli Yoksunluk Algılanan Stres 

Medeni Durum Gelir Seviyesi Algısı 
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Araştırmanın örneklemine dahil edilecek birey sayısı (n), evren sayısı bilinen basit rastgele örneklem 
formülünden yararlanılarak 360 olarak bulunmuştur. Bu sayı örnekleme alınacak minimum birey sayısını 
belirtmektedir (Saka, 2004). Sonuç olarak toplamda 507 ankete ulaşılmıştır. 

3.3.Veri Toplama Araçları  

Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket üç 
bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, uzmanlık alanı, unvan gelir 
seviyesi algısı ve medeni durumunu belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.  

Algılanan Stres Ölçeği: Çalışmada Cohen ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilen, Eskin ve diğerleri (2013) 
tarafından Türkçeye uyarlanan; “Yetersiz Öz Yeterlik Algısı” ve “Stres/Rahatsızlık Algısı” boyutlarından 
oluşan “Algılanan Stres Ölçeği” (ASÖ) kullanılmıştır. Toplam 14 maddeden oluşan ASÖ kişinin hayatındaki 
birtakım durumların ne derece stresli algılandığını ölçmek için geliştirilmiştir. Katılımcılar her maddeyi 
“Hiçbir zaman (0)” ile “Çok sık (4)” arasında değişen 5’li Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirmiştir. 
Yüksek puan kişinin stres algısının fazlalığına işaret etmektedir. 

Göreli Yoksunluk Ölçeği: Bireylerin göreli yoksunluk düzeylerini belirlemeye yönelik Callan ve diğerleri 
(2011) tarafından geliştirilen “Göreli Yoksunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Yılmaz 
(2019) tarafından yapılmıştır. “Göreli Yoksunluk Ölçeği” 6 maddeden oluşan bir ölçek olup; puanlaması, 
“Kesinlikle Katılmıyorum” 1 puan; “Katılmıyorum” 2 puan; “Biraz Katılmıyorum” 3 puan; “Biraz 
Katılıyorum” 4 puan; “Katılmıyorum” 5 puan ve “Kesinlikle Katılıyorum” 6 puan” şeklindedir. Ölçekte 2. ve 
4.soru ters kodlama gerektirmektedir. 

3.4.Verilerin Analizi  

Araştırmaya ilişkin toplanan veriler IBM SPSS Statistics 23.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma 
verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımı (sayı, yüzde), sayısal değişkenler için 
tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) verilmiştir. İki gruba sahip 
kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde bağımsız örneklem t testinden, ikiden fazla gruba 
sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde ise “tek yönlü varyans analizi” (ANOVA) 
kullanılmıştır. İki sayısal değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise pearson korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır.  

Ölçeklerin güvenirliğine ilişkin olarak Cronbach’s alfa değeri hesaplanmıştır. Bu değerler genelde kabul 
edilebilir değer olan 0,70’ten (Nunnally, 1978,s.245-246) yüksek olarak belirlenmiştir. Göreli yoksunluk 
ölçeği için Cronbach’s alfa değeri 0,77; algılanan stres ölçeği için ise 0,84 olarak saptanmıştır.  

4. BULGULAR  

Akademisyenlerin göreli yoksunluk duygusu ile algıladıkları stres düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcıların %50.3’ünün erkek, %35,5’inin sosyal bilimler alanında olduğu 
belirlenmiştir. Bireylerin unvanları incelendiğinde; %24,7’sinin doktor öğretim üyesi, %22,3’ünün araştırma 
görevlisi, %19,5’inin doçent, %10,4’ünün öğretim görevlisi ve %7,3’ünün uzman/okutman olarak 
belirlenmiştir. Araştırmaya alınanlar arasında gelir düzeyi algısı orta (%63.1) olanlar ve bekarlar (%59.2) 
önde gelmektedir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Katılımcıların Bireysel Özelliklerine Göre Dağılımı 
Değişkenler Gruplar Sayı % 
 

Cinsiyet 
Kadın 252 49.7 
Erkek 255 50.3 

 
Uzmanlık Alanı 

 
 

Fen Bilimleri-Mühendislik 172 33,9 
Sosyal Bilimler 180 35,5 
Sağlık Bilimleri 90 17,8 
Güzel Sanatlar 65 12,8 

Unvan Araştırma Görevlisi 113 22,3 
Uzman/Okutman 37 7,3 
Öğretim Görevlisi 53 10,4 
Doktor Öğr. Üyesi 125 24,7 
Doçent 99 19,5 
Profesör 80 15,8 

Gelir Seviyesi 
Algısı 

Düşük 28 5,5 
Orta 320 63,1 
Yüksek 159 31,4 

Medeni Durum Bekar 340 67,1 
Evli 167 32.9 

Toplam  507 100.0      
Araştırmaya katılan bireylerin göreli yoksunluk puan ortalamasının (25,38±5,26) yüksek düzeylere yakın 
olduğu görülmektedir. Bireylerin algılanan stres düzeyleri puan ortalamasının ise (37,27±4,88) yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Göreli Yoksunluk ve Algılanan Stres Tanımlayıcı İstatistikleri 
      Min-Max Ort. Std. Sapma 

Göreli Yoksunluk         6-36 25,38      5,26 
Algılanan Stres  0-56 37,27 4,88 

Tablo 3’te akademisyenlerin göreli yoksunluk ve algılanan stres düzeyleri puan ortalamalarının sosyo-
demografik değişkenlere göre karşılaştıran t-testi ve anova sonuçları bulunmaktadır. Araştırmada 
katılımcıların göreli yoksunluk puan ortalamaları cinsiyet (p<0,05, t=1,341) ve gelir seviyesi algısına (p<0,05, 
F=5,372) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir (Tablo 4). 

Göreli yoksunluğa ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde; erkeklerin (26,76±5,362) ve düşük gelir düzeyi 
algısına sahip olanların (26,96±5,674) göreli yoksunluk puan ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek 
olarak saptanmıştır (Tablo 4). 

Katılımcıların göreli yoksunluk puan ortalamaları uzmanlık alanı (p>0,05, F=4,702); unvan (p>0,05, F=0,089) 
ve medeni duruma (p>0,05, F=6,637) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (Tablo 4). 

Araştırmada katılımcıların algılanan stres puan ortalamaları uzmanlık alanı (p<0,05, F=7.572); unvan (p<0,05, 
F=-4,358) ve medeni duruma (p<0,05, F=5,726)  göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir 
(Tablo 4). 

Algılanan strese ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde; uzmanlık alanı güzel sanatlar olanların 
(39,25±6,233), doçentlerin (40,45±4,139) ve evli olanların (38,09±4,976) algılanan stres puan ortalamaları diğer 
gruplara göre daha yüksektir (Tablo 4). 

Katılımcıların algılanan stres puan ortalamaları cinsiyet (p>0,05, t=6.377) ve gelir seviyesi algısına 
(p>0,05,F=5,372)  göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Katılımcıların Değişkenlere Göre Göreli Yoksunluk ve Algılanan Stres Düzeyi Puanları 
 Göreli Yoksunluk Algılanan Stres 

 
Değişkenler 

 
Ort.±S.S. 

 
t / F 

 
p 

 
Ort.±S.S. 

 
t / F 

 
p 

 
Cinsiyet 

Kadın 23,82±5,725 
1,341 0,002** 

37,96±5,185 6.377 0,421 
Erkek 26,76±5,362 31,08±4,091 

 
 
Uzmanlı
k 
 Alanı 

Fen Bilimleri-
Mühendislik 

25,14±5,323 
 

4,702 0,313 

21,73±5,088 7.572 0,000* 

Sosyal Bilimler 28.23±6,189 28,52±3,089 
Sağlık Bilimleri 23,20±5,808 33,73±4,103 
Eğitim Bilimleri    
Güzel Sanatlar 22,48±6,132 39,25±6,233 

 
Unvan  

Araştırma Görevlisi 29,16±5,087 

0,089 
 

0,915 
 

28,89±6,977 -4,358 0,000* 
Uzman/Okutman 19,83±4,185 29,78±4,126 
Öğretim Görevlisi 21,47±5,697 31,81±5,075 
Doktor Öğr. Üyesi 25,82±4,478 39,06±4,059 
Doçent 25,43±7,193 40,45±4,139 
Profesör  24,79±3,456 28,74±4,135 

Gelir 
Seviyesi 
Algısı 

Düşük 25,98±6,152 
5,372   0,002** 

42,43±5,134 7,864 0,143 
Orta 25,36±5,674 38,16±6,124 
Yüksek 23,65±6,782 30,62±6,221 

Medeni 
Durum 

Bekar 25,14±5,478 

6,637 
 
0,135 

31,81±5,118 5,726 0,001* 
Evli 21,70±5,795 38,09±4,976 
Birlikte yaşıyor 23,88±4,183 29,68±6,889 
Boşanmış/ayrı 
yaşıyor 

28,35±5,424 25,69±4,949 

Göreli Yoksunluk ile algılanan stres düzeyi arasındaki ikili ilişki, değişkenler arası korelasyon katsayıları ile 
belirlenmiştir. Buna göre; göreli yoksunluk ile algılanan stres arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili 
bulunmuştur (r=0,701) (p<0,01) (Tablo 5). 

Tablo 5. Göreli Yoksunluk ile Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 Algılanan Stres 

Göreli Yoksunluk r 0,701 

p 0,000* 

*  p<0,05 
 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Göreli yoksunluk ile algılanan stres arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada; 
akademisyenlerin göreli yoksunluk puan ortalamasının yüksek düzeylere yakın olduğu; algılanan stres 
puan ortalamasının ise yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Günümüz koşullarında stresin nedenleri 
olarak işsizlik, ekonomik sıkıntılar, kişilerarası ilişkilerin bozulması, ailevi sorunlar, çalışma ortamındaki 
çeşitli faktörler düşünülebilir. Ayrıca akademisyen olmanın getirdiği zorluklar da göz önüne alındığında 
sonuçların yüksek düzeylerde olması şaşırtıcı değildir. Inoue ve diğerlerinin (2019) araştırmasında, 
katılımcıların orta düzeyde strese ve göreli yoksunluğa sahip olduğu belirlenmiştir. Tomruk’un (2014) 
araştırmasında akademisyenlerin stres düzeylerinin orta ve orta üstü düzeyde olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Tekin ve diğerlerinin (2019) çalışmasında akademisyenlerin stres düzeylerinin düşük seviyede 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları arasındaki farklılık örneklem farklılığından kaynaklanabilir. 
Ayrıca literatür bulgularındaki tutarsızlığın bir diğer nedeni ise araştırmaların, algılanan stresi ve göreli 
yoksunluk kavramlarını farklı içeriklerle tanımlamaları olabilir. Örneğin Inoue ve diğerleri (2019) göreli 
yoksunluğu çeşitli ev eşyalarına sahip olup olmama ve duyulan eksiklik sonucu oluşan yoksunluk olarak 
belirlemişlerdir. 
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Araştırmada akademisyenlerin göreli yoksunluk puan ortalamaları cinsiyet ve gelir seviyesi algısına göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Göreli yoksunluğa ilişkin puan ortalamaları 
incelendiğinde; erkeklerin puan ortalamaları kadınlara göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Crosby (1982), 
çalışan kadın ve erkeklerle cinsiyet, yüksek/düşük çalışma statüsü, çocuk sahibi olup olmama ve medeni 
durum değişkenlerini temel alarak yaptığı bir çalışmasında, nesnel olarak kadınların erkeklere oranla daha 
dezavantajlı olmalarına karşın, yoksunluk algılamadıkları sonucuna varmıştır. Crosby bu çalışmasının 
sonuçlarını, yoksunluk algısının öznelliği ile ilgili olmakla birlikte, kadınların yaşamlarını iş yaşamı, ev 
yaşamı gibi parçalara ayırarak algılama eğiliminde oldukları ve bu çoklu rollerin herhangi bir rolle ilgili 
olarak ortaya çıkabilecek hoşnutsuzluğa karşı koruma sağladığı yorumunu yapmaktadır. Ayrıca 
yoksunluğun göreli olma boyutu (Crosby, 1976; Runciman, 1966), yani durumun öznel karşılaştırma ve 
öznel değerlendirmelere dayanan algısal bir süreç olması bu farklılaşmamayı açıklayabilir. Çalışmada düşük 
gelir düzeyi algısına sahip olanların göreli yoksunluk puan ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek 
olarak saptanmıştır. Yoksunluk düzeyinin tespit edilmesinde gelir seviyesi önemlidir; çünkü gelir kişinin 
mal tüketebilme yeteneğini göstermektedir. Kişinin yaşadığı toplumun içindeki göreceli konumunu 
belirlemesinde o toplum içindeki gelir dağılımı önemlidir. Gelir dağılımının adaletsiz olması, o grup içinde 
kendini yoksun hisseden çok kişinin olmasına yol açacaktır Yitzhaki (1979). Bu sebep gelirin düşük olması, 
bireysel düzeydeki sosyoekonomik karşılaştırmalara dolayısıyla göreli yoksunluğa sebep olmaktadır. 

Araştırmada katılımcıların algılanan stres puan ortalamaları uzmanlık alanı, unvan ve medeni duruma göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. Algılanan strese ilişkin puan ortalamaları 
incelendiğinde; uzmanlık alanı güzel sanatlar olanların algılanan stres puan ortalamaları diğer gruplara göre 
daha yüksektir. Korkmaz’ın (2019) araştırmasında ise uzmanlık alanı açısından stres düzeyleri, fen 
bilimlerinde yüksek düzeyde bulunmuştur.  

Algılanan strese ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde doçentlerin algılanan stres puan ortalamaları diğer 
gruplara göre daha yüksektir. Doçentlerin iş yüklerinin (ders saati, araştırma bilimsel araştırmaya zaman 
ayırma, makale yazma gibi) fazla olması, unvan elde etmede yaşadıkları sıkıntılar gibi sorunlarla karşı 
karşıya kalmaları gibi faktörlerin strese neden olduğu düşünülmektedir. Korkmaz’ın (2019) araştırmasında 
da öğretim üyelerinin stres düzeylerine ilişkin algıları ile unvan değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık 
görülmüştür (p<0.05). Unvan açısından doçentlerin yüksek; profesörlerin ise düşük düzeyde strese sahip 
oldukları görülmüştür. Tomruk (2014) araştırmasında unvan dağılımına göre, en yüksek stres derecesine 
araştırma görevlilerinin sahip olduğu görülmektedir. Gezer’in (2008) çalışmasında ise stres grupları 
açısından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre öğretim elemanlarının akademik unvanları stres 
açısından anlamlı bir farklılık yaratmamıştır.  

Algılanan strese ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde; evli olanların algılanan stres puan ortalamaları 
diğer gruplara göre daha yüksektir. Uzun ve düzensiz çalışma saatleri, yükselmek için kriterleri yerine 
getirme zorunluluğu sebebiyle mesai saatleri dışında çalışma zorunluluğunun iş-aile rolleri arasında 
çatışmaya sebep olduğu ve yaşanan bu güçlüklerin de strese sebep olduğu düşünülebilir. Tomruk (2014) 
çalışmasında araştırma sonuçlarına benzer şekilde evlilerin bekârlara göre stres derecesinin daha yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. Gezer (2008) ve Yusoff ve Azam’ın (2014) araştırmasında ise araştırma 
sonuçlarından farklı olarak algılanan stresin evli öğretim elemanları lehine olduğu sonucu çıkmıştır.  

Göreli yoksunluk ile algılanan stres arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Buna göre 
göreli yoksunluk arttıkça kişilerin algılanan stres düzeyleri de yükselmektedir. Göreli yoksunluğun sosyal 
ve algısal bir olgu olduğunu dikkate aldığımızda, bu bulgu beklentiler doğrultusundadır. Özdemir (2019) 
araştırmasında araştırma sonuçlarına paralel olarak düşük seviyede yoksun örneklemde kişilerin daha 
düşük bir seviyede stres algılamışlardır. Bu sonuç ile eşit ve adil olmayan sonuçların algılanışı sonucunda 
oluşan yoksunluk duygusunun akademisyenlerde strese yol açtığı düşünülebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; 

Göreli yoksunluk ile algılanan stres arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada; 
akademisyenlerin göreli yoksunluk puan ortalamasının yüksek düzeylere yakın olduğu; algılanan stres 
puan ortalamasının ise yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca göreli yoksunluk ile algılanan stres 
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Buna göre göreli yoksunluk arttıkça kişilerin 
algılanan stres düzeyleri de yükselmektedir. Üniversiteler, bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, buna ilişkin 
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sorumluluğu üstlenen önemli örgütsel yapılardır. Bu sebeple akademisyenlerin streslerinin azaltılması, 
yoksunluk yaşamalarının engellenmesi üniversitelerin hedeflerine ulaşma konusunda büyük önem 
taşımaktadır. Üniversitelerin, bünyesinde barındırdıkları akademisyenlerin çalışma koşullarını iyileştirme 
konusunda gerekli planlamayı yapmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu doğrultuda yapılabilecekler çalışma 
saatlerinin ayarlanması, iş planı ve organizasyonun yapılması böylece stres ve yoksunluk düzeylerinin 
azaltılması sağlanabilir. Ayrıca akademik unvan kazanma yollarının açılması, kadro güvencesinin 
sağlanması, iş kaybetme korkusunun azaltılması, iş yükünü azaltıp daha fazla araştırma yapma imkânı 
sağlanması;  ayrıca çalışmada düşük gelir düzeyi algısına sahip olanların göreli yoksunluk puan 
ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek olarak saptandığı göz önüne alındığında ücretlerin 
iyileştirilmesi gibi düzenlemeler yapılması da katkı sağlayacak eylemler olacaktır. 

Çalışmada edinilen bulgular araştırmacılara ve uygulayıcılara faydalı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca 
araştırma bulguları akademisyenlerin öz-farkındalıklarını artırabilir ve kişilere olumsuz durumlara yönelik 
gösterdikleri bilinçli tepkileri düzenleme konusunda yardımcı olabilir. Mevcut çalışmanın alanda çalışan 
araştırmacılara ve uygulayıcılara sağladığı katkılara ek olarak, kısıtlılıkları da dikkate alınmalıdır. Bu 
kısıtlılıkların en önemlisi, araştırmaya iki üniversitenin dahil edilmesidir. Gelecekte yürütülecek çalışmalar, 
daha geniş örneklemde yürütülmelidir. Mevcut hipotezlerin farklı demografik özelliklere sahip katılımcı 
profillerinde test edilmesi edinilen bulguların genellenebilirliğini ve güvenilirliğini artırmakla birlikte yaş, 
eğitim seviyesi ve gelir düzeyi gibi demografik bilgilerin örneklem içerisinde çeşitlenmesini sağlayarak 
değişkenler arasındaki ilişkilere dair daha detaylı bir bilgi sunulabilir. 

Son olarak, araştırmada kişisel göreli yoksunluk üzerinde durulmuştur. Bundan sonra yapılacak 
araştırmalarda grup düzeyinde göreli yoksunluğa odaklanmak ve bu durumu olası ilgili değişkenlerle test 
etmek alanyazındaki bulguları geliştirecektir. 

Özetle, bu araştırmaya kadar akademisyenlerde göreli yoksunluk ile stres ilişkisine odaklanan bir çalışmaya 
rastlanmamıştır ve bu anlamda bu çalışma ulusal ve uluslararası akademik dünyadaki bilgilere önemli katkı 
sağlamakta olup; çalışmanın bulguları ilgili alanyazını tamamlayıcı niteliktedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; yalın yönetim anlayışının, çalışanların görev performansına etkilerini 
araştırmaktır. Yalın yönetim anlayışı, yalnızca tek bir birim üzerinde değil işletmelerin hem üretim hem de 
yönetim kademesi de dahil bütün birimlerde bütüncül bir yaklaşım içinde yalınlaşmayı öngörmektedir. 
Yalın yönetim uygulamaları, çalışanların performanslarının arttırabilmesi açısından önemli bir role 
sahiptir. Dolayısıyla, yalın yönetim anlayışını benimseyen işletmeler; hem rekabet avantajı elde 
edebilmekte, hem varlıklarını devam ettirebilmek için avantaj elde edebilmekte, hem de çalışan 
performansını arttırabilmektedirler. 

Yöntem – Bu çalışmada niceliksel yöntemle, neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak olan anket uygulaması 
ile araştırmanın verileri elde edilmiş ve faktör analizleri ile güvenilirlik analizi, Anova ve Regresyon analizi 
gibi istatistiki tekniklerle SPSS istatistik programı aracılığıyla; araştırmanın amacına yönelik oluşturan 
hipotezler analiz edilmiştir.  Araştırmanın evrenini, Ankara İli Yenimahalle İlçesinde faaliyet gösteren özel 
bankalardır. İlgili bankalarda çalışan 417adet kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Bulgular – Yalın yönetim uygulamalarının (p=0,000), çalışanların görev performansını istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca, kişilerin yönetici tutumu ortalamalarının; eğitim 
düzeylerine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Bu çalışma yalın yönetim uygulamalarının, çalışanların performansları üzerine etkilerinin 
analiz edilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla, yalın yönetim anlayışıyla, çalışanların katılımlarının 
artırılması; işletmelerin verimliliğini ve çalışanların motivasyonlarını artırabilecektir.  Yalın yönetim 
yaklaşımlarının benimsenmesinin sonucunda; israfın azaltılması, müşterilerin istedikleri değerlerin 
belirtilmesi, mükemmeliyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi, her ürün ve hizmet için değer akışlarının 
belirlenmesi, bunların sürekli hale getirilmesi ve verimsiz girişimlerin kârlı yatırımlara yöneltilmesi söz 
konusu olabilir. 
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Purpose – The purpose of this study; is to investigate the effects of lean management approach on employee 
performance. The lean management approach envisages simplification not only on a single unit but also on 
a holistic approach in all units, including both the production and management levels of the enterprises. 
Lean management practices play an important role in enhancing the performance of employees. Businesses 
that adopt a lean management approach can both gain competitive advantage and gain advantage in order 
to maintain their assets and increase employee performance. 

Design/methodology/approach – In this study, the data of the research will be obtained with the 
quantitative method, the questionnaire application that will reveal the cause and effect relationship, and 
through the statistical techniques such as factor analysis and reliability analysis, Anova and Regression 
analysis, through the SPSS statistics program; Hypotheses forming for the purpose of the research were 
analyzed. The universe of the research is private banks operating in Yenimahalle District of Ankara 
Province. 417 people working in the relevant banks formed the sample of the study. 

Findings – It has been determined that lean management practices (p = 0,000) have a statistically significant 
effect on employee performance. In addition, the average of attitudes of individuals; It was determined that 
they differ in education levels. 

Discussion – This study is important for analyzing the effects of lean management practices on the 
performance of employees. Therefore, increasing the participation of employees with a lean management 
approach; will be able to increase the efficiency of businesses and motivation of employees. As a result of 
the adoption of lean management approaches; reducing waste, specifying the values customers want, 
adopting a perfectionist management approach, determining the value flows for each product and service, 
making them continuous and directing inefficient initiatives to profitable investments. 
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1. GİRİŞ  

Bu çalışmanın amacı, yalın yönetim anlayışında yer alan yöneticilerin tutumunun, çalışanların görev 
performansına etkilerini analiz etmektir. Dolayısıyla, bu çalışmanın ana problemi; yalın yönetim anlayışının, 
çalışanların görev performansı üzerindeki etkisi var mıdır? Ayrıca çalışmanın alt problemi ise yönetici tutumu 
ve görev performansı katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterir mi? Şeklinde sıralanabilir. 

Küreselleşen rekabet piyasasında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, üretim süreçlerini iyileştirebilmek için, 
yalın yönetim anlayışını dikkate almaları yarar sağlayabilir.  Yalın üretimde; üretim sürecinin, müşterilere 
cevap verilebilirlik süresini, kalitesini ve esnekliğini iyileştirebilmek için, değer akışı ve küçük birimlere 
odaklanmaktadır. Yönetici kararları yerine, iş süreçleri yer almaktadır (Çilhoroz ve Arslan, 2018: 157).  
Organizasyonlar, alt yöneticilerin yönlendirdiği, üst-ast yapısı ve proje odaklı iyileştirme yapısından; sürekli 
iyileştirmelerin işletme genelinde gerçekleştirildiği yapılara yöneltmektedir. Dolayısıyla, yönetim 
stratejilerindeki değişimler, etkinliklerin ve operasyonel verimliliklerin artması ile doğru orantılı olmaktadır 
(Fullerton ve diğerleri, 2014: 414).  

Yalın düşünce özellikle, lüzumsuz ayrıntılarda boğulup durumun özünden uzaklaşılmasını engelleyen 
sistemsel bir yaklaşımdır. Diğer taraftan, yalın düşünce; değer oluşturan adımların en doğru ve en iyi şekilde 
sıralanması, bu adımların aksama yaşamadan atılması ve zaman içinde daha iyi uygulanma yollarını 
göstermektedir. Buna göre yalın düşünce, daha az ekipman, alan, emek ve zaman harcayarak üretmeyi, 
müşteri beklentilerine daha fazla yaklaşılması olarak ifade etmektedir. (Womack, Jones ve Yamak, 2017: 11).  

Yalın yönetim anlayışı ayrıca, minimum kaynakla müşterilere ve ürünlere değer katan, israfı kaldırmayı amaç 
edinen yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Değer olgusu, yalın düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Değer, 
hizmet veya ürün özellikleri göz önüne alınarak müşterinin istemiş olduğu ve ödemesini kabul ettiği niteliktir. 
Aynı zamanda tedarik zincirleri içerisinde bulunan bütün aktörlerin var olma sebepleri olarak da 
görülmektedir (Özen, 2015: 210).  

Yalın yönetim işleyişi hammaddenin temininden başlayarak, aksaklık yaşamadan müşteriye ulaşmasına 
kadar uzanmaktadır (Katayama ve Bennet, 1996: 823). Yalın yönetim; en az kaynakla en yeniye odaklanan,  
aynı zamanda hataları minimuma indiren yaklaşımdır. Rekabetin arttığı son zamanlarda, işletmelerin 
varlıklarını devam ettirebilmeleri, pazar paylarındaki yükseliş, müşteri memnuniyeti ancak yalın yönetimle 
sağlanmaktadır. (Liker, 2015: 247-248). 

Performans, bireylerin ne kadar çaba gösterdiklerini ve ne kadar çalıştıklarını tanımlamak için kullanılan bir 
kavramdır. Bireylerin, fiziksel ve düşünsel emeğinin yani performanslarının ölçülebilmesi her daim önemli 
konulardan biri olarak değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle bireylerin işlerinde gösterdikleri performans 
ve başarılarına değer biçilme aşaması olarak da tanımlanabilir. Çalışanların belirledikleri hedeflere 
ulaşmalarında yüksek performans sergilemeleri için işletmelerin de buna uygun ortam oluşturması 
gerekmektedir (Gümüştekin ve Gültekin, 2009: 147). İçinde bulunulan sektörde meydana gelebilecek krizler 
ile üretim aşamasında işletmelere yüklenmiş olan yüksek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda yalın 
yönetim işletmelere pek çok fayda sağlamaktadır. Çalışan performansının artmasını sağlayan yalın yönetim, 
aynı zamanda işletmelerin sürekli rekabet edebilmelerine de imkan sağlamaktadır (Herzog ve Tonchia, 2014: 
802). 

Dolayısıyla, bu araştırma ile yalın yönetim anlayışının çalışan performansı üzerine etkileri, yalın yönetim 
anlayışı faktörlerinin, çalışan performansı üzerindeki etkileri, bu etkilerin yönü ve gücü bilimsel yöntemle 
analiz edilmiş ve elde edilen bulgular, araştırmacılar, özel işletmeler ve kamu kurumların yararına 
sunulmuştur. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Bu kısımda, yalın yönetim ve çalışan performansı ile ilgili kavramlara yer verilmiştir    

2.1. Yalın Yönetimle İlgili Kavramlar 

Yalın kavramı; ilk defa Roos, Womack ve Jones tarafından 1990 yılında Japon otomobil markası olan Toyota 
için çalışma felsefelerini tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Yalınlık, ihtiyaç fazlası sayılan her şeyden 
arınmış olmak anlamına gelmektedir. Gereksiz işler ortadan kalktığında bu işlerde çalışan kişiler de 
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belirlenebilmektedir. ''Yalın işletme, yalın organizasyon, yalın yönetim veya yalın üretim'' kavramlarının 
arasında net bir ayrım yapılamamaktadır (Womack, Jones ve Roos, 1990: 11).   

Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması, israfın önlenmesi ve gereksiz her şeyden arındırılması 
yalınlık kavramını ifade etmektedir. Düşük fiyatlar yalın müşterinin ödülü olarak görülmektedir. Yalın 
tedarikçinin ödülü ise dönüşüm zamanlarında elde etmiş oldukları tasarruflardır. Yalın çalışanın ödülü de, 
yalın fikir için çalışana saygılı olunması ve onların tanınması olarak belirtilmektedir (Hicks, 2007: 233). 
Mükemmellik faaliyetleri, çalışanların müşterilerinin ihtiyacına duyarlı olma çabaları arasında 
gösterilmektedir. Diğer yandan zaman, iş yükü, hataları en aza indirgeme ve maliyet kavramlarının da kontrol 
altında tutulmasıdır. Yalın düşüncenin mükemmellik anlayışı, işletmelerin sürekli iyileştirmelere odaklı 
çalışmayı prensip haline getirilmesidir (Özen, 2015: 210). 

Yalın girişim, ürünün tasarlanmasından başlamakta, yan sanayiden ana üretime ve buradan müşterilere 
ulaştırılana kadar bütün unsurların uyum içerisinde koordine edildiği girişim anlamına gelmektedir. Yalın 
girişim, yalın prensiplerini ve pratiklerini uygulayan tüm çalışanlar için ortak bir değer meydana getiren, 
bütünleştirici unsur olarak görülmektedir. Girişim; maksimum verim, hızlı teslimat, düşük stok, optimum 
kalite ile fazla çeşit ve düşük fiyatla hizmet sunmaktadır (Stoewer, 2003: 73–74). Yetki devrinin arttırmış 
olduğu, yapılan işten bütün çalışanların sorumlu tutulmakta olduğu, sıfır hiyerarşi düzeninin amaçlandığı, 
yalın üretim anlayışının gerçekleşmesi için tesis edilmiş olan bir yönetim şeklini ifade etmektedir. Bu anlayış 
aynı zamanda metotlardan ve anlamlardan meydana gelen entelektüel bir yaklaşım olmaktadır. (Fullerton ve 
diğerleri, 2014: 416).  

Yalın üretim ileri teknoloji ve insan pratiklerin birleştirilmesini hedefleyen, bir sistem içerisinde üretirken aynı 
zamanda değişimi temsil etmektedir. Yalın üretimin amacı hızın arttırılması, iş akış süresinin azaltması ile 
kalite, teslimat ve maliyet performanslarını iyileştirmektir. Yalın üretim pazara hızlıca uyum sağlayan ve 
imalat sürelerini kısaltan üretim sistemidir (De Treville ve Antonakis, 2006: 99).  Yalın üretim, bir hizmet veya 
mal üretirken çalışanların israfsız ya da çok az israflı çıkardıkları iş olarak tanımlanır. Yalın üretim, kuruluşun 
her aşamasındaki yönetim tarzında ve beraber çalışma kavramına yansıttığı radikal değişimler olarak ifade 
edilebilir (Narasimhan, Swink ve Kim, 2006: 440).  

Yalın düşüncenin odak noktası organizasyon, sabit kıymet, teknoloji değildir ve ürün üzerine yoğunlaşarak, 
kaynakları ürüne etki edecek çalışmalara doğru yönlendirmektir. Yalın üretim, ürünün üretilme sürelerinin 
en aza indirgenmesi ile de bağlantılıdır. Yalın üretimde amaçlardan biri de sıfır stoğa erişebilmektir. Bunun 
için ürünlerin kalitesinde sorun yaşatmayacak olanlarından, zamanında ve küçük partiler olarak temin 
edilebilir. Sistemin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için işletme ve tedarikçilerin eşgüdümlü ve uyumlu bir 
çalışma içinde olmaları gerekmektedir (Bruun ve Mefford, 2004: 249).  

Yalın yönetim anlayışının amacı; yalın üretim, hizmet ve ürün yaratma sürecinde gereksiz masraflardan 
kaçınıp sadeleştirmekte ve böylece firma karlılığında artış amacı taşıyan teknik, kavram ve sistemleri bütün 
olarak bünyesinde barındırmaktadır (Eren, 2013: 18); 

1. Sadece müşterilerin istemiş oldukları ürünleri (fiyat, kalite ve fonksiyon bakımından) 

2. Müşterilerin istediği zamanlarda (pazara sunulan zaman, sevkiyat sıklığı ve teslim süresi) 

3. Daha az miktarda kaynak harcanarak( ekipman, zaman, emek vb) 

4. Üretmek ve müşteriler için değerli bulunan uygulamalara odaklanabilmektir.  

Yalın yönetim, işletmeye değer katmayan tüm unsurların kaldırıldığı, nitelikli insan gücü ve ileri teknolojili 
ekipman kullanımını içeren yönetim şekli olarak adlandırılır. Yalın yönetim anlayışının özellikleri (Aksoylu, 
2014: 262); 

1. Yalın yönetimde yönetici ile takım birlikte planlama yapmaktadır. 

2. İşletmenin tüm çalışanları teknik ve yönetim konularına dair eğitim alabilirler. 

3. Çalışanların iş tanımları detaylıdır. İşletmenin her düzeyine bilgi paylaşımları yapılmaktadır. 

4. Süreçlerin ve yöntemin geliştirilmesinde çalışanların tümü çaba göstermektedir. 

5. Takım içi çalışmada ödüllendirme başarı ve dayanışmaya göre yapılmaktadır. 
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6. Çalışan risk almada cesaretlendirilmektedir. 

Yalın yönetim kavramı; en az kaynakla üretime odaklanan,  aynı zamanda kaliteyi ön plana alan yaklaşımdır. 
Rekabetin arttığı son zamanlarda, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, pazar paylarındaki yükseliş, 
müşteri memnuniyeti ancak yalın yönetimle sağlanmaktadır (Womack  ve Jones, 1997: 1148).  Yalın yönetim 
yalnız yönetim ya da ürün üretim tekniği olmayıp, ürünü geliştirmekten sunumuna kadar geniş yelpazelere 
hitap etmektedir. Bu yaklaşıma örnek olarak her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Yalın yönetim işleyişi 
hammaddenin temininden başlayarak, aksaklık yaşamadan müşteriye ulaşmasına kadar uzanmaktadır.  
Organizasyondaki değerler incelendiğinde,  israfın kalkması kalitenin artmasına zemin hazırlamaktadır 
(Katayama ve Bennet, 1996: 823).  

Yalın yönetimin başarılı olmasındaki asıl kaynak “Yalın Yönetim Felsefesi”nin, ruhunu anlamak ve aynı 
zamanda yaşamaktan geçmektedir. Yalın yönetimde insanlara saygı duyulması çalışanların tüm çalışma 
hayatlarına yansıtılmakta ve sürekli iyileştirmeyi hedeflenmektedir. Bu bilincin oluşturulması için işe alım 
sürecinde çalışan titizlikle seçilip, sonrasında eğitilmeli ve yetiştirilmedir. Kısa vadedeki hedefler yerine uzun 
vadeli misyon ile para kazanmak yerine işletmeyi ileri seviyeye taşıyabilmek, ekonomi ve toplum için değer 
üretebilmek bu ilkedeki temel amaç olarak görülmektedir (Liker, 2015: 247-248). 

Gereksiz bulunan aşamaların iptal edilip, geriye kalanlarla bir akış düzeni oluşturup sürekli gelişme halinde 
olan yalın organizasyon; bir felsefedir. Yalın organizasyonlar güçlü ve tek bir ses oluşturup, bir bütün halinde 
çalışmalarını sürdüren bireylerden oluşmaktadır. Yalın bir organizasyon hızlı değişen çevre koşullarında, 
sorun çözmede ve tepki göstermede oldukça başarılıdır. Yalın organizasyonlarda yöneticiler elenerek 
hiyerarşi basamakları azaltılmaktadır. Böylece karar verme mercii merkezilikten çıkar ve üstün performanslı 
''insan ilişkileri yönetimi'' uygulanır (Jenner, 1998: 297). Yalın işletme anlayışı, ürünün tasarlanmasından 
başlayıp, ana üretiminden müşterilere kadar uzanan süreçte tüm unsurları yalın üretimin prensipleri ile uyum 
halinde koordine etmektir. Yalın işletmede bütüne bakış, sipariş oluşumu, ürün tasarımı, satış girişleri ve 
teslimata kadar olan sürece bütünüyle hakim olmayı gerektirmektedir  (Womack, Jones ve Yamak, 2017: 14).   

Kaynakların gerçek taleplere uyarlanması ile ürünlerin elde edilmesini ve kaynakların en az seviyede 
kullanılmasını sağlayan yalın yönetim anlayışı, çalışan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Bundan 
dolayı maliyetler minimum düzeyde olsa da taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasını ve uygun kalitede 
ürünler elde edilebilmesini sağlamaktadır. Yalın yönetim anlayışı, çalışanların devamlı olarak eğitilmesi, 
özellikle de üretim aşamasında çalışan performansının arttırılması açısından önemlidir (Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan, 2004: 53).  

2.2. Çalışan Performansıyla İlgili Kavramlar 

İşletmelerin başarı ve hedeflerine ulaşma düzeyleri, çalışan performansları kavramı ile birebir ilişkilidir. 
Performans kavramı çok boyutlu olup işletmelerin sürekliliği ve başarıları performans ile birlikte 
değerlendirilmektedir. Performans kavramı, işletmelerin stratejik planlarını, daha ekonomik ve akılcı bir 
şekilde hayata geçirmektedir. Ayrıca, kişi veya grupların hedeflerine ne derece ulaştığının, nicel ya da nitel 
olarak ifade edilmesidir. Performans, ulaşılan hedeflerle bağlantılı olup, işletmenin ve çalışanların başarısını 
ifade etmektedir. Çalışan performansının işletmelerin belirlemiş oldukları stratejik hedeflerine ulaşmalarında 
katkısı büyüktür (Karaman, 2013: 411).   

İşletmeler için belli bir sürede üretilen hizmet veya mallar da performansı ifade etmektedir  (Türkçe Sözlük, 
2005: 1597). Performans yönetimi, işletme çalışanlarının performans sonuçlarına bağlı olarak çabalarını 
yönlendirebilmeyi ifade etmektedir. Performans ölçümü ve yüksek performansın ne şekilde elde 
edilebildiğini belirlemek oldukça önemlidir. (Helvacı, 2002: 156). Performans, işletme çalışanlarının 
başarılarını yöneticilerine gösteren önemli bir araç olarak tanımlanmaktadır. Sergilenen bu performans 
neticesinde, çok çalışana ödüllendirme sistemi olduğu gibi az çalışanlar için de kendilerini geliştirme fırsatı 
verilmektedir (Özdemir, 2014: 16).  

Yapılan işler genellikle benzer olsa da elde edilen sonuçlar farklılık gösterebilir. İşletme yöneticileri 
maksimum verimlilik ve çalışan performanslarını arttırabilmek için bir bütün halinde ve aynı hedef için 
çalışmalıdırlar (Mistepe, 1998: 27). Performans standartları ise; erişilebilir, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve 
ölçülebilir olma özellikleri  taşımaktadır. Çalışanlar, işletmede aldığı sorumluluklar ve atamaları için ayrı ayrı 
birer birey olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların performans planı, performanslarını etkin kullanımları 
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neticesinde oluşabilir. İşletmelerin ve çalışanların hedeflerine ulaşmadaki yeteneklerini maksimum düzeye 
çıkarmakla birlikte düzenleme ihtiyaçlarına yönelik yönergeler sağlanması performans planları dahilindedir 
(Great, 2001: 4). 

Çalışanlarda performans seviyelerinin ölçülmesi; gerçekleşen performans ve istenilen performansın hedefler 
doğrultusunda kıyaslanması şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışanların performansı, belirlenmiş standartları ya 
da daha önce gerçekleştirilen performansın kıyaslanmasını da kapsamaktadır. Belirleme faaliyeti hazırlanan 
soru formlarıyla gerçekleştirilmekte ve üst yönetim olabilecek sorunlara karşı en doğru çözümü 
belirlemektedir. İşletmelerin birçoğunda çalışan performanslarını belirleme faaliyeti yöneticinin insiyatifine 
bırakılmaktadır (Öztürk, 2010: 8).  İş hayatında bireylerin üzerindeki fazla baskıyla birlikte işten soğumalarına 
ve performanslarındaki düşüklüğe sebep olan bir etki olabilir. Aynı işletme bünyesinde her çalışanın stres 
kaynağının farklı olduğu ve çalışanın sorunlarının üstesinden gelebilmesi için emek vermesi gerekmektedir 
(Tunçer, 2013: 87). 

İşletmeler için önemli bir maliyet faktörü olsa da, çalışan bireyler için ödüllerin en önemli performans aracı 
olduğu ifade edilmektedir. Yapılan iş ile alınan ücretler doğru orantılı olduğunda, çalışan performanslarında 
artış görüldüğü gözlemlenmektedir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008: 15). Yüksek performansa sahip çalışanın ödülü 
bireyin istediği nitelikte ve onu tatmin edecek ölçüde olması gerekmektedir. Çalışan performansı adına 
yapılanlar bireylerin tatmin olmayacağı nitelikte ise oluşturulan performans sistemi avantajları yok olabilir 
(Pekdemir, Koçoğlu ve Gürkan, 2014: 332). Etkili performans düzeyine ulaşılabilmesi amacıyla yöneticilerle 
birlikte tüm çalışanların düzey belirleme süreçlerinde aktif rol alması gerekmektedir. Yapılan işin ihtiyaçları 
doğrultusunda işletme hedefleri için çalışan performans planının da esnek olması gerekmektedir. Belirlenen 
performans planları doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığında ilerleyen dönemlerde de bu planlama, pusula 
görevi görmektedir (Uyargil, 2008: 128).  Ücret; bireylerin, belirli hizmetler karşılığında, harcamış oldukları 
emeklerin bedeli olarak tanımlanmaktadır. (Kestane, 2003: 127). Emek unsuru, bireylerin; mesleki yaşamlarını, 
yaşayış tarzlarını ve geçimlerini hazırlamakta ve bu unsurlar ile yakından ilişkili olmaktadır (Sabuncuoğlu, 
2012: 186).   

Bir işletmede çalışanların belirledikleri hedefleri doğrultusunda verimli ve etkili şekilde çalışmaları için 
gerekli ortamın oluşturulma aşaması motivasyon olarak tanımlanmaktadır. İş yaşamında motivasyon, 
çalışanın performansını tamamıyla etkilemektedir (Karaköse ve Kocabaş, 2006: 3). Bir başka ifade ile 
motivasyon, işletme çalışanlarının gereksinim ve beklentilerini karşılarken, bunları işletme çıkarları 
doğrultusunda yönlendirmektir (Zairi, 1994: 510-511).  

İşletme ve çalışan açısından performansın artmasında iletişimin önemli bir yeri bulunmaktadır. İletişim, tüm 
canlı varlıkların birbirleri ile arasındaki paylaşım aracı olarak tanımlanmaktadır (Pelit  ve Karaçor, 2015: 848).  
İletişimde bulunmak isteyen bireyler; ortak kullanılan dil aracılığı ile kodladığı mesajları, kanallar, yani 
konuşmalar ile alıcılara aktarmaktadırlar. Bu aktarımlar, bireyin ilişki gücü, iletişimdeki başarıları ve 
yeterliliği ile bağlantılı olmaktadır. İletişimin temel amaçları, ikna etme, bilgilendirme ve güdüleme şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu nedenle; iletişim kurmaya çalışırken,  kime, neyi ve neden iletmeye çalıştığımızı 
belirleyen iletişim araçlarının amaca yönelik olması gerekmektedir (Erdem, 2008: 125). 

2.3. Yalın Yönetiminin Çalışan Performansına Etkileri 

Bu kısımda, yalın yönetiminin çalışan performansına etkileri, yalın düşünce çalışan performansına etkileri, 
yalın organizasyon çalışan performansına etkileri, yalın girişim çalışan performansına etkileri, yalın üretim 
çalışan performansına etkileri, mükemmellik çalışan performansına etkileri ve ödül ile çalışan performansı 
arasındaki ilişki izah edilecektir.  

Küreselleşen rekabet koşullarının, işletmeleri, hızlı cevap verebilmeleri, hizmet kaliteleri, kişisel taleplere göre 
uyarlanan ürünler ve esneklik açılarından, rakip işletmelerden daha iyi olmaya zorlandığı görülmektedir. 
Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, performans ölçümleri gerekmektedir. Etkili bir performans ölçüm 
aracının seçilmesi ise, belirlenen stratejileri uygulamaya teşvik etmektedir. Bu nedenlerle, yalın üretimin 
uygulandığı işletmelerde, yine yalın performans ölçütlerinin seçilmesi gerekmektedir (Özçelik, 2013: 103).   

Kişinin başarılı ya da başarısız olması performans değerlemesi olarak sonuca ulaştırmaktadır. Objektif 
performans değerlendirmesiyle kişinin görevindeki yeterliliği ortaya çıkar. Bu sonuç neticesinde kişinin 
başarısından dolayı ödül ve prim verilebileceği gibi terfi veya izin gibi manevi değerlere de yer verilebilir. 



M. Bayar 12/2 (2020) 1984-2001 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1989 

Çalışanların yetersiz oldukları alanlar tespit edilerek eğitim verilmeli ve eksiklikler telafi edilmelidir. 
Çalışanların yeteneğini doğru olarak kullanması hem performanslarını yükseltmekte hem de işyerindeki 
gelecekleri konusunda önem taşımaktadır (Bulut, 2004: 1). 

Yalın düşüncenin çalışan performansına etkileri; tüm tedarik zincirlerinde önem taşımaktadır. Küreselleşen 
rekabet pazarlarında üstünlük sağlayabilmek ve dünya standartlarında iyi performanslara sahip olabilmek 
için işletmeler, yalın üretim stratejileri kullanmaktadır. Yalın stratejilerde ise; katma değerleri olmayan bütün 
faaliyetlerin işletmelerden azaltılarak ya da kaldırılarak, performans artışlarının sağlanması amaçlanmaktadır 
(Koska, Göksu ve Sünbül, 2016: 283).   

Yalın strateji uygulamalarının sağladığı en önemli yararlar; müşteri taleplerini karşılama ve çevrim süresinde, 
maliyetlerin azalması ile birlikte çalışanlarda, işgücü verimliliğinin artması ve kalitede iyileştirmeler olarak 
belirtilmektedir. Yalın üretimler, yalın tedarik zincirlerini gerektirmektedir. Kısaca; yalın uygulamalar, 
stokların ve ürün teslim süreçlerinin azaltılması ile ilgili olmaktadır. Birçok çalışma, yalın strateji uygulamaları 
ile performans arasındaki ilişkiye yönelik olmaktadır. Ancak az sayıda yapılan çalışmalarla da, yalın strateji 
uygulamalarının birden çok yönünün performansa etkileri, eş zamanlı olarak araştırılmıştır (Shah ve Ward, 
2002: 129).  

Yalın organizasyonlar ve maliyet; az girdiler ile az zamanda, düşük maliyetler ile yüksek kalitede mal ve 
hizmet üretimleri olarak tanımlanmaktadır. Yalın olmak, ihtiyaç duyulmayan hiçbir şeyin 
bulundurulmaması, sadece elde bulunan kaynakların en etkili şekillerde kullanılması şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Bu da; işletmelerde ki kalitenin ve verimliliğin artmasını, rekabet ortamlarında başarılı 
olmayı, maliyetlerin ise azalmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra yalın organizasyonlar, insan faktörü 
üzerine odaklanmaktadır. İnsanların, yaşam tarzlarında, hayata bakış açılarında ve tüm değer sistemlerinde 
karşımıza çıkmaktadır. Yalın organizasyonlar; işletmedeki bütün çalışanların, birbirleri ile senkron halinde ve 
entegre bir şekilde çalışmalarını öngörmektedir (Arslandere, 2018: 19). 

Yalın girişimler ve müşteri değeri; müşteri tatmini, zamanında teslimat, ürün şikayetleri ve bozuk ürün 
oranları gibi ölçütlerin izlenerek; yalın girişimlerin müşteriler için değer öncelikleri belirlenmektedir. Yalın 
girişimler ile çalışan performansları arasındaki nedensellik ilişkileri düz bir mantığa dayanmaktadır. Yalın 
girişimlerin, dışarıdaki işletmeleri içerisine çeken değer akış haritaları çizdiği belirtilmektedir. Süreçlerini 
iyileştirebilmek ve israfı ortadan kaldırabilmek içinse; tedarikçi ve müşterileri ile işbirliği içerisinde 
çalışmaktadırlar. Yalın yönetimin getirdiği yalın muhasebe sistemi ile de, işletme faaliyetlerinin tüm bilgilerini 
veriyor olması sayesinde, yönetimin almış olduğu bütün stratejik kararlara ışık tutabilmekte ve önemli 
olmaktadır (Brewer ve Kennedy, 2006: 27). 

Çalışanların, problemleri belirleyebilme ve çözebilmesinde yalın yönetim uygulamalarının etkisi önemli 
olmaktadır. Yalın yönetim sistemlerinde, yapılan işlemlerin sonuçlarını ölçen ölçüler değil; o işlemlerde 
yapılan değişikliklerin etkilerini gösteren geribildirimleri sağlayabilen ölçüler önemli olmaktadır. Özetle, 
yalın yönetim sistemlerinin belirlediği ölçütler, sürece ve verimliliğe odaklı ölçütler olmalıdır (Özçelik, 2013: 
104). 

Mükemmellik ve çalışan performansı; yalın yaklaşımlar uygulandığı zaman; ürünü pazara sunma sürelerinde, 
işgücü verimliliğinde, hurda oranlarında, işin tamamlanma zamanlarında, müşterilere ulaşan hatalı ürünlerde 
ve stoklarda iyileşmelerin görüleceği, düşük maliyetler ile ürün çeşitliliğinin artacağı belirtilmektedir. 
Mükemmelliğe ulaşabilmenin en hızlı yollarından bir tanesi şeffaflık olarak ifade edilmektedir. Çünkü yalın 
bir yönetim sisteminde, herkes sistemin bütününü görebilmekte ve anında geri bildirimler alabilmektedir. Bu 
da, değer yaratabilmenin daha iyi yollarını bulmaya yardımcı olmaktadır. Yalın üretimlerde; beklemeler, ürün 
hataları ve teçhizat arızaları olağan karşılanmamakta ve hemen temel nedenleri araştırılarak 
çözümlenmektedir. Mükemmelliğe ulaşabilmek için, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) 
yaklaşımının etkin olarak kullanıldığı belirtilmiştir (Hacıhasanoğlu, 2014: 48). 

Ödül ve çalışan performansı; işletmelerdeki en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan ödüllendirme 
veya prim sistemi, işletmeyi, yenilikçi performans ölçütlerine teşvik eden önemli bir unsurdur. Çalışan 
bireylerin, yaptıkları iş ve çevre koşullarının etkisi ile çalışma performansları karşılığında elde ettikleri 
kazançların ve ödüllerin tatmin edici olması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışanların tatmin olması; daha 
fazla emek göstermelerine ve yeni fikirler üretebilmelerine sebep olmaktadır (Kale, 2010: 138). 
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3. YÖNTEM 

Bu kısımda anket yöntemi ile elde edilen verilerden yararlanılarak hazırlanan; araştırmanın modeli,  
hipotezleri, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve verilerinin analizine yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli  

 
Şekil 1. Demografik Değişkenler, Yönetici Tutumu ve Görev Performansı için İstatistiksel Model 

Şekil 1’de yöneticilerin tutumunun, çalışanların görev performansına etkileriyle ilgili istatistiksel ilişkisini 
gösteren modeli yer almaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada, güvenilirlik düzeylerine ve evren büyüklüklerine göre örneklem hacimlerinin belirlenmesine 
yönelik pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de araştırmanın amacı için hazırlanmış olan 
tabloların kullanılmasıdır. Güvenilirlik düzeylerine ve evren büyüklüklerine göre örneklem hacimlerinin nasıl 
belirlenmesi gerektiğine dair bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Ankara İli Yenimahalle İlçesinde faaliyet gösteren özel bankalardır. İlgili bankalarda çalışan toplam 1055 adet 
kişi çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemek için “Güvenilirlik Düzeylerine 
ve Evren Büyüklüklerine Göre Örneklem Hacimlerinin Belirlenme Tablosu”na göre  ; 1055 sayısına en uygun 
evren değeri 2500 kişi olup % 95 güven sınırında,  %5 örnekleme hatasıyla 333 kişinin yeterli olacağı 
gözlemlenmiştir  (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Dolayısıyla, 450 anket tesadüfi örnekleme yöntemiyle, 1 
Kasım 2019 ve 29 Aralık 2019 tarihleri arasında; banka çalışanlarına dağıtılmış ve geriye dönen anketlerden 
eksik doldurulan iptal edilerek 417 geçerli anket verileriyle analizler tamamlanmıştır. Bu çalışma, Ankara İli 
Yenimahalle İlçesinde faaliyet gösteren özel banka çalışanlarıyla ilgili örneklem sayısıyla sınırlıdır.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada, çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere alan araştırması yapılmıştır. Yapılan alan 
araştırmasında; demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorular,   “Yalın Yönetim Ölçeği” ve “Çalışan 
Performansı Ölçeği” olmak üzere 2 ölçek kullanılmıştır. Ölçeklere ilişkin bilgilere ise aşağıda sırası ile yer 
verilmiştir. 

1-Yalın Yönetim Ölçeği; 

Bu çalışmada, Derin’in (2008: 230) doktora tez çalışmasında kullandığı “Yalın Yönetim Ölçeği”nden 
yararlanılmıştır. Ölçeğin oluşturulmasında; Ahlström (1998: 332), Vidal (2007: 263-264), Womack and Jones 
(2016: 124) ile Soylu’nun (2002: 184) çalışmalarından yararlanılmıştır ve ölçeğin Cronbach Alpha katsayısını 
0,901 olarak bulduğu belirtilmiştir. Bu makalede ise yönetici tutumu boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 
0,820 olarak bulunmuştur ve “güvenilir” olduğu gözlemlenmiştir (Bknz Tablo 3).  Ölçekte yer alan sorulara 
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katılımcıların; 5-tamamen katılıyorum, 4-katılıyorum, 3-kararsızım, 2-katılmıyorum, 1-tamamen 
katılmıyorum şeklinde cevaplandırmaları istenen 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

2-Çalışan Performansı Ölçeği; 

Bu çalışmada, Goodman ve Syvantek (1999: 261) ile Jawahar ve Carr (2007: 342) tarafından geliştirilen, Bağcı 
(2014: 64) tarafından literatüre kazandırılmış olan ve daha sonrasında Çağlar’ın (2019: 113-114) çalışmasında 
kullanmış olduğu “Çalışan Performansı Ölçeği”nden yararlanılmış ve ölçeğin Cronbach Alpha katsayısını 
0,841 olarak bulduğu belirtilmiştir. Bu makalede ise görev performansı boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 
0,918 olarak bulunmuştur ve “Çok güvenilir” olduğu gözlemlenmiştir (Bknz Tablo 2). Ölçekte yer alan 
sorulara katılımcıların; 5-kesinlikle katılıyorum, 4-katılıyorum, 3-kararsızım, 2-katılmıyorum, 1-kesinlikle 
katılmıyorum şeklinde cevaplandırmaları istenen 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.   

3.4. Verilerinin Analizi  

Bu araştırmada; niceliksel yöntemle, neden sonuç ilişkisini ortaya koyan anket uygulaması ile veriler elde 
edilmiştir.  SPSS istatistik programı aracılığıyla araştırma raporunu oluşturmak üzere;   güvenilirlik analizi, 
faktör analizleri ANOVA, korelasyon  ve regresyon analizleri yapılmıştır.    

4. BULGULAR   

Bu kısımda anket yöntemi ile elde edilen verilerden yararlanılarak gerçekleştirilen; güvenilirlik analizi,  
doğrulayıcı faktör analizi, demografik bulgular, t-testi, one way anova analizi,  korelasyon analizi ve 
regresyon analizlerine yer verilmiştir. 

4.1. Çalışanların Yönetici Tutumu ve Görev Performansı için Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör 
Analizi  

Yönetici tutumu (6 madde) ve çalışanların görev performansını (9 madde)  oluşturan boyut ve maddelere ait 
yapı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılarak test edilmiştir. İlk aşamasında model uyum indekslerinin 
uygun aralıklarda değer alıp almadığı (p<0,05) test edilmiştir. Daha sonra uygun değer aralığında bulunan 
modelin tahmin değerleri incelenmiştir. 

 

Şekil 2. Araştırma Boyutları İçin DFA 

Çalışmanın istatistik modelinde; yönetici tutumu ve görev performansı ile ilgili boyutlar arası ilişki Şekil 2’de 
gösterilmektedir. “Yönetici Tutumu” YT1, YT2, YT3, YT4, YT5 ve YT6 olmak üzere 6 madde ile açıklanması 
amaçlanmıştır ve DFA modelinde yer alan e1, e2, e3, e4, e5 ve e6 ile gösterilen yapılar ise hata terimleridir. 
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 “Çalışanların Görev Performansı” GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8 ve GP9 olmak üzere 9 madde ile 
açıklanması amaçlanmıştır ve DFA modelinde yer alan e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8 ve e9 ile gösterilen yapılar 
ise hata terimleridir. 

Tablo-1 Araştırma Boyutları İçin Model Uyum İndeksleri 

 İyi Değer Uygun Değer Hesaplanan Değer 
X2/sd 3’den Küçük 5’den Küçük 4,827 
RMSEA 0,050 ve daha Düşük 0,080 ve daha Düşük 0,072 
GFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,959 
NFI 0,90 ve Yüksek 0,85 ve Yüksek 0,968 
CFI 0,95 ve Yüksek 0,90 ve Yüksek 0,975 

Çalışanların “Görev Performansı” için “Model Uyum İndeksleri” tablosundaki değerler incelendiğinde genel 
olarak iyi düzeylere ulaştığı görülmektedir.  

Tablo-2 Araştırma Boyutları İçin Tahmin Değerleri 

Boyut Madde Tahmin 
Değeri 

P değeri Cronbach α  

Yö
ne

tic
i T

ut
um

u 

1.  Kurumunuz sizlere değer vermektedir. ,623 ***  

 

 

 

0,820 

2. Kurumunuz sizlere iş güvencesi (uzun süreli istihdama 
yönelik güvence) vermektedir. ,591 *** 

3.  Kurumunuz sizlerin iş yükünüzü dağıtırken adil ve 
dengeli olmaya önem vermektedir. ,608 *** 

4.  Kurumunuzda eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmaktadır. ,804 *** 
5.  “Gönüllü olarak fazla mesaiye kalmak” gibi kurumunuza 

ek bir katkıda bulunduğunuzda yaptığınız bu 
fedakarlıktan dolayı yöneticileriniz sizi 
ödüllendirmektedir. 

,695 *** 

6.  Kurumunuz, çalışanların iş sağlığına önem vermektedir. ,625 *** 

G
ör

ev
 P

er
fo

rm
an

sı
 

7.  İşime ilişkin hedefleri başarıyla sonuçlandırırım. ,699 ***  

 

 

 

 

0,918 

8. İşimin gerektirdiği performans kriterlerini karşılarım. ,649 *** 
9.  İşimle ilgili tüm görevlerde uzmanlığımı kullanırım. ,622 *** 
10.  İşimin tüm gerekliliklerini yerine getiririm. ,753 *** 
11. Görevlere ilişkin belirlenmiş olan sorumluluklardan daha 

fazlasını üstlenebilirim. ,804 *** 

12.  Daha üst düzey bir rol için uygun olduğumu düşünürüm. ,854 *** 
13.  İşle ilgili tüm alanlarda yeterliyim, görevlerin ustalıkla 

üstesinden gelirim. ,883 *** 
14.  Görevlerimi beklendiği gibi yaparak işimde iyi bir 

performans sergilerim. ,834 *** 
15.  Hedeflenen işleri başarmak ve verilen tarihte bitirmek için 

planlı ve organize çalışırım. ,574 *** 
*** = P<0,001 

Analiz sonucunda hesaplanan uyum indekslerine bakıldığında, yapılan saha araştırması ile elde edilen 
verilerin, yönetici tutumu alt boyutunun mevcut 6 maddelik yapısını desteklediği görülmektedir. Yönetici 
tutumu tanımlaması amaçlanan her bir soruya ait p değerinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). Ayrıca 
sorulara ait tahmin değerlerinin de oldukça yüksek değerler aldıkları görülmektedir. Yönetici tutumu için 
hesaplanan Cronbach Alfa değerinin 0,820 olduğu görülmektedir. Bu değere bakılarak yönetici tutumunun 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

Görev performansı soruları seçilirken çalışan performansı ölçeği anket sorularından yararlanılmıştır. Analiz 
sonucunda hesaplanan uyum indekslerine bakıldığında, yapılan saha araştırması ile elde edilen verilerin, 
görev performansı alt boyutunun mevcut 9 maddelik yapısını desteklediği görülmektedir. Görev 
performansını tanımlaması amaçlanan her bir soruya ait p değerinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). 
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Ayrıca sorulara ait tahmin değerlerinin de oldukça yüksek değerler aldıkları görülmektedir. Görev 
performansı için hesaplanan Cronbach Alfa değerinin 0,918 olduğu görülmektedir. Bu değere bakılarak görev 
performansının güvenilir olduğu söylenebilir. 

4.2. Demografik Bulgular 

Bu araştırmada cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve aylık gelir değişkenlerinin dağılımlarını 
gösteren frekans analizi değerleri tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo-3 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 187 44,8% 
Erkek 230 55,2% 

Yaş 

24-29 Yaş 215 51,6% 
30-35 Yaş 90 21,6% 
36-41 Yaş 60 14,4% 
42+ 52 12,5% 

Medeni Durum Evli 210 50,4% 
Bekâr 207 49,6% 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 14 3,4% 
Ön lisans 62 14,9% 
Lisans 287 68,8% 
Yüksek Lisans 35 8,4% 
Doktora 19 4,6% 

Aylık Gelir 

2000-2999 TL 183 43,9% 
3000-3999 TL 106 25,4% 
4000-49999 TL 48 11,5% 
5000+ 80 19,2% 

Tablo 3 incelendiğinde, 230 kişinin erkek (%44,8) ve 187 kişinin ise kadın(%55,2) olduğu gözlenmiştir. 
Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında 215 kişi (%51,6) 24-29 yaş arasında, 90 (%21,6)  kişi 30-35 yaş 
arasında, 60 kişi (%14,4) 36-41 yaş arasında ve 52 kişi (%51,6) 42 yaş üstü olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların 
210’unun evli(%50,4) 207’sinin ise bekâr (%49,6)  olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan kişilerin 
14’ünün ilköğretim(%3,4), 62’sinin ön lisans(%14,9), 287’sinin lisans(%68,8), 35’inin yüksek lisans ve 19’unun 
doktora (%9,8)  düzeyinde eğitim aldıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde aylık gelir dağılımı incelendiğinde 
ise 183 kişinin 2000-2999 TL arasında(%43,90), 106 kişinin 3000-3999 TL arasında(%25,4), 48 kişinin 4000-4999 
TL arasında(%11,5)  ve 80 kişinin ise 5000 TL üzerinde (%19,2)  maaş aldıkları görülmektedir. 

4.3. Demografik Özellikler ile Yönetici Tutumu ve Görev Performansı Arasındaki İlişki 

Verilerin analizlerinde SPSS21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin basıklık katsayısı ve çarpıklık katsayısı 
değerleri incelenerek ve normal dağılıma uygun oldukları tespit edildiği için veri analizi yöntemi olarak iki 
grup arasında karşılaştırma yapılacak olan testlerde bağımsız t-testi ve 3 veya 3’den fazla olan grup 
karşılaştırılmalarında One way anova (tek yönlü varyans) analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 
farklılığın tespit edildiği durumlarda ise farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit edebilmek 
için Tukey testinden yararlanılmıştır. 

Yapılan testler sonucunda elde edilen t ve f değerleri ile tablo değerleri karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak 
paket programlar durumu daha kolay hale getirebilmek için p değeri hesabı yapmaktadır. Hesaplanan p 
değeri alfa  (0,05) değerinden küçük olduğu durumlarda değişken grupları arasında farklılık olduğu anlamına 
gelmektedir. 

Demografik özellikler ile yönetici tutumu ve görev performansı arasındaki ilişki t- testi ve f testi yardımıyla 
incelenmiştir. 

 

 



M. Bayar 12/2 (2020) 1984-2001 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 1994 

Tablo-4 Demografik Özellikler ile Yönetici Tutumu ve Görev Performansı Arasındaki İlişki için t-Testi 
Tablosu 

Düzeyler   N Ort. t veya f 
Değeri 

p 
Değer

 

Hipotez/ Post 
Hoc 

Cinsiyet 
Yönetici Tutumu Kadın 18

 
2,3512 -2,728 

 
,007 

 
A<B 

H1 Kabul Erkek 23
 

2,6203 
Görev Performansı Kadın 18

 
3,0701 -5,106 ,000 A<B 

H1 Kabul Erkek 23
 

3,5899 

Yaş 

Yönetici Tutumu 
24-29 Yaş 21

 
2,5527 

1,298 
 

,275 
 

H1 Red 30-35 Yaş 90 2,5722 
36-41 Yaş 60 2,3417 
42+ 52 2,3365 

Görev Performansı 
24-29 Yaş 21

 
3,4532 

1,325 ,266 H1 Red 30-35 Yaş 90 3,2556 
36-41 Yaş 60 3,2000 
42+ 52 3,3141 

Medeni 
Durum 

Yönetici Tutumu Evli 21
 

2,4611 -,784 
 

,434 
 

H1 Red 
Bekar 20

 
2,5386 

Görev Performansı Evli 21
 

3,2571 -1,932 ,054 H1 Red 
Bekar 20

 
3,4579 

Eğitim 
Durumu 

Yönetici Tutumu 

İlköğretim 14 3,6667 
5,933 

 
,000 

 
A>B 

H1 Kabul 
Ön lisans 62 2,2903 
Lisans 28

 
2,5139 

Yüksek 
 

35 2,3143 
Doktora 19 2,4474 

Görev Performansı 

İlköğretim 14 3,6587 

1,050 ,381 H1 Red 
Ön lisans 62 3,3548 
Lisans 28

 
3,3763 

Yüksek 
 

35 3,3048 
Doktora 19 2,9415 

Aylık 
Gelir 

Yönetici Tutumu 
2000-2999 TL 18

 
2,4791 

,544 
 

,653 
 

H1 Red 3000-3999 TL 10
 

2,5660 
4000-49999 

 
48 2,3576 

5000+ 80 2,5438 

Görev Performansı 
2000-2999 TL 18

 
3,3588 

,946 ,419 H1 Red 3000-3999 TL 10
 

3,2600 
4000-49999 

 
48 3,2963 

5000+ 80 3,5167 

H0: Yönetici tutumu ve görev performansı, bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık göstermez. 
H1: Yönetici tutumu ve görev performansı, bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterir. 

Yapılan test sonucunda cinsiyete göre farklılık için elde edilen p değerleri incelenerek “Yönetici Tutumu” 
(p=0,007) ve “Görev Performansı” (p=0,000) için H1 hipotezi kabul edildiği tespit edilmiştir (p<0,05). Yani 
“Yönetici Tutumu” ve “Görev Performansı” cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Ortalamalar 
incelendiğinde erkeklere ait ”Yönetici Tutumu” ve ”Görev Performansı” ortalamalarının kadınlara göre daha 
fazla olduğu gözlenmiştir. 

Yaşa göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde “Yönetici Tutumu” (p=0,275) ve ”Görev 
Performansı” (p=0,266)  H1 hipotezinin reddedildiği görülmüştür. Bu değerlere bakılarak ”Yönetici Tutumu” 
ve ”Görev Performansı”nın yaşa göre farklılık göstermediği söylenebilir. 

Medeni duruma göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde “Yönetici Tutumu (p=0,434) ve 
“Görev Performansı” (p=0,054)  için H0 hipotezinin kabul edildiği, H1 hipotezinin reddedildiği görülmüştür. 
Bu değerlere bakılarak, yönetici tutumu ve görev performansının medeni duruma göre farklılık göstermediği 
söylenebilir. 

Eğitim durumuna göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde “Görev Performansı” (p=0,381) için 
H0 hipotezinin kabul edildiği, H1 hipotezinin reddedildiği görülmüştür. Ancak ”Yönetici Tutumu” (p=0,000) 
için hesaplanan p değerine göre H1 hipotezinin kabul edildiği gözlenmiştir. Yani yönetici tutumu eğitim 
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durumuna göre farklılık göstermektedir. Ortalamalar incelendiğinde ilköğretim düzeyinde eğitim almış 
kişilerin yönetici tutumu ortalamalarının diğer eğitim düzeylerine göre daha yüksektir. 

Aylık gelire göre farklılık için hesaplanan p değerleri incelendiğinde ”Yönetici Tutumu” (p=0,653) ve ”Görev 
Performansı” (p=0,419) H1 hipotezinin reddedildiği görülmüştür. Bu değerlere bakılarak yönetici tutumu ve 
görev performansı aylık gelire göre farklılık göstermediği söylenebilir. 

4.4. Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi 2 değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçmekte kullanılan istatistiksel analiz 
yöntemlerinden biridir ve korelasyon katsayısı(r) hesabına bakılarak yorumlanır.  

Korelasyon katsayısı 0-0,2 arasında değer aldığında çok zayıf, 0,2-0,4 arasında değer aldığında zayıf, 0,4-0,6 
arasında değer aldığında orta, 0,6-0,8 arasında değer aldığında yüksek ve 0,8-1,0 arasında değer aldığında ise 
değişkenler arasında çok yüksek ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının negatif değer 
alması sadece ilişkinin yönü hakkında bilgi verir, ilişkinin büyüklüğünü etkilemez. 

Tablo-5 Korelasyon Analizi 

 Yönetici Tutumu Görev Performansı 
Yönetici Tutumu 1 ,444** 

Görev Performansı ,444** 1 

Yönetici Tutumu ve Görev Performansı arasındaki korelasyon katsayısı 0,444 olarak hesaplanmıştır. Bu 
korelasyon değerine bakılarak tarafsızlık ile ekonomik araçlar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Yani Yönetici Tutumu ve görev performansı biri arttığında diğeri de artmaktadır. Değişkenlerden 
hangisinin diğerini etkilediğini tespit edebilmek için regresyon analizi yapılmasının uygun olduğu 
görülmüştür. Çünkü korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki etki yönünü belirlemek mümkün değildir. 

4.5. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkinin etki yönünü, büyüklüğünü, ilişkinin negatif veya pozitif 
olma durumunu belirleyen yani kısaca değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi inceleyen bir yöntemdir. Bu 
yöntem ile ilişkisi olduğu belirlenen değişkenlerle bir denklem kurulur ve bu denkleme regresyon denklemi 
adı verilir. Regresyon denkleminin teorik yapısı; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde ifade edilebilir. Burada Xi i. bağımsız 
değişkeni, Y bağımlı değişkeni, βi i. bağımsız değişkene ait katsayıyı, Ɛi ise i. bağımlı değişkene sahip hata 
terimlerini ve β0 sabit katsayı değerini temsil etmektedir. Hata terimlerinin toplamları da 0’dır. Yönetici 
tutumunun, çalışanların performansına etkilerinin analiz sonuçları tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo-6 Yönetici Tutumunun, Çalışanların Performansına Etkilerinin Analizi 

 Çalışanların Görev Performansı 
 β(Beta) t Değeri p Değeri 

Sabit Katsayı 2,450 18,709 ,000 
Yönetici Tutumu ,363 7,461 ,000 

H0: Yöneticilerin tutumu, çalışanların performansını etkilemez. 
H2: Yöneticilerin tutumu, çalışanların performansını etkiler. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda, sabit katsayı (β =0,363), yöneticilerin tutumunun (P=0,000), çalışanların 
görev performansını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Bu yüzden 
kurulacak olan regresyon denklemi modeline, ilişkileri anlamlı bulunan değişkenlerin alınmasına karar 
verilmiştir.  

Y= β0+ βi Xi şeklinde kurulacak olan denklem için aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilen düzey 
sayısı iki olduğu için i=1 olarak alınır. Yani elde edeceğimiz denklemin teorik yapısı Y= β0+ β1 X1 şeklinde 
olacaktır. Bu denklemde kullanılan sembollerin anlam ve karşılıkları aşağıdaki regresyon sembollerinin 
karşılıkları tablosunda verilmiştir. 
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Tablo-7 Regresyon Sembollerinin Karşılıkları 

Semboller Anlamları Karşılık Gelen Kavram/Değer 
Y Bağımlı Değişken Çalışanların Görev Performansı 
X1 Bağımsız Değişken Yönetici Tutumu 
β0 Sabit Katsayı 2,450 (Tablodaki B değerlerinden) 
β1 Bağımsız Değişkene ait Katsayı 0,363 

Regresyon sembollerinin karşılıkları tablosundaki sembol karşılıkları ve değerler denklemde yerine koyulursa 
denklemin son hali aşağıdaki gibi olacaktır: 

Çalışanların Görev Performansı = 2,450 + 0,363 Yönetici Tutumu 

Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen denkleme bakıldığında yönetici tutumunun, çalışanların 
görev performansı üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Oluşturulan denkleme bakarak 
“Yönetici Tutumu” puanı bir birim arttığı zaman “Çalışanların Görev Performansı” puanının 0,363 birim 
artacağı söylenebilir. Yani “Yönetici Tutumunun” “Çalışanların Görev Performansı” üzerinde yaklaşık %36,3 
oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Yönetici tutumlarındaki iyileşmenin çalışanların performansında 
artışa neden olacağı tespit edilmiştir. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu kısımda, anova analizi,  korelasyon analizi ve regresyon analiz sonuçları ile literatüde yer alan araştırma 
sonuçları ile ilgili karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Bu çalışma için yapılan anova analizleri sonucunda, yönetici tutumu ve görev performansı ortalamalarının 
kadınlara oranla erkeklerde daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yaş değişkeni ile yönetici tutumu ve görev 
performansı arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Gibson ve diğ., yaptıkları çalışmada ise, iş ortamında 
yaş ile motivasyon ve görev performansı arasındaki ilişkiye bakıldığında, 30 ile 39 yaş aralığında bulunan 
çalışanların, kendini gerçekleştirme ihtiyacı yerine getirilmemesinin çalışanların motivasyonunu düşürdüğü 
belirtilmiştir (Gibson ve diğ., 2012: 131).  

Görevlerin yerine getirilmesi ve örgüt kademeleri arasında yetkinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için 
hiyerarşik bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Kademeler arasındaki yetkilerin tanımlanması ve belirsizliğin 
giderilmesi farklılıkları, performansı pozitif yönde etkileyerek fayda ve verimliliği artırabilmektedir. Örgüt 
çalışanlarının tatmin ve verimliliğinde fiziksel faktörler kadar sosyal ve psikolojik faktörlerde, demografik 
değişkenlere göre olumlu şekilde yansıyabilmektedir. Lider ve yöneticiler örgütün insan kaynaklarını değişen 
çevre koşulları, demografik değişkenlerle birlikte adil ve uyumlu bir şekilde yöneterek amaçlarına ulaşmaları, 
örgüt içindeki insan davranışlarını anlama, yorumlama ve istenilen doğrultuda değiştirebilme becerilerini 
gerektirmektedir. Bunları elde edilen sonuçlara uyarladığımızda, kadınların performansının cinsiyet 
değişkenine göre düşük olmasının nedenlerini anlamak ve yorumlamak yönetici tutumu bakımından önemli 
olmaktadır.  

Bu çalışmada, yönetici tutumu ve görev performansı faktörleri ile katılımcıların medeni durum 
değişkenlerinin analizi sonucunda katılımcılar arasında farklılık çıkmamıştır. Genel olarak yönetici 
tutumundan, işinden, ücretinden ve çalışma arkadaşlarından memnun olan, kadın erkek ayrımı yapılmayan,   
kendine adil davranıldığını düşünen çalışanlar; hedeflenen performansı ve örgüt bağlılığını 
göstermektedirler. Çalışan motivasyonu, takım çalışması, etkin iletişim, çatışmaların yönetimi gibi yalın 
yönetim uygulamaları, çalışanların görev performansını ve işletmelerin verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca 
yönetici ve çalışanlar arasındaki etkili iletişiminin, örgüt içinde hem çalışanlar hem de örgütsel işleyiş 
açısından önemli olduğundan dolayı örgüt yöneticisinin problem çözme sürecindeki rolü büyüktür. 
Yöneticilerin cinsiyet ayrımına gitmeden gerçekleştirdikleri iletişimler sonucunda, verimlilik artışına ve 
çalışanın performansına olumlu yönde önemli etkileri olmaktadır. Özkaya, vd., yapıkları araştırmada ise, 
işletme çalışanlarının evli ya da bekar olma durumlarına göre, işletmeye ve yaptığı işe de bağlılıkların 
değiştiği belirtilmiştir. Evli olan 30 ila 39 yaş gurubundaki çalışanların, daha kabullenici daha sadık, daha fazla 
sorumluluk sahibi oldukları ve ailelerine olan düşkünlüklerinin arttığı ileri sürülmüştür (Özkaya, vd., 2006:  
94). Ayrıca, Warr yapığı araştırmada ise, bekar olan çalışanların, iş ortamında ki istek ve motivasyon 
seviyeleri, sadece kişilerin kendilerine odaklı olmalarından, kendi geçimlerini sağlamaya yönelmiş 
olmalarından ve tüm zamanlarını  kendi işlerine adayabildiklerinden dolayı evli ve çocuk sorumluluğu 
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bulunan kişilere kıyasla daha işletmeye karşı bağlılıklarının yüksek çıktığı ifade edilmiştir. Ayrıca, iş 
ortamında cinsiyetin motivasyon ile ilişkisine bakıldığında, erkek çalışanın kadın çalışana göre daha motive 
olarak çalıştığı belirtilmiştir (Warr, 2008: 751).    

Bu çalışma için yapılan yöneticilerin tutumlarına yönelik analizler sonucunda; ilköğretim düzeyinde eğitim 
almış kişilerin algı ortalamalarının yüksek ve pozitif yönlü olduğu gözlemlenmiştir. İletişim becerisi yüksek 
lider ve yöneticilerin bulunduğu örgütler iletişim süreçlerini daha etkili şekilde yönetebilmektedirler. 
Çalışanların iletişim zinciri içinde önemli bir halka olmalarından dolayı yönetici tutumu; performansı ve 
verimliliği, doğrudan etkilemektedir. Çalışanlar için amaçların oluşturulması, amaçlar gerçekleştiğinde 
davranışın ödüllendirilmesi, iletişim aracılığıyla motivasyonun sağlanacağına işaret etmektedir. Yönetici 
tutumunun örgütsel iletişim içinde örgüt üyelerinin ortak bir amaç, işbirliği ve uyum içinde çalışmalarını 
sağlayan davranışlar içermesi gerekmektedir. Eğitim durumu değişkenini yönetici tutumu bağlamında ele 
aldığımızda, tutum ve davranışların kişilerin içsel süreçleriyle ilgili olduğunu, eğitim düzeyi farklılıklarının 
iletişim sürecinin başarılı gerçekleşmesine etkisi olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Özkaya, vd., yapıkları 
eğitimle ilgili araştırmada ise çalışanların motivasyonu ve örgüt bağlılığı ile eğitim düzeyi arasında ters 
orantılı bir ilişki gözlemlenmiştir. Özgecilik, sadakat ve kurallara uyumun eğitim seviyesi düştükçe daha 
yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu durumun sebebi, çalışanın nitelik ve niceliğinin yükselmesi ile yeni 
iş olanakları ve pozisyonlar bulabileceğini düşünmesi olarak açıklanmıştır (Özkaya, vd., 2006:  87). 

Bu çalışma için yapılan yöneticilerin tutumlarına  yönelik analizler sonucunda; aylık gelir durumuna göre 
çalışanların görev performansları arasında farklılık çıkmamıştır. Çalışanlar yeterli ücret, uygun çalışma 
koşulları, örnek liderlik davranışları gibi olumlu örgüt iklimi koşullarında örgüt kültürünü ve değerlerini 
benimseyerek özverili çalışmaktadır. Genel olarak, işinden örgüt yöneticisinden, ücretinden,  çalışma 
arkadaşlarından memnun olan, örgüt çalışanlarının motivasyon ve performansları pozitif yönlü olmaktadır. 
Diğer taraftan, Fettah ve Şahin,   yapıkları araştırmada ise, çalışanlara ödenen ücret, gösterdiği performans 
oranında ayarlanan ücretlendirme sistemi, yan haklar ve menfaatler, prim ve diğer ödemeler çalışan 
motivasyonunu maddi olarak etkileyen unsurlar olarak görülmüştür (Fettah ve Şahin, 2009: 191). Ayrıca 
Robbins ve Coulter, yaptıkları çalışmada ise, işletmeler, oluşturdukları vizyonlarında ve belirledikleri 
stratejilerine uygun amaçlarına ulaşabilmek adına çalışan motivasyonunu artırmak için ödenen ücret ile 
çalışanın gösterdiği performansı birlikte değerlendirdikleri belirtilmiştir. Bu yüzden uygulanan performans 
odaklı ücret sisteminin çalışanın gayretini ve motivasyonunu artırabileceği ileri sürülmüştür (Robbins ve 
Coulter, 2012: 450-451). 

Bu çalışma için yapılan yöneticilerin tutumlarına olması gerekir diye düşünüyorum)  yönelik regresyon 
analizi sonucunda;  yalın yönetim anlayışında yönetici tutumunun, çalışanların görev performansı üzerinde 
etkili yönetimin etkisi olduğu tespit edilmiştir. Etkili yöneticilerin liderlik tarzı, görev ve faaliyetlerde başarılı 
bir grafik sergilemektir. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gönüllü olmalarını, sorumluluk almalarını 
temin edebilirler. Çalışanları anlamaya ve tanımaya önem verdiklerinden dolayı çözümleyici ve birleştirici rol 
üstlenmekte ve iş tatmini ve motivasyonu pozitif yönde etkilemektedirler. Performans hedeflerine ulaşan 
örgüt çalışanlarının beklentilerini göz önünde bulundurur, her bireyin diğerlerinden farklı ihtiyaç, yetenek ve 
hedeflerini belirler, insanların sorunlarına farklı açılardan bakar, çalışanların güçlü yanlarını geliştirmelerine 
olanak tanır, insanların başarma arzularını kuvvetlendirir, sorunları çözerken farklı bakış açılarına önem 
vererek, çalışanların örgüte bağlılıklarını kuvvetlendirir. Örgütsel bağlılık; çalışanların daha üretken, 
motivasyonu yüksek,  sorumluluk duygularının fazla olmasıyla birlikte performanslarını yükselmektedir. 
Gök ve Arıcı yapıkları araştırmada ise yalın ve sade yönetim bakışının işletmenin bütüncül performansını 
artırdığını tespit etmiş ve işletmelerin inovatif, sade ve yeni yönetim yaklaşımlarını benimsemelerini 
önermişlerdir (Gök ve Arıcı, 2016: 122). 

6. ÖNERİLER 

Çalışanların; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumunu gözetmeksizin ortak bir amaç etrafında, işbirliği 
ruhu ile birleştirilmesi gereklidir. Çalışanlara, yaptıkları işe göre adil bir ücret, ikramiye ve kar paylaşımı gibi 
ödüller verilmelidir. Eşitlik ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlara ‘’eşit işe eşit ücret’’ bağlamında adil 
uygulamalar yapılmalıdır. 

Cinsiyet değişkenleri göz önüne alınmaksızın performans değerlerinin farklılık göstermesinin nedenlerinin 
içsel ve dışsal yönden analiz edilmesi gereklidir. Yönetici tutumunun performansa etkilerinin çok boyutlu ele 
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alınıp ortaya koyulması önemlidir. Performans neden düşük ve yüksektir, performans nasıl artırılır, 
çalışanların performansına etki eden psikolojik ve davranışsal faktörlerin ne olduğu yöneticiler tarafından 
analiz edilmeli ve çözüm önerileri geliştirmeleri gereklidir.  

Yönetici tutumu ve görev performansı birbirini etkileyen bileşenlerdir. Bu bağlamda performansın ve 
verimliliğin pozitif yönde olmasını sağlamak için yönetici, kişi örgüt uyumu konusunu anlamalı, bu konuda 
örgütte çok boyutlu eğitimler uygulamalıdır. Çatışma ve uyuşmazlıkların hangi konulardan kaynaklı 
olduğunu analiz etmeli ve neden-sonuç bağlamında çözüm önerileri geliştirmelidir.  

Örgütlerde lider ve yöneticilerin birey davranışı, kişilik, duygular, tutumlar, grup dinamikleri, iletişim, 
motivasyon, karar verme, örgüt kültürü, iş dizaynı, kişi örgüt uyumu, sosyalizasyon ve iş performansı 
kavramlarını anlamaları gereklidir. Ayrıca kendine yönelik, örgütü ve örgüt çalışanlarını tüm boyutlarda 
olumlu şekilde etkileyecek tutum ve davranışlar geliştirmelidir.  

Bireysel farklılıklardan kaynaklanan herhangi uyuşmazlık söz konusu olduğu zamanlarda yönetici tutumu 
kilit rol oynamaktadır. Etkili iletişim bu bağlamda çözümleyici rol oynamaktadır. Lider ve yöneticiler 
çalışanları ortak bir noktada birleştirmeli, hem çalışanı hem de işletmeyi bağlayıcı kararlar doğrultusunda 
hareket etmelidir.  

Örgüt lider ve yöneticileri iletişim kanallarını açık tutmalıdır.  Yalın bir yönetimle çalışanları anlamaya ve 
hedeflerini yükseltmelerine olanak tanımalıdır. Çalışanların güçlü yanlarını belirlemelidir. Yönetici tutumu, 
motivasyon, performans denkleminin önemini kavramalı, negatif yönlü durumların içsel ve dışsal nedenlerini 
anlamalı bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmalı, neden sonuç ilişkisi bağlamında çok boyutlu 
çözümler üretmelidir. Bu yaklaşımları sergileyen etkili yöneticilerin örgütteki rolü pozitif yönde gelişerek, 
hem işletme hem de çalışanların iş performansına yansımaktadır. Yalın ve sade bir yönetim yaklaşımı, 
rakiplerle baş edebilmek, dahil olduğu sektörde isim yapmak, verimli ve etkin bir çalışma düzeni kurmak 
arzusunda olan işletme yönetimine önerilmektedir. Bu çalışmaların farklı sektörler için de yapılıyor olması, 
ve işletmelerin bu yaklaşımı benimsemesi, global dünya düzeninde ve zorlayıcı rekabet ortamında yol 
gösterici olabileceği ifade edilebilir. 
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Amaç – Bu araştırma, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin seçilen değişkenler ile 
finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve 
öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın evrenini, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde muhasebe ve finansman eğitimi alan ön lisans ve lisans 
seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma metotlarından betimsel tarama 
modeli kullanılmıştır. Tesadüfi olmayan (non-random) örnekleme yöntemlerinden, kota örneklemesi 
yöntemiyle 219 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistik programı olan 
SPSS 23.0 kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilere T-Testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Anket güvenilirlik testi için Cronbach Alpha analizi yapılmıştır.  

Bulgular – Yapılan analiz neticesinde, öğrencilerin kredi kartı kullanım durumuna göre finansal 
okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İnternet 
bankacılığı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler bölüm ve sınıf bazında değerlendirildiğinde 
yanıtladıkları soruların ortalama doğru cevapları ile finansal okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Çalışma neticesinde, kredi kartı kullanımı ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olmaması, öğrencilerin finansal araçlardan biri olan kredi kartını 
bilinçli bir şekilde kullanmadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Fakat finans ile ilgili derslerin 
ağırlıklı olarak verildiği bölümler ile sınıf seviyesinin artması öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyinin yükselmesine olumlu yönde katkı sağlamıştır. 
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Purpose – This research was carried out to determine whether there is a significant difference between 
the selected variables and the financial literacy levels of students studying at associate and 
undergraduate level and to determine the financial literacy success levels of the students. 

Design/methodology/approach – The universe of the research consists of undergraduate and graduate 
students who received accounting and finance education at Kayseri University Social Sciences 
Vocational School and Faculty of Applied Sciences. In this study, descriptive survey model, one of the 
quantitative research methods, was used. Among non-random sampling methods, a questionnaire was 
applied to 219 students with quota sampling method. SPSS 23.0, a statistical program, was used to 
analyze the collected data. T-Test and (ANOVA) one-way analysis of variance were applied to 
the normally distributed data . Cronbach Alpha test was conducted for the reliability of the survey. 

Findings – As a result of the analysis, it was determined that there was no statistically significant 
difference between the financial literacy levels of the students according to their credit 
card usage status. However, it has been determined that there is a statistically significant difference 
between financial literacy levels according to the use of internet banking. When students were evaluated 
on the basis of department and class, it was found that there was a significant difference between the 
average correct answers of the questions they answered and their financial literacy levels. 

Discussion – As a result of the study, the lack of a statistically significant difference between credit card 
use and financial literacy levels reveals that students do not consciously use the credit cards, one of the 
financial instruments. But the delartments in which finance-related courses are mainly given and the 
increase in the level of the class have contributed positively to the increase in the level of students' 
financial literacy levels 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisi, ekonomik anlamdaki gelişmeler ve finansal serbestleşme ile dünyada finansal 
araçların kullanılması önem kazanmıştır. Özellikle 2008 konut kriz sonrası, konut kredisi kullanarak ev sahibi 
olanların birçoğunun, faizlerin artması bununla birlikte ödemeleri gereken tutarların da artacağı konusunda 
bilgi sahibi olmadıklarıyla sonuçlandığı görülmüştür. Bu durum bireylerin temel anlamda finansal terimleri 
konusunda bilgi sahibi olmaları ve buna göre kararlar vermeleri gerekliliği sonucunu doğurmuştur.  Çünkü 
bu durum sadece bireyi etkilememekte aynı zamanda bireyin yakın çevresini, ülkesini, o ülkenin ekonomik 
düzenini de etkilemektedir.  

Bu kapsamda finansal okuryazarlık kavramı literatürde yer bulmuştur. Özellikle ülkeler vatandaşlarının 
doğru kararlar verebilmesi için kamu politikaları belirleyip,  finansal yönden geliştirerek, paralarını nasıl 
yönetmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirmektedirler.  

Ekonomik gelişmeler artarken finansal sınırlar da ortadan kalkmaktadır. Bu durum, bireylerin finansal olarak 
daha fazla karar almalarını ve almış oldukları kararların ne gibi riskler taşıdığının farkında olmalarını 
zorunluluk haline getirmektedir. Finansal okuryazarlık ile bireylerin bilinçli karar alması ve riskleri en aza 
indirmesi mümkün olmaktadır. Bu bağlamda finansal okuryazarlık, hem piyasaların, hem de ülke ve dünya 
ekonomisinin gelişmesine ve verimliliğinin artmasına katkı sağlaması açısından değerli hale gelmektedir. 
Başka bir deyişle bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin günlük hayatlarını etkilediği kadar, tüm 
finansal sistemin etkinliğini ve verimliliğini etkilemektedir (Ergün vd., 2014:850). Bireylerin yanlış aldıkları 
bir karar nasıl ki geleceklerini etkileyecekse, finansal okuryazarlık bilgilerini arttırmaları kendilerinin 
ekonomik refahının artmasını sağlayacaktır. 

Finansal okuryazarlık ile piyasaların verimliliği ve etkinliği artmakta, tüketicilerin korunmasına ve 
piyasalardaki risklerin en düşük seviyelere indirilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Finansal 
okuryazarlık ile bilgi birikimi artan bireyler, risklerden kaçınarak kazanç elde edecekler ve bireylerin 
kalkınmaları, toplumların refah içinde yaşamalarına ve kalkınmalarına doğrudan katkı sağlayacaklardır. 

Çalışmada öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerinin yanında, finansal okuryazarlıklarının 
demografik özelliklerine göre değişkenler dikkate alınarak farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. 
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde finansal okuryazarlığın farklı tanımlarına, önemine, kullanılan 
analiz yöntemi ve bulgularına, son olarak da sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

2. FİNANSAL OKURYAZARLIK 

2.1. Finansal Okuryazarlığın Tanımı 

Finansal okuryazarlığın literatürde herkes tarafından kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Bu kavram 
ile ilgili yapıldığı bilinen ilk çalışmada finansal okuryazarlık; tüketicilerin paralarını finansal anlamda 
yönetirken yapacakları değerlendirmelerin farkında olmaları ve bu konuda karar alırken de sonuçlarını 
kestirebilmeleri şeklinde tanımlanmıştır (Ergün vd.,2014:849). Daha sonraki araştırmacıların birçoğu bu 
tanımlamayı benimsemiş ve finansal okuryazarlık kavramının temelini oluşturan bileşenlerin daha ayrıntılı 
bir tanımını içerecek şekilde genişletmişlerdir. 

RMR (2003)’e göre ise, finansal ürün ve hizmetleri kullanma, harcama, tasarruf etme, geleceğe yönelik yatırım 
yapma ve geleceğe yönelik planlamaya kadar birçok işlemleri yapabilmek finansal okuryazarlık olarak 
tanımlanmıştır. Tüketiciler ekonomik olarak bugününü ve geleceğini etkileyecek kararlar alırlar. Bu kararları 
alırken tüketicilerin finansal okuryazarlık yetkinliğine sahip olmasının önemi üzerinde durulmuştur.   

Marcolin ve Abraham (2006)’a göre finansal okuryazarlık; Bireylerin bankada ki hesaplarının kontrolünü 
sağlamada, bütçeleme yapmada, geleceğe yönelik tasarruf ve yatırım yapma, borçlanma, borcu yönetme ve 
borçlanmamak için stratejiler geliştirme yeteneğine sahip kişiler olarak tanımlanmıştır. Tüketicilerin günlük 
yaşamda finansal kararlar alırken bu anlamda kazanımlarının ileriki yaşamlarında da etkili olacağı 
vurgulanmıştır.   

Lusardi (2008)’ e göre, 21. yüzyılda finansal araçların çeşitlenmesi ve artmasının etkisiyle giderek daha geniş 
finansal hizmetler sunulmaktadır. Bireylerin karşılaştıkları finansal sorunları çözmek için daha fazla seçenek 
ve kolaylığı vardır. Yeni teknolojileri kullanmak ve bilinçli kararlar almak için bireylerin bilgi akışına 
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ihtiyaçları vardır. Birçok kişi basit faiz hesaplamalarını, gerçek ve nominal değer arasındaki farkları veya 
finansal riski ve doğurduğu sonuçları, portföy çeşitlendirmesi gibi temel finansal kavramlar hakkında bilgiye 
sahip değildir. Bu bağlamda finansal okuryazarlık; finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olmak, karar vermek, 
anlamak ve değerlendirme becerisine sahip olması olarak tanımlanmaktadır. 

Gerek ve Kurt  (2008) ‘a göre finansal okuryazarlık; bireylerin hayatını her yönden etkileyen ekonomik 
gelişmeler ile bu gelişmelerin doğurduğu sonuçları anlama, yorumlama ve karar alma yetkinliği olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre bireylerin finansal okuryazarlık eğitimlerinin yanında bunları da hayata 
geçirmelerinin önemi vurgulanmıştır. 

Alkaya ve Yağlı (2015) finansal kur yazarlığın tanımını şu şekilde yapmışlardır; Finansal okuryazarlık, 
bireylerin bilinçli bir şekilde hareket ederek finansal anlamda olumlu karar alma yeteneği olarak açıklanabilir. 
Finansal bilgiye sahip tüketiciler bir ürünü alırken daha akılcı davranırlar, gelirlerini, birikimlerini ve 
tasarruflarını yaparken planlamasını yaparlar ve borçlanırken de daha doğru kararlar verebilirler şeklinde 
ortaya koymuştur. 

Türkiye’de finansal okuryazarlığın gelişimi için aktif olarak çalışmalar sürdüren finansal okuryazarlığı 
derneğine göre; “Tüketicilerin gelirlerini, tasarruflarını ve yapacakları yatırımlarını bilinçli bir şekilde değerlendirip, 
oluşturdukları bütçelerini yönetebilme becerilerine sahip olmalarıdır” şeklinde tanımlamıştır (FODER, 2016). 
Böylelikle tüketicilerin finansal anlamda atacağı her adımda bilgi sahibi olmaları üzerinde durulmuştur.       

Finansal okuryazarlık toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir terimdir. Tasarrufundaki finansal kaynakları 
yatırım ile değerlendirerek maksimum düzeyde gelir elde etmek isteyen bireylerin optimum düzeyde finansal 
okuryazar olması gerekmektedir. Yapılan tanımlardan hareketle bir bireyin bütçeleme, tasarruf, yatırım, gibi 
insan hayatı için süreklilik arz eden finansal konularda geleceğine yön verecek kararlar alması için gereken 
finansal bilgi düzeyine sahip olması finansal okuryazarlık olarak tanımlanabilir. 

2.2. Finansal Okuryazarlığın Önemi 

Finansal okuryazarlığın önemini Bianco ve Bosco: “İyi bir finansal okuryazar olmanın önemi ile dünya dili olarak 
değerlendirilen İngilizce bilmenin önemini eş değer kabul etmek gerekir. Bu yüzden finansal okuryazarlığın İ.İ.B.F 
fakültelerinde ders olarak okutulmasının zamanı gelmiştir” diyerek finansal okuryazarlığın önemini 
vurgulamışlardır (Bianco vd., 2000:27). Birçok açıdan önemli olan finansal okuryazarlık aşağıdaki gibi 
sınıflandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Finansal okuryazarlığın öneminin artmasının sebeplerini, yapılan çalışmalara göre özetle şu şekilde ortaya 
koyabiliriz (Güler, 2015:3) : 

• Karmaşıklaşan finansal araçların artması, 
• Karar alıcıların sorumluluklarının bulunması, 
• Sürekli gelişen ve yenilenen teknoloji düzeyi, 
• Emeklilikte meydana gelen yenilikler, 
• Demografik sistemin değişmesi, 
• Finansal okuryazarlık seviyesinin düşüklüğü nedeniyle hatalı finansal kararların alınması, 
• Finansal okuryazarlık bilgi eksikliğinden kaynaklı dolandırıcılık,  
• Finansal dışlanma.  

2.2.1. Finansal Okuryazarlığın Birey İçin Önemi 

Şüphesiz ki finansal okuryazarlık bireyler açısından çok fazla önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalarda da 
bireyler açısından önemi farklı şekillerde ortaya konulmuştur.   

 Finansal okuryazarlığın bireyler açısından önemini ortaya koyan nedenler arasında çalışma hayatındaki 
düzensizlikler, finansal sorumlulukların artması, borçlanma gereksinimi, gelecek için beklentiler gibi etkenler 
öne çıkmaktadır (Temizel ve Bayram, 2011:74). Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ile bireyler 
çalışmalarında başarıyı elde edecekleri gibi, tasarruf ve yatırımlarını arttırarak borçlanma ihtiyaçlarını en aza 
indirecek ve gelecekte refah düzeylerini arttırabileceklerdir. 

Finansal okuryazarlık her yaştan bireye yarar sağlayacağı gibi farklı gelirlere sahip bireylere de yarar 
sağlamaktadır. İşe yeni başlayan bireylere tasarruf ve bütçeleme ile ilgili belli başlı fikirler sunabilmektedir. 
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Böylelikle borç alma ve harcama yapma bireyler tarafından denetim altına alınmış olur. Finansal okuryazar 
yetkinliğine sahip kişilerin hangi yaşta veya gelirde olursa olsun daha az harcama yaptıkları, riskleri daha iyi 
kontrol altına alabildikleri ve tasarruflarını arttırdıkları gözlemlenmiştir (Temizel ve Bayram, 2011:75).  

Finansal okuryazarlık birçok insan için hangi meslekten olursa olsun çok önemlidir. Günümüzde bankacılık 
işlemleri, öğrencilerin harç işlemleri, sigorta işlemleri, konut kredileri gibi birçok finansal işlemler 
yapılmaktadır. Bu gibi finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve kararların doğru alınması doğrudan bireylerin 
yaşamlarını etkilemektedir (Temizel ve Bayram, 2011:77). Finansal okuryazar bireyler finansal açıdan 
bugünden geleceğin planlamasını yapabilmekte ve bunu başarı ile yönetebilmektedir.     

2.2.2. Finansal Okuryazarlığın Finansal Sistem ve Ekonomi İçin Önemi 

Ekonominin sağlıklı işlemesinde ve ekonomik istikrarın devam etmesinde finansal okuryazarlığın katkısı 
büyüktür. Finansal okuryazar bireyler, alacakları bir ürün veya hizmet karşısında önceden geniş bir araştırma 
yapacaklar ve buda piyasanın etkinliğini arttıracaktır. Bu sayede sağladığı fayda açısından düşük fakat değeri 
pahalı olan ürünler satın alınmayarak sistem dışına çıkarılacaktır. Bunun yanında kayıt dışı ekonomik 
yöntemlerin (tefecilik, kaçakçılık gibi), kullanılması hem bireye hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir 
(Gökmen, 2012:26). Çünkü bu gibi işlemler haksız rekabete, bütçe açıklarına, vergilerin azalmasına, ekonomik 
verimliliğinin düşmesine vb. birçok sonuçlara neden olmaktadır. Bu sonuçlar bireyleri doğrudan etkilemekte, 
ekonomik anlamda refah düzeyinin düşmesine ve ülke ekonomisinin zarar görmesine sebep olmaktadır. 
Finansal okuryazar bireyler veya kurumlar finansal işlemlerini, yasal olarak yapması ve yapılması gerektiğini 
bildiklerinden kayıt dışı ekonomik yöntemlerin önüne geçilecek ve finansal olarak gerekli haklarını 
arayabileceklerdir. Bu sayede finansal okuryazarlık bir anlamda kayıt dışılığın azalmasına katkı sağlayacaktır.  

Finansal okuryazar olan bireylerin daha doğru finansal kararlar aldığı ve daha fazla tasarruf yaptığı 
görülmektedir. Tasarruflardaki artışlar da yatırımları desteklemekle birlikte ekonominin büyümesine ve 
istihdamın artmasına olanak sağlamaktadır. Bu durumda ülke ekonomisinin uzun dönemli büyüme 
potansiyelini göstermektedir (TCMB, 2011).     

2.2.3. Finansal Okuryazarlığın Toplum İçin Önemi 

Toplumu oluşturan bireylerin birçok istek ve arzuları bulunmaktadır. Bunların başında ev almak, çocuklarının 
eğitimi, emeklilik vs. gelmektedir. Finansal okuryazar toplumlarda bu nedenlerden dolayı tasarruf bilinci 
oluşmaktadır. Böylelikle toplumun refah düzeyi de artmaktadır (Öztürk ve Demir, 2015:118). Bireylerin 
okuryazarlığı planlamanın doğru yapılmasını sağlayarak gelecekle ilgili beklentilerini 
gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır.  

Finansal okuryazarlık seviyesinin artmasının toplum üzerinde olumlu sonuçları bulunmaktadır. Toplumun 
ekonomik refah seviyesi yükselir, ekonomik olarak baskılar, stres ve aile içi huzursuzluk azalır. Hatta 
evliliklerin bitmesinin önüne bile geçebilir. Çünkü evliliklerin bitmesinin en temel nedenleri arasında 
ekonomik nedenler gelmektedir. ABD’de yapılan bir çalışmanın sonuçları, kadınların %32,9’u, erkeklerin ise 
%28,7’sinin boşanmalarının en önemli sebeplerinden biri finansal açıdan sorunlardan kaynaklandığını 
belirtmişlerdir. Finansal okuryazarlık ile bu sorunlar ortadan kalkmakta, bu nedenden ötürü boşanmalar 
azalmakta bu da o ortamda yetişen çocukların daha sağlıklı büyümesine imkan tanımaktadır (Ünal vd., 
2015:40).  

2.3. Finansal Okuryazar Olabilme Koşulları 

Finansal okuryazarlığı doğrudan tespit etmek olanaksızdır. Bu nedenle finansal okuryazarlığı tespit 
edebilmek için, göstergeler belirlenmektedir. Finansal okuryazarlık düzeyi belirlenirken farklı göstergelerden 
faydalanılmasının nedeni, finansal okuryazarlığın literatürde farklı şekillerde tanımlanmasından 
kaynaklanmaktadır (Moore, 2003:16). 

Finansal okuryazar birey finans uzmanı anlamına gelmemektedir. Temel finansal kavramları, faiz 
hesaplamalarını gibi işlemleri yapabilme şartı aranmaktadır. Dolayısıyla finansal okuryazarlık portföy 
çeşitlendirme, hisse senedi alım satımı, borsada işlem yapabilme gibi yetkinliklerin bilinmesi değil, portföy 
çeşitlendirmesinin ne olduğu, menkul kıymetlerin (tahvil, hisse senedi gibi) ne olduğu ve menkul kıymetlerin 
arasındaki temel düzeydeki farkları bilmesi yeterli görülmektedir (Gökmen, 2012:28). Bu açıklamaya göre 
parasını iyi yönetebilen, finansal sistemin işleyişini kavrayabilen, finansal planlamalar yapabilen finansal 
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okuryazar olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda aşağıda yer alan becerilere sahip bireyler finansal 
okuryazar olarak nitelendirilmektedir (Temizel 2010:82): 

• Ekonomik ve mali değeri olan finansal bilgiyi araştırma becerilerine sahip, 
• Ekonomik ve mali değeri olan finansal bilgiyi değerlendirme becerilerine sahip, 
• Değerlendirilen finansal bilgilerden doğruyu bulma ve yararlanma becerilerine sahip bireylerdir. 

ABD’de finansal okuryazarlık ile ilgili başkana rapor hazırlamak için PACFL komitesi kurulmuştur. Komite, 
finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olan ve çeşitli finansal yeteneklere sahip olan kişileri finansal 
okuryazar olarak görmektedir. Sahip olması gereken yetenekleri şu şekilde sıralamaktadır (Er vd., 2014:120): 

• Finansal yatırım araçları ve finansal kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olması, 
• Nakit akışını bilmesi ve sürekli takibi, 
• Harcama planı yaparken kaynakları ve temel ihtiyaçları göz önüne alması, 
• İhtiyatlılık gereği fon gereksinimi duyacağı kadar birikim yapması, 
• Elindeki parayı değerlendirirken karar alma süreci, ev kiralama ya da satın alma gibi, 
• Yatırımda finansal riskleri göz önüne alma ve riskleri tanımlaması, 
• Finansal dolandırıcılığa karşı bilinçli olması, 
• Portföy çeşitlendirme, risk ve getiri gibi yatırım kararlarını doğru yapması, 
• Gelecekteki emekliliği planlama ve bireysel emeklilik, 
• Sigortacılık faaliyetlerine önem vermesi. 

Bir başka yapılan çalışmada ise finansal okuryazar olabilmek için şu hususlara dikkat çekilmiştir (Remund, 
2010:280; Huston, 2010:300): 

• Basit düzeyde finansal bilgiye sahip olma ve işlem yapma, 
• Bütçeleme yapma ve gelir gideri dikkate alma, 
• Birikimlerinden tasarruf yapma ve planlama, 
• Finansal araçları kullanarak zaman periyotları arasında finansal kaynak transferlerini 

gerçekleştirebilme, 
• Emeklilik ve sigortacılık işlemleriyle finansal teknikleri kullanarak kaynakların korunmasını ve 

devamını sağlayabilme sayılmaktadır.   

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde finansal okuryazarlığın farklı yönlerden analiz edildiği çalışmalardan bazılarına aşağıda kısaca 
değinilmiştir:  

Kılınç ve Antepli (2020) çalışmalarında, Konya İli Beyşehir İlçesi kamu çalışanların bazı sosyo-demografik 
özelliklerine (cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumu) göre finansal okuryazarlık düzeylerinin 
incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre memurların, diğer kamu çalışanlarına göre finansal durumu 
yönetmede kendilerini daha başarılı gördükleri ve parayı harcama yöntemini genellikle aileden 
kazandıklarını; öğretmenlerin diğer kamu çalışanlarına göre düzenli para biriktirmeye daha yatkın oldukları; 
işçilerin diğer kamu çalışanlarına göre aylık altın biriktirmeyi daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Hastıngs ve Michelle (2020) çalışmalarında, finansal okuryazarlık ve sabırsızlığın bireylerin emeklilik ve 
yatırım davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemek için bir anket uygulamışlardır. Finansal okuryazar 
bireylerin servetlerinin fazla olduğu ancak ileriki yatırımlarda ve emeklilik planlamasında sabırsız 
davrandıkları sonucuna ulaşmışlardır.  

Cupák vd., (2020) yapmış oldukları çalışmada, finansal okuryazarlık bilgisi, piyasaya güven ve riskli 
varlıklara yatırım konularında bireylere tüketici finansmanı anketi uygulamışlardır. Çalışma sonucunda,  
bireylerin kendi finansal bilgilerine olan güveni, ekonomiye olan güveni ve riskli finansal varlıklara (özkaynak 
ve tahviller) yatırımı konusunda finansal okuryazarlık ve riskten kaçınma da dahil olmak üzere zengin bir 
değişken grubu için kontrol ederek, bireylerin finansal okuryazarlık bilgisinin, riskli varlıklara yapılan 
yatırımla ve piyasaya olan güvenle istatistiki olarak anlamlı bir ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Doğan (2019) çalışmasında, Borsa İstanbul’da hisse senedi alım satımı yapan yatırımcılar, kamu ve özel sektör 
çalışanları, serbest meslek ile uğraşanlar, emekliler ve öğrenciler üzerine 25 farklı ilde 2.300 kişiye anket 
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uygulamıştır. Araştırma sonucunda Türkiye geneli finansal okuryazarlık başarı seviyesi %52,49 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca hisse senedi alım satımı yapan yatırımcıların, borsada yatırım yapmayan bireylere göre 
finansal okuryazarlık başarı seviyelerinin çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte 
katılımcıların finansal okuryazarlık seviyesinin; cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, meslek, eğitim seviyesi 
gibi demografik değişkenlere göre farklılaştığını ortaya koymuştur. 

Kadoyo ve Khan (2019) yapmış oldukları çalışmada, Osaka Üniversitesinin tercih parametresi çalışmasından 
elde edilen verileri kullanarak Japonya’da finansal okuryazarlığı etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Sosyal 
öğrenme, tüketici sosyalizasyonu ve psikolojik öğrenme kuramlarından elde edilen çeşitli demografik, sosyo-
ekonomik ve psikolojik değişkenleri incelemişlerdir. Analize göre, cinsiyet, yaş ve eğitim v.b demografik 
faktörlerin; gelir ve meslek vb. sosyo-ekonomik faktörlerin ve geleceğin algılarına yönelik psikolojik 
faktörlerin finansal okuryazarlık düzeyini önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Deuflhard vd. (2019) yapmış oldukları çalışmada, hane halkı anketinden alınan bireysel tasarruf hesapları 
hakkındaki bilgileri, hesaba özgü faiz oranları ve özelliklerine ilişkin piyasa verileriyle eşleştirerek veri kümesi 
oluşturmuşlardır. Modern teknolojinin (çevrimiçi hesaplar) kullanımını finansal okuryazarlığın getirilerle 
pozitif bir ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Hane halkının tasarruflarında finansal bilgiyi kullandıkları 
görülmüştür. 

Koçyiğit vd. (2018) yapmış oldukları çalışmada, finansal eğitim verilen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğrencileri ve İşletme Bölümü lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık 
düzeylerini tespit etmeye yönelik anket yöntemi kullanmışlardır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular 
neticesinde, öğrencilerin bölümler ve sınıflar bazında finansal okuryazarlık seviyelerinin farklılık gösterdiği 
saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin herhangi bir işte çalışma durumları ve 
kredi kartına sahip olmalarına göre de istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Aksoylu vd., (2017) yapmış oldukları çalışmada, Kayseri'de yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri 
araştırılmış ve finansal okuryazarlık düzeyleri ile katılımcıların demografik özellikleri test edilmiştir. Analiz 
neticesinde bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri düşük çıkmıştır. 

Elmas ve Yılmaz (2016) çalışmalarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 
okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesini, öğrenim gördükleri üniversite eğitiminin finansal 
okuryazarlık seviyelerinde olumlu/olumsuz nasıl bir etki meydana getirdiği ve demografik etkenlerin finansal 
okuryazarlık üzerinde ne derece önemli olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. Elde edilen bulgular 
neticesinde, öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeyleri düşük olarak belirlenmiştir. Ayrıca kadın 
öğrenciler ile erkek öğrencilerin, kredi kartı kullanan öğrenciler ile kredi kartı kullanmayan öğrencilerin ve 
örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerinin finansal okuryazarlık başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olmadığını saptamışlardır. 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), Türkiye’de finansal okuryazarlığı geliştirme ve ileri 
düzeylere taşıma amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum 
kuruluşu üyelerinden oluşan komisyon kurmuştur. Bu komisyon finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmaya 
yönelik çalışmalarını sürdürmektedir (FODER, 2016).  

Biçer ve Altan (2016) çalışmalarında finansal okuryazarlık eğitimi verilen bir fakültede öğrenimlerine devam 
eden 335 öğrenciye anket formu uygulamışlardır. Anket ile öğrencilerin harcama, tutum, algı ve ilgi gibi 
toplam dört boyutta finansal okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bölümleri, finans ile 
ilgili eğitim alıp/almamaları ve demografik özellikleri ile finansal okuryazarlık arasında ne gibi farklılıkların 
olduğu tespit edilmiştir.  

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Kalkınma 
Bakanlığı 2016 yılında ortaklaşa yürüttükleri “Paramı yönetebiliyorum” projesiyle bireylerin finansal açıdan 
gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamışlardır. Proje ile birlikte, Türkiye’de 80 il kapsama dahil edilerek 
finansal okuryazar eğitimciler tarafından eğitimler, sempozyumlar ve kongreler düzenlenmesi aynı zamanda 
derslere müfredat olarak eklenmesi ile yüksek düzeyde finansal okuryazar bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.  

2015 yılında düzenlenen G-20 toplantısının en önemli konularından biri finansal okuryazarlık olmuştur. 
Toplantı sonunda özellikle bireylerin finansal anlamda karar almasına katkı sağlamak ve finansal farkındalığı 
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arttırmaya yönelik olarak, Dünya Bankası, IMF gibi diğer uluslararası kuruluşlar tarafından finansal 
okuryazarlık eğitim ve programlarının finanse edilerek arttırılması konusunda birlik sağlanmıştır.  

Kılıç vd. (2015) çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespiti için,  farklı 
fakülte ve bölümde okuyan toplam 480 öğrenciye anket uygulamışlardır. Analiz sonuçlarına göre internet 
bankacılığı ve kredi kartı kullanımının finansal okuryazarlık düzeyi için önemli bir etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bireysel bankacılık alanında yeterli düzeyde bilgiye sahip oldukları fakat 
yatırım alanında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu belirlemişlerdir. 

Çam ve Barut (2015) yaptıkları çalışmada, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini ve finansal 
olaylardaki tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamışlardır. Tesadüfi olarak seçilen 
400 öğrenciye yöneltilen finansal okuryazarlık anketi sonuçlarına göre; öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyleri oldukça düşük çıkmıştır. Aynı zamanda finansal kararlarda da tutum ve davranışların önemli 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Özdemir vd. (2015) çalışmalarında, Türkiye’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık 
bilgi ve becerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde okuyan 221 öğrenciye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya göre; finansal bilgi 
kaynaklarının ve cinsiyetin finansal okuryazarlık bilgi ve becerileri üzerinde etkili bir faktör olmadığı 
gözlemlenmiştir. 

2013 yılında yayınlanan 10. Kalkınma Planında kritik alanlar için “Öncelikli Dönüşüm Programları” 
kapsamında, kalkınma politikasında finansal okuryazar konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek ve eğitim 
vererek bu düzeyi yukarılara çekmeye çalışmak amaçlanmıştır (SBB, 2013). 

Krizek ve Hradil (2012) yaptıkları çalışmada, OECD’nin yayınlamış olduğu anket ölçeğini kullanarak tesadüfi 
olarak seçilen 2.120 üniversite öğrencisine bölümleri dikkate alınmaksızın online olarak anket uygulanmıştır. 
Elde edilen bulgularda cinsiyete göre finansal okuryazarlık düzeyinin farklılaştığı belirtilmiştir. 

Rodrigues vd., (2012) Portekiz’de yapılan bir çalışmaya göre, üniversite okuyan öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, toplamda 612 üniversite öğrencisine anket 
yapılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin finansal birikimlerini yaparken 
ailelerinden öğrendikleri bilgilerin karar almada önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
çalışma, öğrencilerin yaşları ilerledikçe finansal okuryazarlık düzeylerinin de arttığını ortaya koymuştur. 

Ülkelerin maliye ve ekonomi politikaları, siyasi istikrarı gibi etmenlerin başarısı aynı zamanda gelir düzeyinin 
yükselmesine bunun doğal sonuçları olarak tasarruf düzeyinin artmasına, o ülkede yaşayan bireylerin 
mutluluğunun artmasına ve finansal kurumların çeşitli hizmetler sunmasına vb. birçok yönden olumlu 
etkilemektedir. Bu etkilenmelerden dolayı finansal açıdan bireylerin eğitilmesi hem özel sektör hem de kamu 
sektörü açısından oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’de finansal okuryazarlık bu açıdan özel sektör kamu 
sektörü ve sivil toplum örgütleri eliyle geliştirilmeye başlanmış durumdadır (Temizel ve Bayram, 2011:79). 

Özel bankalar bir araya gelerek kültür yayınlarının satışının yapıldığı kütüphanede gençlere ücretsiz finansal 
okuryazarlık eğitimleri düzenlemektedirler (Temizel ve Bayram, 2011:79). 

Dünyada finansal okuryazarlık konusuna olan ilgi giderek artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bireylerin 
finansal bilgilerini arttırmak ve geliştirmek maksadıyla, finansal anlamda bilgili bireylerin, kendilerine olduğu 
kadar toplumun menfaatlerine de yarayacağı varsayımıyla, kamu ve özel teşebbüs ortak hareket etmektedir 
(Altıntaş, 2009:165). Ülkemizde de son dönemde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 
üniversiteler ve banka kuruluşları tarafından ailelere ve çocuklarına, yetişkinlere, öğrencilere yönelik olarak 
finansal okuryazarlık konusunda toplantılar, eğitim ve sertifika programlarının düzenlendiği görülmektedir.  

4.YÖNTEM VE BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin seçilen değişkenler ile finansal 
okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin finansal 
okuryazarlık başarı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini finansal okuryazarlık düzeyini belirlemek için Kayseri Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Fakültesindeki ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerden Muhasebe ve Finans 
Yönetimi, İşletme ve Muhasebe programlarında öğrenim gören 728 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
nicel araştırma metotlarından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Olasılıklı olmayan örneklemede,  
araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacının öngördüğü belirli değişkenlere göre sınıflandırılan kota 
örneklemesi yöntemiyle üç farklı bölümden toplam 219 ön lisans ve lisans öğrencisi örnekleme alınmıştır.  

Öğrencilerin bu programlardan seçilmesinin nedeni Muhasebe ve Finansman derslerinin bu bölümlerde daha 
çok yer almasından kaynaklanmaktadır. Ana kütlenin standart sapması bilinmediğinden örneklem 
büyüklüğünü hesaplarken; 

n = (
𝑁𝑁𝑝𝑝�𝑞𝑞�𝑍𝑍𝑎𝑎

2

2

(𝑁𝑁−1 )𝑑𝑑2+𝑝𝑝�𝑞𝑞�𝑍𝑍𝑎𝑎
2

2)  

formülü kullanılmıştır (Yıldız vd., 2002:s.142). 

Formülde kullanılan harfler; 

n = Örnekleme alınacak birey sayısı, 

N = Evrende bulunan birey sayısı, 

�̂�𝑝 = Olayın teorik olarak görülme sıklığı, 

𝑞𝑞� = (1 - �̂�𝑝 ), 

𝑍𝑍𝑎𝑎
2

2 = z tablosunda 𝑎𝑎
2
 ihtimalindeki tablo değerinin karesi, 

d = Ana kütle ile örneklem arasında kabul edilen sapma miktarını simgelemektedir. 

Yukarıda yer alan denklem verilerin homojen dağılımda %95 güven aralığında %5 hata ile olayın görülme 
sıklığı p=0,2 ile q=0,8 alındığında uygun örneklem kütlesi 185 olarak hesaplanmıştır. Anket olasılıklı olmayan 
örnekleme yöntemi ile seçilen 255 öğrenciye yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Eksik ve hatalı olanlar 
elenerek 219 adedi dikkate alınmıştır. 

4.2.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri 2019 yılı bahar döneminde toplanmıştır. Öğrencilere finansal okuryazarlık anketi ile ilgili 
açıklayıcı bilgiler verildikten sonra cevaplamaları için ankette yer alan sorular yöneltilmiştir. 

Anket ölçeği sınıflandırılmış olarak sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk yedi bölüm finansal okuryazarlık 
düzeylerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Son bölümde ise demografik sorular yer almaktadır. 

Anket birinci kısımda temel finans ve ekonomi bilgisi, ikinci kısımda bankacılık hizmetleri, üçüncü kısımda 
bireysel emeklilik ve sigorta işlemleri, dördüncü kısımda mali tablolar ve analizi, beşinci kısımda yatırım 
kararları, altıncı kısımda vergi kanunları ve yasal mevzuat bilgisi ve yedinci kısımda temel basit matematik 
ve basit faiz hesaplamaları konusunda öğrencilerin bilgilerini ölçmek amaçlanmıştır. 

Anket formu Louw vd., Chen ve Volpe, Knoll ve Huts, Chinen ve Endo tarafından esas alınıp Yunus Kılıç, 
H.Ali Ata ve İbrahim H. Seyrek (2015) tarafından derlenip toplanarak hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. 
İlk altı kısım “Doğru”, “Yanlış” ve “Fikrim Yok” cevap seçeneklerinin yer aldığı sorulardan oluşurken, yedinci 
kısımda matematik ve faiz hesaplamaları ile ilgili çoktan tek seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

4.2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Toplanan verilerin analizi için SPSS 23.0 istatistik programı kullanılmıştır. Frekans, ortalama değerler, 
yüzdesel dağılımlar, standart sapma gibi değerlere yer verilmiştir. Öncelikle araştırma verilerinin normal 
dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Simirnov testi yapılmıştır. Yapılan test 
sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin 
güvenilirliğinin testi için Cronbach Alpha güvenilirlik analizi yapılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin 
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finansal okuryazarlık ortalama başarı puanlarının cinsiyet, kredi kartı kullanımı ve internet bankacılığı 
kullanımı dikkate alınarak istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığının tespiti için T- Testi yapılmıştır.  

Örneklemde yer alan öğrencilerin finansal okuryazarlık ortalama başarı puanlarının sınıf düzeyi ve öğrenim 
görülen bölüm değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı tespiti için ise tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

4.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. Kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta 
mıdır?  

2. Öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeyleri okumakta oldukları sınıfa göre farklılaşmakta mıdır?  

3. Öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeyleri okumakta oldukları bölüme göre farklılaşmakta mıdır? 

4.  Öğrencilerin kredi kartı kullanıp kullanmama durumunun finansal okuryazarlık başarı düzeyi ile ilişkisi 
var mıdır? 

5. Öğrencilerin internet bankacılığı kullanıp kullanmama durumunun finansal okuryazarlık başarı düzeyi ile 
ilişkisi var mıdır? 

4.4. Araştırmanın Bulguları 

Cronbach Alpha katsayısı ile anket sorularının ölçek güvenilirliği kontrol edilmiştir. Cronbach alpha değeri 
belirlenirken, demografik değişkenler analize dâhil edilmemiştir. Güvenirlilik analizi, temel finans ve 
ekonomi bilgisi, bankacılık hizmetleri, bireysel emeklilik ve sigorta işlemleri, mali tablolar ve analizi, yatırım 
kararları, vergi kanunları ve yasal mevzuat bilgisi, temel basit matematik ve basit faiz hesaplamaları konuları 
içeren sorulara uygulanmıştır. 

Tablo 1. Güvenilirlik İstatistikleri 

Ölçeklere Ait Cronbach's Alpha 
Değeri 

Standart Soruların Cronbach's Alpha 
Değeri Soru (Madde)  Sayısı 

0,825 0,828 37 

Tablo 1’de gösterildiği gibi analiz sonucunda ölçeklere ait cronbach alpha değeri 0,825 olarak bulunmuştur. 
Bulunan cronbach alpha katsayısı 0,50 değerinden büyük çıktığı için ölçek güvenilirliğinin sağlandığı 
görülmüştür. 

Öğrencilere ankette demografik özellikleri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. (cinsiyet, bölüm, sınıf, kredi kartı 
kullanımı, internet bankacılığı kullanımı) Tablo 2’de anket verilerinden elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sıklık % Yaş Grubu Sıklık % 
Erkek 95 43,4 17-20 149 68 
Kadın 124 56,6 21-24 66 30,1 
Toplam 219 100 25-28 4 1,9 
   Toplam 219 100 
Bölüm Sıklık % Sınıf Sıklık % 
Muhasebe 73 33,3 1. Sınıf 94 42,9 
İşletme 26 11,9 2. Sınıf 95 43,4 
Muhasebe ve Finans Yönetimi 120 54,8 3. Sınıf 30 13,7 
Toplam 219 100 Toplam 219 100 
Kredi Kartı Kullanımı Sıklık % İnternet Bankacılığı Kullanımı Sıklık % 
Evet 87 39,7 Evet 105 47,9 
Hayır 132 60,3 Hayır 114 52,1 
Toplam 219 100 Toplam 219 100 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin 124’ü (%56,6) kadın, 95‘i (%43,4) erkektir. Bu öğrencilerin 94’ü (%42,9) 1. sınıf, 
95’i (%43,4) 2. sınıf, 30’u (%13.7) ise 3. sınıf öğrencisidir. Anket 3 farklı bölümden toplam 219 öğrenciye 
uygulanmıştır. Bu bölümlerin, 73’ü (%33,3) Muhasebe, 26’sı (%11,9) İşletme, 120’si (%54,8) Muhasebe ve 
Finans Yönetimidir. Kredi kartı kullanımı sorusuna öğrencilerin 87’si (%39,7) “kullanıyorum” 132’si (%60,3) 
“kullanmıyorum” cevabını vermiştir. Öğrencilerin 105’i (%47,9) internet bankacılığı kullandığını belirtirken, 
114’ü (%52,1) internet bankacılığı kullanmadığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin sorulara vermiş oldukları doğru cevaplar neticesinde ortalama başarı puanları belirlenmiştir. 
Analizlerde kullanılan testlerde tespit edilen ortalama başarı puanları dikkate alınmıştır. Tablo 3’te 
öğrencilerin demografik özelliklerine göre ortalama genel başarı puanları (%) verilmiştir. 

Tablo 3. Demografik Özelliklere Göre Ortalama Başarı Puanları 

ORTALAMA BAŞARI PUANLARI (100 Üzerinden) 
  TF BH BES MTA YK VKYM TMF GBP 

Cinsiyet 
Erkek 51,75 65,26316 68,21053 71,57895 49,26316 62,10526 53,26316 60,2048886 
Kadın 44,05242 53,89785 65,32258 66,53226 40,64516 53,54839 39,19355 51,8846014 

Bölümler 

Muhasebe 42,80822 54,3379 66,84932 58,56164 36,16438 54,52055 33,69863 49,5629486 
İşletme 42,30769 53,84615 66,15385 64,42308 33,84615 51,53846 35,38462 49,6428571 
Muhasebe 
ve Finans 
Yönetimi 

53,4375 62,63889 66,5 75,83333 51,66667 60,16667 54,5 60,67758 

Sınıf 
1 46,40957 58,33333 66,80851 61,70213 38,08511 50,85106 41,70213 51,9845486 
2 45,65789 54,91228 64,21053 70,26316 41,26316 59,57895 42,94737 54,1190486 
3 64,58333 72,77778 73,33333 85,83333 74 70 64 72,0753957 

Kredi Kartı 
Kullanımı 

Evet 50,86207 64,17625 68,73563 71,26437 45,51724 60 45,74713 58,0432414 
Hayır 47,06439 55,30303 65,15152 67,04545 43,63636 55,45455 45 54,0936143 

İnternet 
Bankacılığı 
Kullanımı 

Evet 56,07143 67,30159 71,61905 73,09524 50,28571 60 48,7619 61,0192743 

Hayır 41,66667 51,02339 61,92982 64,69298 38,94737 54,73684 42,10526 50,7289043 

Yukarıdaki tabloda yer alan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:  

TF : Temel Finans 
BH : Bankacılık Hizmetleri  
BES : Bireysel Emeklilik ve Sigorta  
MTA : Mali Tablolar ve Analizi  
YK : Yatırım Kararları  
VKYM : Vergi Kanunları ve Yasal Mevzuat  
TMF : Temel Matematik ve Faiz Hesaplamaları  
GBP : Genel Başarı Puanı 

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre, öğrencilerin finansal okuryazarlık genel başarı puanının %56,05 olduğu 
görülmektedir. En fazla doğru cevap verilen alan mali tablolar ve analizi bölümü iken (%69,05), en az doğru 
cevapların verildiği alan yatırım kararları bölümü (%44,95) olmuştur.  

Cinsiyete göre bakıldığında, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere kıyasla daha başarılı oldukları 
görülmektedir. Erkek öğrencilerin sorulara verdikleri ortalama doğru cevap başarı puanı %60,20 iken bu oran 
kadın öğrencilerde %51,88’olarak sonuçlanmıştır.  

Bölüm bazında kıyaslama yapıldığında, Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü (%60,67) en fazla başarı 
puanına sahip iken onu (%49,64) ile İşletme ve (%49,56) ile Muhasebe bölümü takip etmektedir. 

Sınıf kategorisinde ise 3. sınıflar (%72,07) ile en fazla başarı yüzdesine sahiptir. Devamında 2. sınıflar (%54,11) 
son olarak ta 1. sınıflar (%51,98) ile gelmektedir.  
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Öğrencilerin kredi kartı kullanıp kullanmama ve internet bankacılığı kullanıp kullanmama durumuna göre 
başarı puanları değerlendirildiğinde, kredi kartı kullanan öğrencilerin başarı puanı (%58,04) internet 
bankacılığı kullanan öğrencilerin başarı puanı (%61,01) olduğu gözlemlenmiştir. 

• Cinsiyet, Kredi Kartı ve İnternet Bankacılığı Kullanımı ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

Öğrencilerin cinsiyeti, kredi kartı kullanıp kullanmama ve internet bankacılığı kullanıp kullanmama ile 
finansal okuryazarlık başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla 3 farklı T-Testi yapılmıştır. Tablo 4’te yapılan testlerle ilgili sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 4. T-Testi Cinsiyet, Kredi Kartı ve İnternet Bankacılığı Kullanımı ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Cinsiyet Durumu 
Kredi Kartı Kullanan ve 

Kullanmayan 
İnternet Bankacılığı Kullanan 

ve Kullanmayan 
  Kadın Erkek Evet Hayır Evet Hayır 

ORTALAMA 
GENEL 
BAŞARI 

N 124 95 87 132 105 113 

𝐗𝐗
→ 19,5081 22,7789 21,7701 20,3712 22,9810 19,0708 

T 4,765  1,602  4,765  

P 0,000  0,111  0,000  

Tablo 4’e göre cinsiyet ile finansal okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Finansal okuryazarlık seviyesi açısından erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre 
başarı düzeyleri daha yüksektir. 

Öğrencilerin kredi kartı kullanıp kullanmama durumu ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Finansal okuryazarlık seviyesi açısından kredi kartı 
kullananların, kredi kartı kullanmayanlara göre başarı düzeyleri daha yüksektir. 

Öğrencilerin internet bankacılığı kullanıp kullanmama ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Finansal okuryazarlık seviyesi açısından internet 
bankacılığı kullanan öğrenciler, internet bankacılığı kullanmayan öğrencilere göre başarı düzeyleri daha 
yüksektir.  

Bölüm ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

Tablo 3’te öğrencilerin aldıkları puanların bölüm düzeyi değişkeni açısından farklılaşma durumunun 
incelenmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5.Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin Bölüm Bazına Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi(ANOVA) Sonuçları 

Boyutlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F P 

Finansal 
Okuryazarlık 

Gruplar Arası 712,499 2 356,225 9,534 0,000 
Grup İçi 8070,382 216 37,363   
Toplam 8782,831 218    

Tablo 5’e göre farklı bölümlerdeki öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin ortalama başarı 
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=9,534, p<0,05).  

Öğrencilerin bölüm düzeyi değişkeni açısından finansal okuryazarlık ortalama başarı puanlarının Tukey testi 
karşılaştırması yapılarak analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Bölüm ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi Tukey Analiz Sonuçları 

ORTALAMA 
GENEL BAŞARI 

BÖLÜM Bölüm ORT FARK S.HATA P 
Muhasebe Muhasebe ve Finans Yönetimi -3,46244 0,90729 0,001 

İşletme Muhasebe ve Finans Yönetimi -4,01987 1,32227 0,007 

Tukey analizi sonuçlarına göre muhasebe bölümüyle işletme bölümünün arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir sonuç çıkmamasından dolayı tabloda yer verilmemiştir. 

Sınıf ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

Tablo 3’te öğrencilerin aldıkları puanların sınıf düzeyi değişkeni açısından farklılaşma durumunun 
incelenmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin Sınıf Bazına Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boyutlar 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı SD Kareler Ortalaması F P 

Finansal 
Okuryazarlık 

Gruplar Arası 1635,717 2 817,859 24,717 0,000 
Grup İçi 7147,114 216 33,088   
Toplam 8782,831 218    

Tablo 7’ye göre farklı sınıflardaki öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin ortalama başarı 
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=24,717, p<0,05).  

Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkeni açısından finansal okuryazarlık ortalama başarı puanlarının Tukey testi 
karşılaştırması yapılarak analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Sınıf ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi Tukey Analiz Sonuçları 

ORTALAMA 
GENEL BAŞARI 

SINIF Sınıf ORT FARK S.HATA P 
1 3 -8,25461 1,20622 0,000 
2 3 -7,52281 1,20468 0,000 

Tukey analizi sonuçlarına göre 1. sınıfta okuyan öğrencilerle 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir sonuç çıkmamasından dolayı tabloda yer verilmemiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Dünya’da yaşanan son gelişmelerle birlikte bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri düzenli olarak 
ölçülmekte ve finansal okuryazarlık düzeyinin gelişimi için çalışmalar yapılmakta ve öneriler sunulmaktadır. 
Fakat finansal dolandırıcılık ve karmaşık finansal yatırım araçlarının artması finansal okuryazarlık düzeyinin 
artmasının gerekliliğini ortaya koymakta ve bu olumsuz durumlar tasarruf sahiplerinin doğru değerlendirme 
imkânını zorlaştırmaktadır. 

Analizler sonucunda elde edilen bulgular neticesinde, araştırmaya dahil edilen öğrencilerin finansal 
okuryazarlık genel başarı puanının %56,05 olduğu görülmektedir. En fazla doğru cevap verilen alan mali 
tablolar ve analizi bölümü iken (%69,05), en az doğru cevapların görüldüğü alan yatırım kararları bölümü 
(%44,95) olmuştur. Öğrencilerin almış oldukları derslerin bu sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. 

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkek öğrencilerin kadın öğrencilere kıyasla daha başarılı oldukları 
görülmüştür.  

Bölüm bazında kıyaslama yapıldığında, en başarılı Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü öğrencileri olduğu 
(%60,67) onu (%49,64) ile İşletme bölümü öğrencileri ve (%49,56) ile Muhasebe bölümü öğrencileri takip 
etmiştir. 

Sınıf kategorisinde ise 3. Sınıf öğrencileri (%72,07) ile en fazla başarı yüzdesine sahip iken devamında 2. sınıf 
öğrencileri (%54,11) ile ve son olarak ta 1. sınıf öğrencileri (%51,98) ile takip etmiştir.  
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Öğrencilerin kredi kartı kullanıp kullanmama durumuna göre başarı yüzdeleri karşılaştırıldığında anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda öğrencilerin bilinçsizce kredi kartı kullanımına yöneldiğini 
ve bu çalışma açısından kredi kartı kullanımının finansal okuryazarlığı olumlu yönde etkilemediğini 
söylemek mümkündür. 

Yapılan analizlerden ve literatürde yer alan çalışmalardan yola çıkarak aslında finansal okuryazarlık ülkede 
yaşayan bireylerin tamamını ilgilendirmektedir. Sadece üniversite okuyan bireylerin değil emeklilik yaşına 
gelmiş bireylerin dahi ileriki dönemlerde yapacağı yatırımları dahi etkilediğinden dolayı toplumun geneline 
yayılan bir alandır. Bu nedenle finansal okuryazarlık düzeyini arttırmak için birçok faaliyette bulunulabilir.  

Çocukluktan itibaren bireylere tasarruf bilinci verilmelidir. Çocuklara verilecek olan tasarruf bilincinin tam 
anlamıyla anlaşılması için de öncelikle yetişkinlere eğitimler verilmeli; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
yetişkinlere özel eğitim programlarını yaygınlaştırarak ülke geneline uygulamasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Kredi kartı kullanımı ile ilgili bilinçlendirici çalışmalar yapılmalı, kredi ve borçlanma gibi konularda devlet 
eliyle hazırlanacak kamu spotlarının finansal davranışları olumlu yönde geliştireceği düşünülmektedir. 

İş güvenliği eğitimi gibi tüm özel ve kamu kuruluşlarında finansal okuryazarlığın zorunlu hale getirilmesi 
finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ülke uygulamalarında genel olarak, finansal konuların mevcut derslerin içinde bir ünite ya da kazanım olarak 
yer aldığı, öğrencilerin bu konuları daha iyi kavrayabilmeleri ve daha etkin öğrenebilmeleri için yazılı 
doküman dışında internet siteleri, çevrimiçi oyunlar, okul dışı aktiviteler gibi yöntemlerin benimsenmesinin 
finansal okuryazarlık düzeyinin artmasına katkısı olacağı düşünülmektedir (Taşçı, 2011).   

Bu çalışma ile araştırma yapılan üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri hakkında genel bir 
fikir verilebileceğine inanılmaktadır. 
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Amaç – Bu araştırmada, yapı, misyon, girdiler, kaynaklar, paydaşlar ve çevreyle ilişkileri 
açısından karmaşık örgütler olarak nitelendirilebilen üniversitelerin,  stratejik plan gereği 
yapmak durumunda oldukları  -ancak tanımı, sınırları, bileşenleri, analiz yöntemleri itibariyle 
çeşitlilik ve karmaşa içeren- örgüt kültürü ölçümlerini, hangi alt boyutlarda ve yöntemlerle 
yaptıklarını,  mevcut stratejik planlarını inceleyerek ortaya koymak amaçlanmıştır.   

Yöntem – Araştırmanın çalışma grubunu 128 devlet üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırma 
tarama modelinde desenlenmiş olup, veriler üniversitelerin stratejik planlarında yer alan örgüt 
kültürü analizlerini -var olduğu şekliyle- betimlemeye çalışmak için doküman inceleme tekniği 
kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sürecinde aktif stratejik plana sahip üniversitelerin sadece %17’si  örgüt 
kültürü analizlerini “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi”nde önerilen yöntemlerle 
yapmış, diğerleri (%83)  herhangi bir ölçüm yapmadan sadece genel değerlendirme ifadelerine 
yer vermişlerdir. 128 Devlet üniversitesinin 34’ü, (%33) stratejik planlarında örgüt kültürlerine 
ilişkin bilgiye yer vermemişlerdir. 

Tartışma – Üniversitelerin stratejik planlarında, örgüt kültürü analizlerinin amacına uygun 
yapılma oranı çok düşük düzeyde kalmıştır. Ölçümlenmeyen göstergeler, karşılaştırmalı analiz 
yapmaya fırsat veremeyeceğinden, hazırlanan planların örgütler üzerindeki etkisini izlemek de 
mümkün olamayacaktır. Stratejik planların bir zorunluluk ve  prosedür olarak görülmesi,  
stratejik planlamanın gereği gibi uygulanması sonucu elde edilecek kazanımlar konusunda 
yeterli bilgiye sahip olunmaması, gerçekçi bir yaklaşım ve özenle uygulanmaması gibi konular 
bu sonucun nedenleri olarak sayılabilir.  
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Purpose –With this study, the organizational culture measurements of universities, which can 
be defined as complex organizations in terms of structure, mission, inputs, resources, 
stakeholders and their relations with the environment, it is aimed to reveal what they did with  
which dimensions and methods by examining their existing strategic plans. 

Design/methodology/approach – The study group of the research consists of 128 public 
universities. The research was designed in the document screening model and the document 
analysis technique was used to try to describe the organizational culture analyzes- as they exist- 
in the strategic plans of the universities. 

Findings –In the research process, only 17% of the universities with an active strategic plan 
made their organizational culture analyzes using the methods proposed in the "Strategic 
Planning Guide for Universities", while others (83%) included only general evaluation 
statements without making any measurements. 34 of the 128 state universities (33%) did not 
include information about organizational cultures in their strategic plans. 

Discussion – In the strategic plans of universities, the rate of performing the organizational 
culture analysis in accordance with its purpose remained at a very low level. It will not be 
possible to monitor the impact of the prepared plans on the organizations, as the indicators that 
are not measured cannot provide an opportunity for comparative analysis. Topics such as the 
fact that strategic plans are considered as a necessity and procedure, not having enough 
information about the gains to be obtained as a result of the proper implementation of strategic 
planning, a unrealistic approach and uncareful implementation can be counted as the reasons 
for this result. 
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Giriş 

Dinamik iş dünyasında örgütler, özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinden buyana, büyüme-gelişme, kârlarını 
maksimize edebilme, devamlılıklarını sağlayabilme, farklılaşma, rekabet üstünlüğü elde edebilme, kısaca 
kalıcı başarıya ulaşabilmek için değişik yöntemler bulmaya  çabalamışlardır. Bunu sağlayabilecek en önemli  
unsurların, fiziksel aktiflerinden çok, örgütlerin  sahip oldukları maddi olmayan,  bilgi tabanlı, entelektüel 
varlıklarıyla  formüle edilen değerler oldukları fark edilmiştir. Bu arada sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve 
etnoloji literatüründe yer alan kültür kavramı da örgütsel yönetim yazınına giriş yapmış, giderek önemi 
artmaya ve örgütlerin yapısal sermayeleri kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. En genel tanımla 
kültür, insanoğlunun yaşadığı, öğrendiği, nesiller boyu aktardığı soyut ve somut değerler topluluğudur. 
Değerler, inançlar, normlar, semboller, iletişimde kullanılan dil, sözsüz iletişim tarzı,  alışkanlıklar, ahlaki 
yaklaşımlar, kullanılan teknoloji, üretilen sanat, hikayeler, törenler vb. unsurları örnek olarak sayabiliriz.  
Buradan hareketle örgüt kültürünü, örgütteki tüm paydaşların paylaştığı, değerler, inançlar, anlayış ve 
kurallar  topluluğu şeklinde tanımlayabiliriz. 

Her örgütün kültürünün kendine özgü olması, örgütteki hemen her şey ile ilişkilendirilebilmesi, örgüt 
kültürünün sınırlarının belirlenmesi, tanımlanması, özelliklerinin ortaya konması, sınıflandırılması, 
ölçümlenmesi  gibi konuları çeşitlendirmekte ve karmaşık kılmaktadır. Örgüt kültürü konusunda yapılan 
çalışmaları sınıflamaya tabi tutarsak,  örgüt kültürünü kategorize etmeye, tipolojiler oluşturmaya  yönelik 
araştırmalar ve örgütlerin kültürel dokusunu ortaya çıkarmaya dönük araştırmalar  şeklinde ikiye ayrıldığını 
görebiliriz (Danışman ve Özgen, 2003:94). Alan yazını incelediğimizde, örgüt kültürü analizinde nitel yöntem 
mi, nicel yöntem mi ya da her iki yöntemin mi kullanılacağı tartışma konusudur.  Yöntemlerde olduğu gibi, 
analizde temel alınacak kültür ögeleri, boyutları, değişkenleri ve sınırları konusunda da tam bir görüş birliği 
sağlanamadığı görülmektedir. 

Örgüt kültürünün  kurumların başarıları üzerinde kritik bir rolü olduğu bir gerçektir.  Ancak yukarıda 
açıklandığı gibi, tanımı, sınırları, bileşenleri, analiz yöntemleri itibariyle çeşitlilik ve karmaşa içeren örgüt 
kültürü konusunda; yine karmaşık yapıya sahip üniversitelerin yaklaşım ve uygulamalarının ne olduğunun 
belirlenmesi düşüncesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bunun için ülkemizde kamu yönetiminde 
2006 yılından itibaren uygulanmakta olan stratejik planlama uygulaması gereği hazırlanan üniversite stratejik 
planlarının, özdeğerlendirme bölümündeki örgüt kültürü analizleri incelenerek betimlenmeye çalışılmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 

Stratejik Planlama 

Stratejik plan, örgütün geneli  hakkında bilgi sağlamak için sistematik bir süreç ortaya koyar; örgütün  
çevresini keşfetmesi, güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmesi, misyon ve hedeflerini belirlemesi, paydaşlarını 
tanımlaması ve eylem planlarını uygulaması için çerçeve oluşturur  (Poister ve Streib, 2005: 46; Blair, 2004: 
102-103).  Bryson’a göre (1988:11) stratejik planlama, bir örgütün ne olduğuna, neyi, niçin yaptığını  
şekillendiren ve yönlendiren temel karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çabadır;  temelde yönetici, lider ve 
planlamacılara stratejik düşünme ve hareket etmeye yardımcı olmak için düzenlenmiş işlemler araçlar ve 
kavramlar grubudur;  örgütün gelişmesine ve etkili stratejinin yerleşmesine de katkı sağlamaktadır. Diğer bir 
ifadeyle stratejik planlama, mevcut kaynakları etkili ve verimli biçimde kullanarak örgütün gelecekte varmak 
istediği noktaya ulaşmak amacıyla yürüttüğü planlı faaliyetlerdir. Bu anlamda, mevcut durumun tespiti, 
bulunulan noktaya nasıl gelindiği, nereye doğru gidilmek istendiği ve gidilmek istenen noktaya nasıl 
ulaşılacağı gibi konular stratejik planlamanın temelini oluşturur. Stratejik yönetimi de kısaca “bir örgütün 
hedeflerine ulaşmasını mümkün kılan fonksiyonel kararların formülasyonu, yürütülmesi ve 
değerlendirilmesidir” şeklinde tanımlayabiliriz  (Bryson, 2012: 105-143; Albrechts, 2001: 295; Toma,2010). 

Stratejik planlama günümüz örgütlerince yaygın olarak kullanılan bir yönetim aracıdır ve diğer planlama 
süreçleri gibi, stratejik planlamanın da kendine özgü yönleri vardır. Bryson’a göre (2012: 11) stratejik planın 
alfabesi şu üç soruya cevap vermektir. Neredeyiz?, Nerede olmak istiyoruz?, Bu noktaya nasıl ulaşabiliriz?  
Stratejik planlama  ile örgüt-çevre ilişkisi bütün olarak görülür; iç ve dış çevre analizleriyle aralarındaki 
etkileşim incelenerek hareket noktaları belirlenir ve örgüt amaçları gerçekleştirilmeye çalışılır. Bununla 
birlikte; stratejik planlama bir örgütte  görev alan her düzeydeki çalışanın katılımını ve kurum yöneticisinin 
tam desteğini içeren -sonuç almaya yönelik- çabaların bütününden oluşur. Ayrıca, stratejik planlamanın 
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kurumlar için genel amacı, kurum içerisinde durum analizleri yaparak kurumun zayıf yönlerini tespit etmek 
ve bu zayıf yönlerini geliştirip güçlendirerek kurumun kendi faaliyet alanında söz sahibi konuma gelmesini 
sağlamaktır. Bu noktadan hareketle stratejik planlamanın iki temel amaç üzerine yapılandığı söylenebilir. 
Bunlardan birincisi farklılıkların tespiti ile yeni ve farklı fikirleri ortaya koyarak kurumun uzun dönemde 
büyümesini sağlamak ve bu büyümenin rekabet avantajını ele geçirmek. Diğeri ise, kurumu daha etkin ve 
verimli bir kurum kimliğine kavuşturabilmektir (Yükselen, 1998:29). 

Kamu Yönetiminde ve Üniversitelerde Stratejik Planlama 

Kamu kesimi, hızla değişimin ve reformların yaşandığı 1980’li yıllarda değişimlere adapte olabilmek, 
toplumun beklentilerini karşılayabilmek, kaynaklarını rasyonel kullanabilmek açısından geleneksel kamu 
yönetimi yaklaşımını terk ederek, yeni kamu yönetimi  adı verilen bir paradigmayı benimsemişlerdir. Bu yeni  
yaklaşım içerisinde özel kesimce kullanılan planlama ve  karar alma enstürmanları kullanılmaya ve kamu 
idarelerindeki atalete ve verimsizliğe çözüm üretmek adına stratejik planlamalar yapılmaya başlanmıştır. 

Bu yeni anlayış, politika yerine yönetime, performansa ve verimliliğe odaklanan, kamu idarelerindeki 
bürokrasiye karşı olan, rekabeti teşvik ederek ve piyasa temelli olan, maliyetleri azaltan, yöneticilere esneklik 
tanıyan, hedeflere odaklı bir yönetim anlayışını içeren özelliklere sahiptir (Bevir vd., 2003:1).  Çünkü kamu 
örgütlerinin sahip olduğu çeşitli finansal, fiziksel ve beşeri kaynakların tutarlı ve etkin şekilde kullanılması 
için maksimum düzeyde entegre edilmesi ve koordinasyonun sağlanarak iyi yönetilmesi şarttır. Bu da ancak, 
stratejik yönetim anlayışına sahip olmakla ve etkin bir stratejik plan oluşturup, uygulamakla 
sağlanabilmektedir. (Büyük ve Barca, 2011:163)  

Stratejik planlama, 1970’li  yıllardan  sonra  yükseköğretimde, 1980’li  yıllardan  sonra  ise  diğer düzeylerdeki 
eğitim kurumlarında  kullanılmaya  başlanmıştır. Ülkemizde ise 2000’li yıllarda gündeme gelmiş; 2003 yılında  
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  TBMM’de kabul edilmiş, 2006 yılında da yürürlüğe 
girmiştir. 5018 sayılı Kanun, kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlayacağına hükmetmektedir (T.C.Resmî Gazete, 24.12.2003, 25326, Md: 9). Stratejik planın 
“Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” 
(5018,Md:3/n)  şeklinde tanımlandığı  ilgili kanun uyarınca; stratejik planlamanın tüm kamu kurumlarında 
yaygınlaştırılması, -aşamalı bir geçiş planı dâhilinde ilerlemesi-  sağlanmıştır.  2006 yılından başlayarak devlet 
üniversitelerinde de kademeli olarak stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir ve beş yıllık dönemler 
itibariyle yapılması öngörülmüştür. 

Üniversiteler, hizmet ağırlıklı olmaları sebebiyle stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde yapacakları stratejik 
planlarında işletmelerden daha farklı planlama yapmak zorundadırlar. Bu nedenle, üniversitelerde stratejik 
yönetim anlayışı, eğitim sisteminin etkinliği ve bilimsel gelişmelerin gerekleri doğrultusunda, yükseköğretim 
sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak hedefi ekseninde şekillenmeli ve yönetim süreçleri ile kaynak 
kullanımında etkinliğin artırılıp sağlanması ve performansa dayalı bir yönetim anlayışına yönelik değişim 
ihtiyacını da ortaya koymalıdır. Kısaca, -strateji geliştiren tüm diğer kurumlar gibi üniversiteler de-  stratejik 
planlarında ifade edecekleri konular ve temel değerler üzerinde çok ciddi bir şekilde düşünmelidirler (Birinci, 
2014:137; Yılmaz ve Kesik, 2010:156; Collins ve Porras, 1996:66).  Diğer taraftan, üniversitelerde gerçekleştirilen 
stratejik planlama çalışmalarının, sadece ilgili üniversite için değil; üniversitenin sistem düşüncesi gereği 
etkileşimde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlar açısından da etki sahibi olduğu bilinci ile 
gerçekleştirilmesi elzemdir (Özmen vd, 2013:37). 

Yükseköğretim kurumlarında oluşturulacak stratejik planlama süreci şu aşamalardan oluşmaktadır: 
Neredeyiz sorusunun cevaplandığı durum analizi, nereye ulaşmak istiyoruz sorusuna cevap arandığı geleceğe 
bakış (misyon, vizyon ve temel değerler), farklılaşma stratejisi ve strateji geliştirme, gitmek istediğimiz yere 
nasıl ulaşırız sorusunun cevaplandığı eylem planları, performans programı ve son olarak başarımızı nasıl 
takip eder ve değerlendiririz sorusunun cevaplandığı  izleme ve değerlendirme, bölümlerinden oluşmaktadır. 
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Stratejik planlamaya durum analizi yaparak, örgütün güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği tehdit ve 
fırsatları belirlemeye çalışarak temel oluşturmaya çalışılır. Bryson’a göre (2012) dış çevre analizi, politik, 
ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilimler ile değişim, güncel ve potansiyel müşteri ve rakipler ile paydaş 
grupların yapısı  ve  statüsü  tarafından  belirlenir.  İç çevre  analizinde  ise  üç değerlendirme  önemlidir;  
örgütün kaynakları  (girdiler),  süreç  ve performans  (çıktılar).  SWOT analizi tam burada öne çıkmaktadır; 
çünkü her etkin strateji, örgütün zayıf yanları ile karşı karşıya olduğu tehditlerin üstesinden gelir ve örgütün 
güçlü yanları ile sahip olduğu fırsatların sunduğu  avantajlar  ile oluşturulur (Bryson, 2012:76). Durum analizi 
alt başlıklarından olan kuruluş içi analiz; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve 
bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak idarenin mevcut kapasitesinin 
değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan örgüt kültürü analizi de durum analizi süreci 
kapsamındaki kuruluş içi analizlerdendir.  

Sonuç olarak   yükseköğretim alanında meydana gelen gelişmeler ve yeni işbirlikleri, stratejik planlamanın 
üniversiteler için ne derecede önemli olduğunu, dolayısıyla stratejik planlamanın eğitim politikaları yanında 
çevreye de uyum sağlayarak üniversiteleri daha iyi bir geleceğe götüreceği açıktır (Nayeri vd., 2008:310). 

Örgüt Kültürü  

Yönetim ve organizasyon alanyazınında en popüler ve yoğun çalışılan konularından birisi olmasına rağmen, 
örgüt kültürünün kavram olarak tanımlanması, sınırlarının ve bileşenlerinin belirlenmesi, özellikleri ve 
fonksiyonları anlamında üzerinde henüz uzlaşı  sağlanamamıştır. Kültür kavramının -dinamik doğasından 
kaynaklı- çok sayıda tanımının yapılması ve  pek çok  disiplince çeşitli anlamlar yüklenmesi bu durumun 
sebepleri arasında sayılabilir. Hofstede kültürü bir grup insanı diğerlerinden ayıran aklın ortak 
programlaması olarak tanımlarken; House vd. bir topluluğun üyelerinin ortak deneyimlerinden doğan ve 
nesiller boyu aktarılan paylaşılmış değerler, tutumlar, inançlar, yorumlar ve önemli olaylar şeklinde 
tanımlamışlardır.  (Hofstede, 1984: 225; House vd., 2002:3). Zaman içerisinde -entelektüel sermaye- insan 
kaynağının öneminin anlaşılmasıyla kültür kavramı, 1900’lerin son çeyreğinde yönetim literatürüne girmiştir. 
Sosyoloji ve antropoloji literatüründe geçen kültür kavramı, Pettigrew’in  1979 yılında “Örgüt kültürleri 
üzerine inceleme” adlı makalesiyle yönetim alanyazınına giriş yapmış, o tarihten günümüze dek  tanımı, 
boyutları ve yöntemleri  araştırmaların ve tartışmaların odağında yer almıştır. 

Örgüt  kültürü, örgüt çalışanlarına davranış modelleri ve iş yapma şekilleri konusunda rehberlik eden, 
etkileşimle ortaya çıkan tutum, inanç ve beklentiler modelidir  (Armstrong, 1990:206). Camerer ve 
Vepsalainen’e (1998:115) göre örgüt kültürü, örgüt çalışanlarının beklemedikleri  durumlarla karşılaşmaları 
halinde  onlara rehberlik eden kurallar setidir. Örgüt kültürü; bireylerin eylemlerini etkileyen, düşünme 
yöntemleri, değerler ve normlar dizisidir; bir  örgütü  bir  arada  tutan  sosyal  bir  yapıştırıcıdır; işgörenlerce  
paylaşılan ve örgütü kaynaştıran,  değerler, varsayımlar, inançlar, beklentiler, felsefeler, ideolojiler 
yaklaşımlar ve normlardır;  bir örgütün kişiliğini yansıtır, çalışanların  memnuniyeti  ve   örgütün başarısı 
üzerinde  önemli  bir  etki gücüne  sahiptir (Thom, 1990:182; Wooten ve Crane, 2003:275; Szilagyi ve Wallace, 
1987: 519;   Kane-Urrabazo,  2006;188) şeklinde değişik ve çeşitli tanımları mevcuttur.  

Kültürün farklı disiplinler tarafından, farklı tanımlarının yapılmış olmasına  karşın; insanları birbirine 
bağlayıcı özelliğe sahip olması nedeniyle “sosyal yapıştırıcı/harç” gibi ifadeler üzerinde ortak bir uzlaşının 
hakim olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, Newstrom ve Davis (1993: 59), örgüt  kültürünün özelliklerini; 
ayırt edicidir, kararlı bir yapıdadır, ifade edilmeden de anlaşılabilir, semboliktir,  bütünleştiricidir,  kabul 
görmüştür,  üst yönetimin bir yansımasıdır şeklinde sıralamıştır. Schein’e göre (2002:18) örgüt kültürü, 
örgütçe belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, örgüt üyelerince birlik beraberlik duygusunun oluşturulması, 
örgüt içi-örgüt dışı gelişmelerden etkilenerek  çevresel değişime adapte olmayı sağlaması nedeniyle 
önemlidir. 

Örgütlerin sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte; yapı, strateji ve  
teknolojilerinin başarı sağlamak için yeter kriterler olmadığının  farkına varılmıştır. Pfeffer, (1995:5)  rekabet 
avantajı sağlamanın temelinin değiştiğini, geleneksel başarı kaynakları sayılan   ürün ve süreç teknolojileri, 
korumacı piyasalar, ölçek ekonomisi, mali kaynaklara ulaşabilme gibi konuların, eskisi kadar rekabet avantajı 
sağlamaya yetmediğini; insanların yönetilme pratiğinden türeyen örgüt  kültürünün, günümüzde bu 
faktörlerden daha önemli hale geldiğini belirtmiştir. Cabrera ve Bonache (1999:55) ise,  pozitif   ve güçlü bir 
örgüt kültürünün oluşturulmasında stratejik insan kaynakları uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. 



E. Bahar 12/2 (2020) 2017-2030 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2021 

Öte yandan, örgüt kültürünün önemli bir özelliği de oluşum şekliyle ilgilidir. Örgüt kültürü ya kurucularca 
oluşturulur  ya da zamanla kendiliğinden oluşur. Örgüt kültürünün zamanla oluşması, işgörenlerin  inanç ve 
değerlerine göre şekillenmesi ile açıklanabilir ve örgütsel  bağlılığa katkıda bulunur. Diğer taraftan, her 
kurucunun oluşturacağı kültürel değerler kendi yetiştirilme tarzının yansımasıdır. Bu anlamda örgüt kültürü; 
1. Kurucunun gruba getirdiği varsayımların ve teorilerin, 2. Grubun sonradan kazandığı deneyimlerin ortak 
çalışmasını yansıtır (Hofstede, 1984:105; Çetin, 2004:120). 

O’Reilly’ye (1989:16) göre, güçlü bir örgüt kültürünü değerli kılan iki neden bulunmaktadır. Birinci neden 
güçlü kültürün, kültür–strateji uyumunu daha kolay sağlıyor olmasıdır. Oluşturulan stratejilerin başarıyla 
uygulanabilmesi uygun bir kültürel zeminle mümkün olabilmektedir.  Bu nedenle örgütsel yapı ve  stratejide 
değişiklik düşünülürken, kültürün temelini oluşturan değerler dikkate alınmalıdır. İkinci neden ise 
işgörenlerin işletmeye daha fazla bağlanmasını sağlıyor olmasıdır.  Sonuç olarak günümüzde örgütlerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişebilmeleri örgüt-çevre uyumuna bağlıdır ve bu uyumun 
sağlanmasında en önemli uygulama olan stratejik yönetim sürecine gereken önem verilmelidir diyebiliriz. 

Örgüt Kültürü Analizi 

Örgüt kültürü konusunda yapılan çalışmalar incelediğinde örgüt kültürünü kategorize etmeye, tipolojiler 
oluşturmaya  yönelik araştırmalar ile örgütlerin kültürel dokusunu ortaya çıkarmaya dönük araştırmalar 
şeklinde ayrıldığı görülmektedir. Örgüt kültürü alanyazında ortaya çıkan hakim kanı; kültürün soyut 
özelliğinin ve değişik açılardan tanımlanmasının ölçme ve değerlendirmeyi zorlaştırdığıdır. Yapılan 
çalışmalarda örgüt kültürünün farklı özelliklerinin ve boyutlarının ele alınarak incelenmesi; farklı sonuçların 
elde edilmesine neden olmakta, net bir ortak paydada görüş oluşturmayı zorlaştırmaktadır. (Schein, 1992; 
Hofstede, 1991; Trompenaars ve Hampden-Turner, 1998; Cameron ve Quinn, 1999). Aslında her bir örgütün 
insan mozaiği ve dış çevre özellikleri farklı olduğundan,  ölçümleme konusunda standart geliştirmek ve 
kıyaslamalar yapmak çok da rasyonel görünmemektedir. 

 Koçel (2001:284), konuya durumsallık perspektifinden yaklaşmakta; ancak belirli durumlar ve koşullar (dış 
çevrenin yapısı, çalışanların nitelikleri ve kullanılan teknoloji vb) çerçevesinde “ideal” in aranması ve böyle 
bir kültürün özelliklerinin neler olması gerektiğinin tartışılabileceğini ileri sürmüştür. Hayek, (2014:160) ise 
kültürü tam olarak ölçmenin mümkün olmadığını, ancak ilişkilerini gözlemleyerek izlenimler 
edinilebileceğinin bazı bilim insanlarınca savunulduğunu belirtmiştir. Smircich (1983) ise,  her örgütün 
kendine özgü bir kültürünün varolmasından dolayı, kantitatif yöntemler yerine kalitatif yöntemler ve 
standardize olmayan ölçme araçlarının kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Konuyla ilgili bazı  
araştırmacılar,  kültürün  sadece  kalitatif  yöntemlerle,   bazıları  da  kantitatif  yöntemler kullanılarak  
araştırılabileceğini belirtirken, bir grup araştırmacı da her iki yöntemin birlikte  kullanılması gerektiğini 
belirtmektedirler (Hofstede vd., 1990:289; Hon, 2002:64). Örgüt kültürünün ölçülmesinde anket, gözlem, 
görüşme,  grup tartışmaları, doküman analizi, odak  grup  görüşmeleri   gibi yöntemlerin bir veya birkaç tanesi 
-kültür tasniflerine bağlı olarak- bir arada   kullanılabilmektedir. Ölçüm formlarında standart uygulamalar 
yerine, her örgütün kendi özelliğine göre formülasyonlar geliştirmenin daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. 

Örgüt kültürü analiz yöntemlerinde olduğu gibi, analizde temel alınacak kültür ögeleri, boyutları, 
değişkenleri ve sınırları konusunda da tam bir görüş birliği sağlanamadığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar 
inançları, bazıları inanç ve normları, bazıları ise semboller ve/veya örgütsel  uygulamaları baz alarak yapılan 
incelemede örgüt  kültürünün  açıklanabileceğini  ileri sürmektedirler. Örgütsel uygulamalar arasında; güç  
ve  statü  sistemleri,  ödül-ceza  sistemi,  kontrol  sistemi,  performans  değerlendirme  sistemi,  ödeme  sistemi,  
bireysel özerklik, örgütsel yapı, örgütsel destek, örgütsel kimlik, örgütsel adalet, çalışmada hoşgörü ve risk 
üslenmeyi teşvik vb. örnek olarak sayılabilir. Alanyazın incelendiğinde de örgüt kültürü özelliklerinin farklı 
kombinasyonlarına ilişkin çok çeşitli örgüt kültürü tipolojilerine rastlanmaktadır. Örgüt kültürü konusunda 
yapılan çalışmaları sınıflamaya tabi tutarsak,  örgüt kültürünü katagorize etmeye, tipolojiler oluşturmaya  
yönelik araştırmalar ve örgütlerin kültürel dokusunu ortaya çıkarmaya dönük araştırmalar  şeklinde 
ayrıldığını görebiliriz. Şişman’a  (2002:41) göre, bir analizde kültürün  bütün  yönlerini açıklamak oldukça   
güç  olabilir,  örgüt kültürü  öğelerinden  biri  yada  bir  kaçı  üzerinde  çalışma  yapılabilir demektedir. 
Görüldüğü üzere  tanımı, özellikleri, boyutları, analiz yöntemleri farklılığı ve çeşitliliği zenginlik oluştursa da 
karmaşaya da yol açabilmektedir.  
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Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde (T.C.Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018:21)  belirtildiği üzere; 
Üniversiteler, stratejik planlarında geleceğe bakışı geliştirirken örgüt kültürünü iyi analiz etmeli ve mevcut 
örgüt kültürünü dikkate almalıdırlar. Rehberde, örgüt kültürünün analizinden önce, mevcut örgüt 
kültürünün güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek tanımlanması; ardından örgüt kültürünün nasıl olması 
gerektiği konusunda perspektif oluşturulması, güçlü bir örgüt kültürü oluşturmak için üst yönetimin 
çalışanlardan, çalışanların da üst yönetimden beklentilerinin öğrenilmesi, sonrasında ise gelecekte olması 
istenilen ve mevcut örgüt kültürü farkını analizle ortaya koyarak yapılacaklar listesi oluşturup uygulamaya 
geçilmesi önerilmektedir.  

İlgili rehberde örgüt kültürü alt bileşenleri (boyutları) olarak şunlar verilmiştir: Katılım, üst yönetimin 
katılımcılığı destekleme düzeyi, katılım sağlama mekanizmalarının mevcudiyeti ve çalışanların kararlara 
katılım düzeyi vb.; işbirliği, bilgi paylaşımı konusundaki mekanizmanın yeterliliği ve etkililiği, takım 
çalışmasına yatkınlık, koordinasyonda etkililik düzeyi ile yönetimin ve çalışanların işbirliği ve bilgi 
paylaşımına açıklık düzeyi vb.; bilginin yayılımı, bilginin zamanında ilgili birim ve kişilere iletilme düzeyi ve 
karar süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi vb.; öğrenme, insan kaynakları yönetiminin gelişmeyi, 
ilerlemeyi teşvik ediciliği, bilgi, beceri, deneyimlerin paylaşılmasını olanaklı kılan mekanizmaların varlığı; 
örgüt içi iletişim, iletişimin çalışanlar arasındaki formal düzeyi, katılım ve işbirliğini destekleme düzeyi, 
üniversitedeki iletişim kanallarının yatay ve dikey olma durumları gibi; değişime açıklık, uygulanan 
kuralların değişime direnç düzeyi, yeniliğin, yeni fikir ve görüşlerin kabul düzeyi, değişimlerde dış çevre 
etkilerini dikkate alma düzeyi; paydaşlarla ilişkiler, karar ve uygulamalara paydaşların dahil edilme düzeyi, 
üniversitenin stratejik planı ile ilgili paydaşların bilgilendirilme düzeyi, paydaş yönetim stratejisinin varlığı, 
stratejik yönetim, çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluk ve farkındalık düzeyi, rutinin dışına 
çıkılarak stratejik konulara odaklanma düzeyi ve üst yönetimin stratejik plan ve evrelerini sahiplenme düzeyi; 
bhj ödül ve ceza sistemi, çalışan motivasyonu artırma  uygulamalarının varlığı ve etkililik düzeyi, ödül, ceza 
sisteminin varlığı, uygulanma düzeyi, hatalara karşı üniversitenin yaklaşımı vb. gibi konuların incelenmesi 
önerilmiştir. Örgüt kültürü analizinin ise anketler, mülakatlar ve arama konferansı gibi yöntemlerle 
gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla araştırma, ilgili rehberdeki örgüt kültürü boyutları ve 
analiz yöntemleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

Bu araştırmada  yapı, misyon, girdiler, kaynaklar, paydaşlar ve çevreyle ilişkileri açısından karmaşık örgütler 
olarak nitelendirilebilen üniversitelerin,  stratejik plan gereği yapmak durumunda oldukları örgüt kültürü 
ölçümlerini, hangi boyutlar ve yöntemlerle yaptıklarını,  mevcut stratejik planlarını inceleyerek ortaya 
koymak amaçlanmıştır.   

Yöntem 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Örgüt kültürü; motivasyon, performans ve verimliliği etkileyen, beşeri sermayeyi şekillendirerek örgütlere 
farklılık özelliği kazandıran doku olması nedeniyle, stratejik plan yaparak geleceğini şekillendirme çabasında 
olan her örgütün önem ve öncelik vermesi gereken konuların başında yer almalıdır. Yukarıda da değinildiği 
üzere, literatürde üniversitelerde stratejik planlama süreci üzerine son yıllarda yapılmış çalışmalara 
rastlanmakla beraber; durum analizi başlığındaki kuruluş içi analizlerden biri olan örgüt kültürü analizi 
üzerine herhangi bir çalışma mevcut değildir.   

 Araştırmayla, devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan örgüt kültürü analizlerinin nasıl 
yapıldıklarını -Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde (kapsam, boyut ve yöntem olarak) önerildiği 
şekliyle yapılıp yapılmadığını-  detayları ile ortaya koymak, uygulamaya dikkat çekmek ve bu bağlamda 
yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında izledikleri politikaların iyileştirilmesine ve bilimsel 
literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Araştırma Deseni ve Kapsamı 

Araştırmanın çalışma grubunu 128 devlet üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde 
desenlenmiş olup, veriler üniversitelerin stratejik planlarında yer alan örgüt kültürü analizlerini -var olduğu 
şekliyle- betimlemeye çalışmak için doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi, hem basılı 
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hem de elektronik materyalleri incelemek veya değerlendirmek için sistematik bir işlemdir ve diğer araştırma 
yöntemlerinde olduğu gibi, anlam çıkarmak, anlayış kazanmak ve ampirik bilgi geliştirmek için verilerin 
incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirir (Bowen, 2009:27). Nisan 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan 
tarama sonucu; stratejik planları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca onaylanan ve ilgili 
kuruma bağlı “Kamuda Stratejik Yönetim” adlı web sitesinde paylaşıma açılan stratejik planlar derlenmiştir. 
Bu web sitesinde bulunamayan planlar için ise üniversitelerin web sayfaları incelenerek tamamlanmaya 
çalışılmıştır. Ancak her iki sayfada da bulunamayan ve 2019 sonu itibariyle plan süresi tamamlanan ve  yeni 
dönem planları henüz yayınlanmayan veya yeni kurulmuş ancak stratejik planları henüz yayınlanmamış 
üniversiteler kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak toplam 104 devlet üniversitesinin stratejik planları 
çalışma grubu olarak;  stratejik planın durum analizi bölümündeki özdeğerlendirmelerden birisi olan kuruluş 
içi analizlerinden “örgüt kültürü analizi” de çalışma alanı olarak belirlenmiştir. İlgili plan döneminde örgüt 
kültürü analizlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılan analizlerde hangi örgüt kültürü alt boyutlarının 
değerlendirmeye alındığı ve hangi analiz yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 
elde edilen verileri açıklayabilmek için gerekli olan kavram ve ilişkilere ulaşmak amacıyla nitel analiz 
yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

İçerik analizi, sözel-yazılı verilere, sonradan istatistik işlemlerin uygulanabilmesine ve belirli bir kavram, 
görüş, durum, özellik ya da değişken hakkında önemli bilgiler edinmeye olanak sağlar (Tavşancıl ve Aslan, 
2001:21). Cohen vd., 2007:114)’a göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri 
mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında sıklıkla 
kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel 
dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile 
özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında içerik analizi 
yöntemi; verileri sınıflandırmak, kıyaslamak ve buna dayanarak kavramsal sonuçlara varmak amacıyla tercih 
edilmiştir. 

Araştırma kapsamındaki üniversiteler kuruldukları  dönem itibariyle üç gruba ayrılarak incelenmiştir. 

1.Grup Üniversiteler: 1980 yılı ve öncesi kurulanlar, 

2.Grup Üniversiteler: 1981-2000 tarihleri arasında kurulanlar, 

3.Grup Üniversiteler: 2001 yılı ve sonrası kurulanlar. 

Bu çalışmada içerik analizi yapılırken stratejik planlarda yer alan örgüt kültürü verileri Microsoft Office 
sistemindeki Excel programına işlenmiş ve ayıklama işlemine tabi tutulmuştur. Ardından veriler örgüt 
kültürü alt boyutlarına göre kategorize edilerek  kodlanmaya çalışılmış ve oluşturulan matrislere işlenmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda elde edilen verilerden; üniversitelerin örgüt kültürü analizlerini hangi alt boyutları 
dikkate alarak değerlendirdiği ve hangi yöntemleri kullanarak ölçümledikleri belirlenmeye çalışılacaktır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Üniversitelerin  stratejik planlarında, kuruluş içi analiz kapsamında örgüt kültürü analizleri  yapılmış 
mıdır? 

2. Örgüt Kültürü “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde”  önerilen (ve/veya farklı) nitel analiz 
yöntemleriyle ölçümlenmiş midir? 

3. Örgüt kültürü analizleri “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde”  önerildiği üzere 9 alt bileşen 
(Katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, örgüt içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, 
stratejik yönetim, ödül ve ceza sistemi) kapsamında değerlendirilmiş midir? 

 

 

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği  

Araştırmanın güvenirliği, araştırmada araştırmacı üçgenlemesi ve Miles ve Huberman’ın (1994) geliştirdiği 
formül uygulanarak sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmacı üçgenlemesi, elde edilen verilerin birden fazla 
araştırmacı tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi durumudur (Guion, 2002:2). 
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Araştırmada elde edilen verilerin örgüt kültürü alt boyutlarına göre kategorize edilmesi, kodlanması ve 
matrise işlenmesi konuları hem araştırmacı hem de araştırmacı dışında bir öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir.  Elde edilen veriler ışığında oluşturulan tema ve alt temalar kapsamında “görüş birliği” 
ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılmış;  gerekli düzenlemeler ve kodlamalar yapılmıştır. Kodlayıcılar arası 
güvenirlik Miles ve Huberman’ın (1994) uzlaşma yüzdesi kullanılarak hesaplamıştır. Güvenirlik = Görüş 
Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı). Hesaplama sonucunda araştırmanın güvenirliği, örgüt kültürü analiz 
yöntemleri ve alt bileşenleri değerlendirmesinin ortalaması alınarak  %93 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik 
hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 
1994:278-280). Buna göre elde edilen sonuç güvenirliğini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılığı  

Araştırma, içinde bulunulan plan döneminde geçerliliği olan stratejik planları içermektedir. İlgili sayfalarda 
ulaşılamayan devlet üniversiteleri stratejik planlarının, -ve ayrıca vakıf üniversitelerinin stratejik planlarının- 
araştırmaya dahil edilememesi çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırma, incelemeye alınan 
üniversitelerin örgüt kültürü analizlerinin değerlendirilmesi ile  sınırlılık göstermektedir. 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya ilişkin bulguların içerik analizine geçmeden önce incelenen 
üniversitelerin kuruluş yılları ve stratejik plan dönemleri hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır. 

Devlet üniversitelerinin kuruluş tarihleri hakkında genel fikir edinmek için sınıflandırma toplam sayı 
üzerinden yapılmıştır.  Çalışma kapsamında ele alınan 128 devlet üniversitesinin 21’i (%16,4) 1980 yılı ve 
öncesi, 31’i (%24,2) 1981-2000 yılları arasında kurulmuş, üniversitelerin sayısının en fazla arttığı dönemin 2001 
yılından günümüze kadarki dönem olduğu Tablo 1’de görülmektedir. 2020 yılı itibariyle mevcut devlet 
üniversitelerinin yaklaşık %60’ı 2001 yılı ve sonrası kurulmuştur.  

Tablo 1. Devlet Üniversitelerinin Kuruluş Dönemleri 

Üniversite Kuruluş 
Dönemleri 

Araştırma 
Kapsamındaki 
Üniversiteler 

Araştırma Kapsamı 
Dışında Kalan 
Üniversiteler 

Toplam Üniversite 
Sayısı 

 
% 

1980 ve Öncesi 20 1 21 16,4 
1981-2000 30 1 31 24,2 
2001 ve Sonrası 54 22 76 59,4 
Toplam 104 24 128 100.0 

Tablo 2’de 2020 yılında aktif planı mevcut üniversitelerin plan dönemleri görülmektedir. 24  (%18,7) devlet 
üniversitesinin planlarına T.C.Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve bu üniversitelerin resmi web sayfalarından 
ulaşılamamıştır. Bu durumun nedeni, bazı üniversitelerin (4 üniversite) mevcut stratejik plan dönemlerinin 
2019 yılı itibariyle sona ermesi ve yeni dönem planlarının da hazırlıklarının tamamlanmamış veya henüz 
onaylanmamış olmasıdır. Stratejik planlarına ulaşılamayan diğer üniversiteler ise; 2010 yılında kurulan 1, 2015 
yılında kurulan 4,  2016 yılında kurulan 2, 2017 yılında kurulan 1 ve  2018 yılında kurulan 12 üniversite olmak 
üzere toplam 24 üniversiteden oluşmaktadır. Bu 24 üniversite stratejik planı çalışma kapsamı içine 
alınamadığından, analiz ve değerlendirmeler 104 devlet üniversitesi planları üzerinden yapılacaktır.  

 

 

 

Tablo 2.  Üniversitelerin Stratejik Plan Dönemleri 

Üniversitelerin 
Stratejik Plan Dönemleri 

Üniversite 
Sayısı (f) 

 
% 

2016-2020 7 5,5 
2018-2022 31 24,2 
2019-2023 29 22.6 
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2020-2024 23 18,0 
2017-2021 14 11.0 
Plan Yok 24 18,7 
TOPLAM 128 100.0 

Araştırma kapsamındaki  aktif stratejik plana sahip 104 devlet üniversitesinin örgüt kültürü  analiz verileri 
dönemler itibariyle aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3. Stratejik Plana Sahip Üniversitelerin Örgüt Kültürü (ÖK) Analizleri 

Üniversite 
Grubu 

ÖK Analizi Yapılan 
Üniversiteler 

ÖK Analizi Yapılmayan 
Üniversiteler 

Toplam 
Üniversiteler 

Frekans % Frekans % Frekans % 
1.Grup 12 60,0 8 40,0 20 19,2 
2.Grup 19 63,3 11 36,7 30 28,8 
3.Grup 39 72,2 15 27,8 54 52,0 
Toplam 70 67,3 34 32,7 104 100 

Araştırmaya dâhil edilen -aktif stratejik plana sahip- bütün üniversitelerin kuruluş içi analizleri örgüt kültürü 
analizleri açısından  detaylı bir şekilde incelenmiş ve gruplandırılmıştır. 1.Grupta yer alan 20 üniversiteden 8 
üniversite (%40), 2.Gruptaki 30 üniversiteden 11’i (%37) ve 3. Gruptaki 54 üniversiteden 15 üniversite (%28) 
stratejik planlarında örgüt kültürü analizine ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermemişlerdir. İncelenen toplam 
104 üniversiteden 70’i (%67) kuruluş içi analizlerinde örgüt kültürleri hakkında bilgiye/analize yer 
verdiklerinden, içerik analizi ana kütlesini bu üniversiteler oluşturmaktadır. 

Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde (2018) örgüt kültürü analizi için önerilen yöntemler; anketler, 
arama konferansı, mülakatlar vb. yöntemlerdir. Tablo 4.de araştırma kapsamındaki üniversitelerin örgüt 
kültürü analizi için kullandıkları yöntemler verilmiştir. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere 1.Grupta bulunan 12 üniversiteden 5’i (%42), 2.Gruptaki 19 üniversiteden 4’ü 
(%21) ve 3.Gruptaki 39 üniversiteden 3’ü (%8)   örgüt kültürü analizlerinde özdeğerlendirme çalışması 
yapılarak anket uygulanmıştır.  Örgüt kültürü değerlendirmesi yapan üniversiteler içinde anket yöntemiyle  
ölçümleme yapmayı tercih eden üniversitelerin oranı %17 gibi düşük düzeyde kalmaktadır. (Aktif stratejik 
plana sahip 104 üniversite açısından değerlendirildiğinde ise bu oran %11’lere düşmektedir.) Bunlarındışında 
kalan ve %83’lük kısmı oluşturan 58 üniversitenin örgüt kültürleri ise,  stratejik plan hazırlayan yöneticilerce 
subjektif şekilde değerlendirilmeler yapılarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Anket yöntemi ile yapılan 
ölçümlemelerin; sayıca az olmaları ve  uygulama farklılıklarını görebilmek adına tek tek incelenerek 
detaylandırılması yararlı olacaktır. 

Tablo 4. Stratejik Plana Sahip Üniversitelerin  Örgüt Kültürü Analiz Yöntemleri 

Üniversite 
Grubu 

 
Frekans (f) 

Örgüt Kültürü Analiz Yöntemleri 
Anket  (f) Yönetici Değerlendirmesi (f) 

1.Grup 12 5 7 
2.Grup 19 4 15 
3.Grup 39 3 36 
Toplam 70 12 58 

1.Grup üniversiteler; bir üniversite incelemesini yedi alt boyut üzerinden (örgüt içi iletişim,  bilgi paylaşımı 
ve erişimi,  katılımcılık düzeyi,  iş yapma kültürü,  değişime açıklık,  hiyerarşik yapı,  liderlik ve yetki devri 
yapısı) gerçekleştirmiş, sonuçları tablo ve grafikle destekleyerek, güçlü, zayıf yönler ile yapılması gerekenler 
tablolaştırılarak anlatılmıştır. 1.Gruptaki ikinci üniversitede, Stratejik Plan Rehberinde belirtilen örgüt kültürü 
alt bileşenleri çerçevesinde; mevcut durum ve beklenen durum için ayrı ayrı ölçüm yapılmış, sonuçlar 
rakamsal olarak değil, her bir alt bileşen için düşük, orta,  ortalama üstü şeklinde ifadelendirilmiştir. Üçüncü 
üniversite aynı şekilde rehberdeki dokuz alt bileşen üzerinden ölçümleme yaparak tablo ve grafikle 
ortalamalar sunulmuştur. Dördüncü üniversitede dokuz alt bileşene ait ifadelerden ön plana çıkanlar sözel 
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belirtilerek örgüt kültürünün güçlü olduğu ve içselleştirildiği yorumu yapılmıştır. Bu gruptaki son üniversite 
ise ölçümlemesini Cameron ve Quinn’in geliştirdiği örgüt kültürü tipolojisini kullandıkları görülmektedir. 
“Hiyerarşi”, “klan”, “adhokrasi” ve “pazar” kültüründen hangisinin üniversitelerinde daha egemen olduğu 
analiz edilmiş ve   örgüt kültürü tipi olarak hiyerarşi kültürünün öne çıktığı belirtilmiştir. Ayrıca, elde edilen 
verilerden yola çıkarak rehberdeki dokuz alt bileşene ilişkin özdeğerlendirme yapılmıştır. 

2.Grupta anket yoluyla yapılan örgüt kültürü değerlendirmeleri ise; iki üniversite iç paydaş  anketlerinde 
bulunan örgüt kültürü alt bileşenlerine yönelik ifadelerin ortalamalarını sunarak durum değerlendirmeleri 
yapmışlardır. Bir üniversite ise, yapmış olduğu anket uygulamasının değerlendirmesini, her bir alt bileşen 
için sonuçları olumlu-olumsuz şeklinde yüzde oranlarla ifade etmişlerdir. Bu gruptaki son üniversite de  
çalışanların “hiyerarşi”, “klan”, “adhokrasi” ve “pazar” kültürü açısından algılarını ölçümlemiş,  her bir 
boyuta ilişkin yüzde oranlar verilmiş, alt bileşenlerle kısmen ilişkilendirilerek açıklanmıştır.  

3.Gruptaki üniversitelerden bir tanesinde dokuz alt bileşene ilişkin ifadelerin yer aldığı anket  sonuçları, 
bileşen bazında ayrı ayrı anlatım ve grafikle verilmiştir. Diğer üniversitede, özdeğerlendirme anketlerindeki 
örgüt kültürüne yönelik ifadelerin ortalamaları grafikle gösterilmiş, güçlü-zayıf yönleri ile çözüm önerilerinin 
bulunduğu tablo ile desteklenmiştir. Bu gruptaki 3.üniversitede ise, 20 alt boyutlu ölçek kullanarak detaylı 
ölçüm yapılmış, sonuçların ortalaması grafikle gösterilmiş ve zayıf ve sorunlu alanlar çözüm önerileri içeren 
tabloyla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.  

Görüldüğü üzere örgüt kültürü  değerlendirmelerinin %17’sini anket çalışmasıyla ölçümlemeler 
oluşturmakta, geri kalan %83’lük bölümde ise herhangi bir veri toplama uygulaması yapılmaksızın genel 
değerlendirmeler şeklinde yapıldığından,  sınıflamada yönetici değerlendirmesi kategorisine işlenmiştir. Bu 
değerlendirmelerden 21 stratejik planda örgüt kültürü tanımı, önemi ve genel değerlendirme, 6 planda alt 
bileşenler bazında genel değerlendirme, 6 planda  kalite çalışmalarına yer verme, geri kalanlarda ise, mevcut 
ve planlanan uygulamalara (konuyla ilgili anket çalışmalarının halihazırda yürütüldüğü, yeni üniversite 
olunması nedeniyle henüz analiz yapılamadığı vb.)  yer verilmiştir. 

Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde değerlendirme boyutları olarak  belirtilen/önerilen örgüt 
kültürü alt bileşenlerinin stratejik planlarda irdelenip irdelenmediği incelenmiş sonuçlar Tablo 5’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 5. Alt Bileşenler Açısından Örgüt Kültürü Değerlendirmeleri 

 
Örgüt Kültürü Analizi 

Alt Bileşenleri 

Üniversite Grupları Toplam 
(N=70) 

 
% 1.Grup 

(N=12) 
2.Grup 
(N=19) 

3.Grup 
(N=39) 

f % f % f % f % 
Katılım 11 91,7 14 73,7 24 61,5 49 70,0 
İşbirliği 8 66,7 12 63,2 18 46,2 38 54,3 
Bilginin yayılımı 8 66,7 12 63,2 24 61,5 44 62,9 
Öğrenme 6 50,0 8 42,1 17 43,6 31 44,3 
Örgüt içi iletişim 9 75,0 17 89,5 27 69,2 53 75,7 
Paydaşlarla ilişkiler 6 50,0 11 57,9 11 28,2 28 40,0 
Değişime açıklık 8 66,7 10 52,6 14 35,9 32 45,7 
Stratejik yönetim 4 33,3 8 42,1 13 33,3 25 35,7 
Ödül ve ceza sistemi 5 41,7 10 52,6 12 30,8 27 38,6 

Örgüt kültürü  anket çalışmalarında,  çoğunlukla alt  bileşenler açısından değerlendirmelerde 
bulunulduğundan kategorize etmek kolay olmuştur, ancak yapılan genel değerlendirmeleri (%83’lük kısım) 
dokuz alt bileşen açısından sınıflandırmak, yorumlamak nispeten daha karmaşık ve zorlayıcı olmuştur. Tablo 
5’te görüldüğü üzere örgüt kültürü analizinde en çok değerlendirme yapılan alt bileşenler sırasıyla  örgüt içi 
iletişim (%75,7), katılım (%70), bilginin yayılması (%62,9) şeklindedir. En az değinilen alt bileşenler  
ise, stratejik yönetim (%35,7), ödül ve ceza sistemi (%38,6) ve paydaşlarla ilişkiler (%40)  konuları olmuştur.  

Sonuç ve Tartışma 
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Günümüz piyasa mekanizması sadece işletmelerin değil, kamuya ait örgüt ve kuruluşların da iş yapma 
yöntem ve araçlarını değiştirmiştir. Stratejik düşünme ve karar alma, performans, sonuç odaklılık, toplam 
kalite yönetimi vb. gibi araçların yaygınlaşması, bazı kamu örgütlerini şirketler gibi yönetilmeye zorlamış, 
stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket etmeye yöneltmiştir. Bu değişim yükseköğretim kurumlarına 
da -eğitim-öğretim  ve araştırma yapma klasik görevlerinin yanında- yeni roller ve sorumluluklar yüklemiş, 
yönetilmeleri daha zor ve karmaşık bir hal almıştır.  

Bilgi ve teknolojiyi üretebilen, kullanabilen, değer yaratabilen nitelikli işgücü  yetiştirebilen, Ar-Ge faaliyetleri 
yürüten  üniversiteler, teknolojik ve ekonomik gelişmeye  ve sosyal sermayeye önemli düzeyde olumlu 
katkılar sağlamaktadırlar. Birnbaum’a (1988) göre, geçirgen sınırlara sahip olan üniversiteler ve çevreleri 
arasında çok çeşitli ilişkilerin mevcudiyeti, açık bir sistem olmaları, karmaşık bir yapıya sahip olmalarına 
neden olmakta; ayrıca, fikirler, kaynaklar, insanlar ve birçok örgüt ve sistemlerle iç içe olmaları nedeniyle 
kontrol edilmeleri ve net olarak değerlendirilmeleri güç olabilen çok sayıda karmaşık girdiye sahiptirler. Bu 
özelliklerden dolayı, ülkemizde de sayıları giderek artan üniversitelerin daha rasyonel ve stratejik kararlarla 
yönetilmeleri zorunlu olmaktadır.  

Örgütlere, sürdürülebilirlik, farklılık, üstünlük ve başarı sağlayan faktörler de, fiziksel kaynaklardan çok  
beşeri kaynaklar olmaya başlamıştır.  Diğer taraftan örgütün kişiliği olarak nitelendirilen ve  çalışanlar, 
müşteriler, kısaca tüm paydaşlar üzerinde son derece etkisi olan örgüt kültürü de önem kazanan yönetim 
konularındandır. Sağladığı birçok fayda yanında örgütün biçimselleşmesini ve pozitif güdülenmesini 
kolaylaştırdığı için güçlü bir örgüt kültürü; amaç, politika ve strateji formülasyonu ve uygulamalarında 
yöneticilere kolaylıklar sağlamaktadır. Kavramsal çerçeve kısmında da açıklandığı gibi, tanımı, sınırları, 
bileşenleri, analiz yöntemleri itibariyle çeşitlilik ve karmaşa içeren örgüt kültürü konusunda; yine karmaşık 
yapıya sahip üniversitelerin yaklaşım ve uygulamalarının ne olduğunun belirlenmesi düşüncesi bu 
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bunun için üniversitelerin hazırladıkları stratejik planlara 
başvurulmuştur. 

Türkiye’de kamu yönetiminde stratejik planlama,  2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı kanun ile düzenlenmiş 
ve 2006 yılından itibaren kamu idarelerinde uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmayla, devlet 
üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan kuruluş içi analiz bölümündeki örgüt kültürü analizlerini 
incelemek amaçlanmıştır ve şu sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 1. Üniversitelerin  stratejik planlarında, 
kuruluş içi analiz kapsamında örgüt kültürü analizleri  yapılmış mıdır? 2. Örgüt kültürü “Üniversiteler için 
Stratejik Planlama Rehberinde”  önerilen (ve/veya farklı) nitel analiz yöntemleriyle ölçümlenmiş midir? 3. 
Örgüt kültürü analizleri “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde”  önerildiği üzere 9 alt bileşen 
(Katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, örgüt içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, stratejik 
yönetim, ödül ve ceza sistemi) kapsamında değerlendirilmiş midir? 

Araştırma kapsamındaki (aktif stratejik planları mevcut olan) 104 üniversite, kuruluş tarihleri itibariyle 3 
döneme ayrılarak incelenmiştir.  Hazırlanan stratejik planların durum analizi başlığı altındaki kuruluş içi 
analiz alt başlığında; örgüt kültürü analizi, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi,  teknoloji ve bilişim altyapısı, 
fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak üniversitenin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. İncelenen 104 devlet üniversitesinin stratejik planlarında  70 üniversitenin örgüt kültürü 
analizine ilişkin  değerlendirme yapılmış olduğu görülmüş, 34 stratejik planda örgüt kültürüne ilişkin 
herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 104 üniversiteden 70’i (%67) kuruluş içi analizlerinde örgüt kültürleri 
hakkında bilgiye/analize yer verdiklerinden, içerik analizi ana kütlesini bu üniversiteler oluşturmuştur. 
Dolayısıyla 1. Araştırma sorusu %67 düzeyinde evet olarak yanıt bulmuştur.  

Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde (2018) örgüt kültürü analizi için önerilen yöntemler; anketler, 
arama konferansı, mülakatlar vb. yöntemlerdir. Örgüt kültürü değerlendirmesi yapan üniversiteler içinde 
anket yöntemiyle  ölçümleme yapmayı tercih eden üniversitelerin oranı %17 gibi düşük düzeyde kalmaktadır. 
(Aktif stratejik plana sahip 104 üniversite açısından değerlendirildiğinde ise bu oran %11’lere düşmektedir.) 
Bunların dışında kalan ve %83’lük kısmı oluşturan 58 üniversitenin örgüt kültürü değerlendirmelerini,  tanım, 
önem, mevcut kısmi uygulamalar ve/veya yapılması planlanan birtakım uygulamalar oluşturmaktadır. 
Herhangi bir ölçüm çalışması yapılmadan,      stratejik plan hazırlayan yöneticilerce subjektif şekilde 
değerlendirilmeler yapılarak ifade edilmeye çalışılan bu bilgiler, “yönetici değerlendirmesi” başlığıyla 
değerlendirilmek durumunda kalınmış, anlatımlar tasnif ve sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 2. Araştırma 
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sorusu da %11-17 düzeyinde evet olarak cevaplanmıştır. En önemli görev ve misyonlarından biri olan 
“araştırma”yı  yapmadan, kısaca anlatımla örgüt kültürü önemini vurgulayan üniversitelerin sayıca çokluğu 
dikkat çekmektedir.  

“Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde” örgüt kültürü değerlendirme boyutları olarak; katılım, 
işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, örgüt içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, stratejik yönetim, 
ödül ve ceza sistemi  içeriğinde  değerlendirilme yapılması önerilmektedir. Anket çalışmalarında,  çoğunlukla 
alt  bileşenler açısından değerlendirmelerde bulunulmuştur, ancak %83 gibi yüksek bir oran oluşturan kısım 
genel değerlendirme yaptığından, içerik analizi çalışması alt bileşenleri tespit için bu bölümlerde  
yoğunlaşmıştır. Yapılan yönetici değerlendirmelerinde en fazla kuruluş içi iletişim (%75,7), ve katılım (%70) 
konusuna değinilmiş, en az değinilen kültür alt bileşenleri ise stratejik yönetim (%35,7) ve ödül ve ceza sistemi 
(%38,6) olmuştur. 3. Araştırma sorusunun cevabı olarak 9 alt bileşen değerlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak 
yaklaşık %52 oranında evet sonucuna ulaşılmıştır.   

Araştırma bulgularına göre sonuç olarak; üniversitelerin stratejik planlarında, örgüt kültürü analizlerinin 
amacına uygun yapılma oranının çok düşük düzeyde kaldığı, aktif plana sahip üniversitelerin %33’ünün 
örgüt kültürüne dair hiçbir bilgiye yer vermediği, geri kalan kısmın ise %17 düzeyinde anket çalışmasıyla 
ölçüm yaptığı, yapılan anket çalışmalarının  bir kısmının memnuniyet veya paydaş anketleri içerisine 
yerleştirilen kültür sorularıyla -böylesine geniş kapsamlı ve kurumun röntgeni olabilecek bir konu- 
değerlendirmeye tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Anket çalışması yapan 12 üniversiteden 2’si de örgüt kültürü 
tipolojisini belirlemeye yönelik çalışma yapmışlardır. 

Oysa, stratejik plan hazırlanırken, hedeflerin gerçekçi olmasının yanında ölçülebilir olması da önemlidir. 
Ölçümlenmeyen göstergeler, karşılaştırmalı analiz yapmaya fırsat veremeyeceğinden, hazırlanan planların 
örgütler üzerindeki etkisini izlemek de mümkün olamayacaktır. Örgüt kültürü, çalışma ortamını 
biçimselleştirmekte,  çalışanların iş yapma biçimlerini, performanslarını, motivasyonlarını direkt olarak 
etkilemektedir. Bu nedenle örgütsel kültürün önemi fark edilmeli, hangi boyutlarının güçlü, hangi 
boyutlarının zayıf olduğu belirlenmeli zayıf yönler güçlendirilmeli, güçlü yönler korunmalıdır.  

Sonuç olarak,  üniversitelerin ideal stratejik planlar oluşturup uygulamalarını sağlayacak stratejik yönetim 
bilincinin henüz tam olarak yerleşmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedenleri arasında stratejik 
planların bir zorunluluk ve  prosedür olarak görülmesi,  stratejik planlamanın gereği gibi uygulanması sonucu 
elde edilecek kazanımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, gerçekçi bir yaklaşım ve özenle 
uygulanmaması  sayılabilir. Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, rekabet karşısında üstünlük 
sağlayabilmeleri, çevreyle uyum içinde  hareket edebilmeleri;  bilgiyi doğru yönetmeleri ve isabetli stratejiler 
formüle edip uygulamalarıyla doğru orantılıdır. Bu anlamda ülkemizdeki  devlet üniversitelerinin yaklaşık 
%60’ının 2000’li yıllarda kurulmuş genç üniversite olduğu düşünüldüğünde, örgüt kültürü oluşturma ve 
stratejik planlama uygulamalarının içselleştirilmesinin zaman alacağı da kabul edilmelidir. Bu nedenle, daha 
sonraki stratejik plan dönemlerinde konuyla ilgili boylamsal çalışmalar yapılması önemli görülmektedir. 
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Purpose – This study analyses how the mechanical interdependency affects the value relevance 
inferences by considering the Price Model. 

Design/methodology/approach – As the Price Model employs reported earnings together with 
book value of equity (BVE), it induces a mechanical interdependency since earnings are partially 
integrated to BVE via the net income available to owners of parent item. We suggest researchers 
subtract this item from BVE prior to analyses. We perform analyses by employing the Price Model 
with the unadjusted (or reported) version BVE and the Price Model with the adjusted version of 
BVE. 

Findings – The Price Model with unadjusted BVE figures generates value irrelevant earnings 
figures which is contrary to expectations. However, as per our suggestion, after adjusting BVE for 
the net income available to owners of parent item, earnings become value relevant. 

Discussion – Although no mechanical interdependency does exist at conventional statistical 
significance levels, researchers should know data they work in value relevance studies as both 
independent variables of the Price Model is partially integrated which may yield incorrect value 
relevance inferences. 

1. Introduction 

Beginning from the ground-breaking studies of Miller and Modigliani (1966), Ball and Brown (1968), and 
Beaver (1968), the value relevance (VR) research has come into the scene of the accounting academia. VR is 
one of the subsets of empirical accounting research analysing financial reporting quality and it is a common 
subgroup of the Capital Markets-Based Accounting Research classifications of both Beaver (2002) and 
Kothari (2001). The extant literature defines VR in slightly different manners; the fourth interpretation of 
Francis and Schipper (1999) is the commonly accepted definition (Ertuğrul, 2019a). That interpretation 
underscores that the statistically significant association between a financial reporting item and capital 
market figures is a proxy for VR. Barth, Beaver, and Landsman (2001) highlight that VR provides a 
convenient research setting for the joint analysis of reliability and relevance criteria of financial reporting 
information.  

Models used to test VR rely on the Price Model of Ohlson (1995) and the Return Model of Easton and Harris 
(1991). Depending on the research question of the researcher, their use may be preferable. For instance, if a 
researcher aims to shed light on VR of stock variables such as book value of equity (BVE), the use of the 
former becomes convenient as the latter is generally employed to test VR of flow variables such as earnings 
(Easton & Harris, 1991). The former also allows for testing VR of flow variables. Earnings-based valuation 
models and balance sheet-based valuation models are considered substitutes by the literature; however, they 
may be considered complementary as markets are not perfect (Burgstahler & Dichev, 1997). The use of the 
Price Model provides a complementary valuation framework from the perspective of Burgstahler and 
Dichev (1997). Furthermore, the use of both models also depends on the econometrical concerns of the 
researcher. In the Return Model, although White specification is less problematic (Easton, 1999), earnings 
response coefficients are more biased (Kothari & Zimmerman, 1995) and earnings may not summarize 
certain events that have already been incorporated in returns (Easton, Harris, & Ohlson, 1992). Furthermore, 
as the Return Model yields lower R2 figures, earnings alone may be an insufficient summary of financial 
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reporting information (Easton, 1999) which makes researchers conclude incorrect inferences (Kothari & 
Zimmerman, 1995). On the other hand, in the Price Model, since the stock variable, BVE, captures “all 
accounting measures of change in value since the firm came into existence” (Easton, 1999, p. 401), this Model is 
better for summarizing financial reporting information and it yield higher R2 figures. Although earnings 
response coefficients are more biased in the Price Model (Kothari & Zimmerman, 1995), it is criticized as it 
generates inflated R2 figures due to the scale effect problem, the common mitigation technique of which is 
scaling each variable by the same item (Brown, Lo, & Lys, 1999; Kothari & Zimmerman, 1995). All in all, both 
models have certain advantages and disadvantages, and they provide beneficial insights from different 
perspectives. 

According to the recent literature review of Ertuğrul (2019a), the literature majorly employs the Price Model 
to test VR of financial reporting items. This Model jointly reveals the association between i) price and BVE, 
and ii) price and earnings. The logic behind this Model is the clean surplus relation between the income 
statement and the balance sheet. Depending on her/his research objective, a researcher may add other stock 
(such as goodwill, minority interests, or certain intangibles) and flow (such as other comprehensive income 
or other reconciliation items) variables to the Model. The fundamental and prevalently used version of this 
Model is shown in Equation (1).  

Pi,t+1 = β0 + β1 x BVEi,t + β2 x Ei,t (1) 

where i, t, P, BVE, and E represent firm, year, price, book value of equity, and earnings, respectively. BVE is 
reported common shareholder’s equity while earnings are bottom-line net income figures. In Equation (1), 
there is a mechanical interdependency between independent variables since BVE includes a considerable 
portion of the current net income figure. Even more, in case of no minority interests, BVE directly includes 
current net income as a whole. The most common approach of detecting multicollinearity (or mechanical 
interdependencies) is the Variance Inflation Factor (VIF) analysis. Generally, if the outcome of the VIF 
analysis is below 10, it means that the multicollinearity problem does not significantly alter regression 
results. Although the VIF analysis does not provide a red sign to the researcher, s/he should be aware of that 
this obvious interdependency between BVE and earnings may yield incorrect inferences.  

In this study, we aim to shed light on such incorrect inferences. In this study, we suggest subtracting net 
income available to owners of parent from BVE before analyses. Without this adjustment, earnings are not 
found as value relevant which is contrary to expectations. However, by performing this subtraction, we 
show that earnings are value relevant as expected. To our knowledge, this is the first study revealing 
deficiencies of the prevalent misleading VR formula, as shown in Equation (1), and it contributes to the 
literature with the motivation of offering an easy solution to researchers using this Model. 

The rest of this paper is structured as follows. The second section presents the critical literature discussion. 
The third section describes the sample selection and data analyses. The fourth section demonstrates 
outcomes of our analyses. The last section concludes this study.  

2. Literature Review 

The literature includes blurred outcomes on VR of accounting information as many studies may be flawed or 
misconstrued (Ball, 2016). Navarro-Garcia and Madrid-Guijarro (2014) state that different sampling criteria, 
as well as different econometric concerns, may contribute to mixed outcomes. For instance, while Bartov, 
Goldberg and Kim (2005) find that German Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)-based 
earnings are less value relevant than IAS-based earnings, Hung and Subramanyam’s (2007) research 
documents contrary findings. The sample of Bartov et al. (2005) covers the period over 1991-2000 whereas 
that of Hung and Subramanyam (2007) includes observations between 1998 and 2002. Among all studies, 
these two are contentiously selected as they reveal adverse outcomes for the impact of IAS adoption in the 
same country. Moreover, econometric concerns of researchers may change VR outcomes as illustrated by 
Ertuğrul and Demir (2018) and Onali, Ginesti and Vasilakis (2017) in detail.1 However, we highlight the 

 
1 As the scope of our study is not to question analyses performed by the literature, we do not discuss it further and refer 
the reader to those authors. 
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potential and possible contribution of different econometric analyses to below discussed studies providing 
unexpected outcomes on VR of earnings. In our literature review, we first find studies covering similar 
periods and samples. In order to make comparison easier, we select studies documenting outcomes by using 
the number of shares outstanding as it is the most prevalent deflator used in the literature (Ertuğrul, 2019a). 
Then, we discuss their outcomes. 

Studies analysing samples of Turkish listed firms provide mixed outcomes on VR of earnings. By covering 
the pre-IFRS (2001-2002) adoption and the post-IFRS (2005-2006) adoption periods, Türel (2009) finds that the 
impact of earnings on share prices is significantly negative in the pre-IFRS adoption period while it turns to 
be significantly positive in the post-IFRS adoption period. By covering the pre-IFRS (2000-2002) adoption 
and the post-IFRS (2005-2009) adoption periods, Suadiye (2012) concludes that the impact of earnings on 
share prices is significantly positive in both periods. By covering the post-IFRS adoption period over 2005-
2011, Akkaya and Aktaş (2013) report that the impact of earnings on share prices is not statistically 
significant; in other words, earnings are not value relevant. They further reveal that this outcome is not 
sensitive to size, leverage, and cash flows. By covering the 10-year period beginning from 2000, Sultanoğlu 
(2014) reveals that earnings are not value relevant for both pre-IFRS adoption and post-IFRS adoption 
periods. By employing the similar time interval to Sultanoğlu (2014), Cengiz and Tosunoğlu (2017) 
document that earnings are not value relevant in the pre-IFRS adoption period while they turn to be 
positively value relevant in the post-IFRS adoption period. By covering the post-IFRS adoption period over 
2009-2013, Acar and Karacaer (2017) show that earnings are not value relevant. This outcome belongs to their 
Price Model regressions. Their Return Model regressions also indicate that the impact of earnings on share 
returns is significantly negative. By employing a sample over 1998-2011, Karğın (2013) finds that VR of 
earnings significantly declines after IFRS adoption. Moreover, during the whole post-IFRS adoption period 
covering 7 years, earnings are reported as value relevant only in 2007 and the association is positive.  

Mixed outcomes are not only valid for studies employing Turkish samples. For instance, Devalle, Onali, and 
Magarini (2010) find that local GAAP-based earnings figures have significantly negative impacts on share 
prices in the UK. It is a very counterintuitive outcome since the local GAAP in the UK is a typical version of 
the Anglo-Saxon system which is a fair value-oriented and shareholder-based financial reporting regime 
(Devalle et al., 2010). However, several studies including Horton and Serafeim (2010), Iatridis (2010) and 
Clarkson et al. (2011) document a significantly positive association between UK GAAP-based earnings 
figures and share prices.  

We underscore that analysed time intervals, sectoral inclusion/exclusion criteria of samples, and 
econometrical concerns of researchers including regression settings and standard error clustering techniques 
considerably affect VR of accounting items. In addition to these, in this study, we shed light on conveniently 
employing BVE which may contribute to mixed VR inferences.  

3. Methodology  

Sample Selection 

Listed entities on Borsa Istanbul over 2010-2019 is employed in this study. Price data is retrieved from the 
database of Borsa Istanbul which provides price data for each month-end beginning from 2009. Equation (1) 
shows a time lag between financial reporting information and market data. Therefore, financial reporting 
data belongs to the period 2009-2018 and it is retrieved from the Public Disclosure Platform. For each year, 
the following filtering are performed: i) utilities, financial entities, and holding companies are excluded 
because they have divergent financial reporting regulations and practices, ii) all watchlist market entities are 
excluded as their stocks are traded within very short periods each trading day, iii) if there are multiple class 
stocks, the most liquid class is included, iv) observations with the fiscal year-end except for 31st of December 
are excluded, v) observations with any missing data are excluded, and vi) non-positive BVE observations are 
excluded as per problems spring from going-concern. All in all, the final sample includes 294 firms and 2,314 
firm-year observations.  

Data Analyses 

Before analyses, each variable is winsorized at the top and bottom 1% to eliminate the overinfluence of 
outliers. Afterward, we control for multicollinearity by performing the traditional VIF analysis. All VIF 
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figures belonging to all Equations are smaller than 10 which should be read as no significant 
multicollinearity problem affecting our regression outcomes. Note that in Equation (1), BVE includes a 
significant portion of net income, which is net income available to owners of parent. Hence, the VIF figure 
belonging to that Equation may be misleading if it yields a figure less than the critical VIF figure of 10. For 
instance, in our analyses, the VIF figure reported for Equation (1) is 2.20 which should be interpreted as 
follows: the multicollinearity problem does not influence regression findings at conventional significance 
levels. Researchers should be aware of the fact that this inference may be incorrect since net income is 
partially integrated to BVE. From that perspective, we suggest using Equation (2) to researchers:  

Pi,t+1 = β0 + β1 x Adj_BVEi,t + β2 x Ei,t (2) 

Except for Adj_BVE, which is BVE adjusted for net income available to owners of parent, all variables are 
previously described. The literature generally measures price after three and four months from the fiscal 
year-end (Ertuğrul, 2019a). Therefore, we employ these two price figures to show the robustness of our 
outcomes. P3 and P4 respectively refer to the former and latter price measurements. All variables are defined 
in the per-share basis. 

The correct regression method is so essential to draw correct VR inferences (Ertuğrul & Demir, 2018; Onali et 
al., 2017). At the first step, we perform the Hausman test for each Equation. Since the Hausman Test 
significantly suggest controlling for endogeneity at the firm-level, we perform fixed-effects regressions. As 
suggested by Ertuğrul and Demir (2018), we also control for endogeneity at the year-level to reduce the 
potential bias. Year dummies are not presented in regression tables for the sake of brevity. Last, as perfectly 
discussed and analysed by Gow, Ormazabal, and Taylor (2010) and Petersen (2009), we use two-way 
clustered standard errors (at both firm and year levels) to control for the serial correlation and the cross-
sectional correlation in standard errors.  

3. Results and Discussion 

The first Panel of Table 1 demonstrates major descriptive characteristics of our dataset. The median P3 (P4) is 
3.54 (3.64) TL while the median reported BVE is 2.42 TL. Furthermore, the median and mean statistics of 
earnings indicate that entities are lucrative. Our unreported statistics reveal that approximately 70% of total 
observations record profits.  

Table 1. Descriptive Statistics and Correlation Matrices. 
PANEL A         
 N MEAN P10 P50 P90 SD MIN MAX 
P3 2,314 13.14 0.950 3.540 29.85 29.62 0.300 190 
P4 2,314 13.91 0.990 3.640 29.36 33.18 0.290 232 
BVE 2,314 5.314 0.753 2.424 11.43 9.100 0.201 63.69 
E 2,314 0.577 -0.320 0.170 1.557 1.538 -1.898 9.404 
PANEL B     PANEL C    
 P3 BVE E   P4 BVE E 
P3 1    P4 1   

BVE 0.8228* 1   BVE 0.8386* 1  

E 0.6814* 0.7380* 1  E 0.6808* 0.7380* 1 
PANEL D     PANEL E    
 P3 Adj_BVE E   P4 Adj_BVE E 
P4 1    P4 1   

Adj_BVE 0.7932* 1   Adj_BVE 0.8095* 1  

E 0.6687* 0.6237* 1  E 0.6682* 0.6237* 1 

Note: Panel A presents descriptive statistics while other Panels demonstrates correlation matrices. P3 (P4), BVE, 
Adj_BVE, and E respectively refer to stock price measured after three (four) months from the fiscal year-end, book value 
of equity, book value of equity adjusted for net income available to owners of parent, and earnings. All variables are 
deflated by the number of shares outstanding. N, MEAN, P10, P50, P90, SD, MIN, and MAX refer to the total number of 
observations, mean, 10th percentile, median, 90th percentile, standard deviation, minimum, and maximum. * indicates the 
significance level at 5%. 
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In Panels B and D (C and E) of Table 1, correlation matrices belonging to P3 (P4) are presented. Panels B and 
C are obtained for Equation (1) while the last two Panels are obtained for Equation (2). Significantly positive 
regression coefficients presented in all Panels are in line with common expectations and the extant literature. 
Furthermore, these correlation matrices indicate the mechanical interdependency between BVE and 
earnings: the correlation coefficient between earnings and BVE is 0.7380 whereas the correlation coefficient 
between earnings and adjusted BVE is 0.6237. Note that the traditional VIF analysis gives no red sign.  

The first (second) column of each Panel in Table 2 reveals regression outcomes with the dependent variable 
of P3 (P4). Panel A of Table 2 reports that the association between BVE and price is significantly positive at 
conventional levels. Moreover, the same association is reported for adjusted BVE in Panel B of Table 2. These 
significantly positive regression coefficients robustly indicate that BVE and adjusted BVE significantly affect 
prices which should be read as clear evidence for VR of BVE figures. These outcomes are also consistent with 
the extant literature (e.g., Akkaya & Aktaş, 2013; Ates, 2020; Bilgic, Ho, Hodgson, & Xiong, 2018; Cengiz & 
Tosunoğlu, 2017; Ertuğrul, 2019b, 2020; Ertuğrul & Demir, 2018; Güleç, 2017; Karğın, 2013; Suadiye, 2012; 
Sultanoğlu, 2014; Türel, 2009) documenting evidence for Turkish listed firms under the IFRS adoption 
period. 

Table 2. Regression Outcomes for the Whole Sample 
 PANEL A  PANEL B 
       

BVE 2.4719*** 2.8758***    
 (0.0000) (0.0000)    
Adj_BVE    2.4943*** 2.8849*** 
    (0.0000) (0.0000) 
E 0.2305 0.0745  2.8391*** 3.1135*** 
 (0.7136) (0.9320)  (0.0006) (0.0020) 
Constant -0.1227 -1.4135  -0.1851 -1.4093 
 (0.9162) (0.3631)  (0.8855) (0.3893) 
      

Observations 2,314 2,314  2,329 2,329 
R-squared 0.915 0.913  0.911 0.908 

Notes: All variables are defined in the Notes of Table 1. In each column, the first (second) column presents regression 
outcomes with the dependent variable of P3 (P4). Firm-fixed effects and year-fixed effects are controlled. Two-way 
clustered standard errors (at both firm and year levels) are used. Parentheses show p-values. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

In Panel A of Table 2, no regression coefficient of earnings is reported as significant even at the 10% level. In 
other words, earnings have no impact on prices, and they are value irrelevant. It does not make sense since 
this outcome means that recording profits does not influence the firm valuation, and we claim that this 
outcome springs from the mechanical interdependency between earnings and BVE. We consider that several 
studies documenting value irrelevant earnings suffer from this problem. As a solution, we suggest 
researchers employ adjusted BVE figures for net income available to owners of parent. Panel B of Table 2 
demonstrates outcomes for this version of BVE. In this Panel, all regression coefficients turn to be positive at 
conventional significance levels. These outcomes are intuitive and after mitigating the mechanical 
interdependency, earnings expectedly become value relevant. Furthermore, after adjusting BVE, Table 2 
reveals that the regression coefficients of earnings are greater than the regression coefficients of BVE which 
should be read as follows: earnings play a more influential role in the valuation than BVE. 

Among all discussed studies employing Turkish firms, we partially cover analysed periods of Acar and 
Karacaer (2017) and Karğın (2013), and the value irrelevance of earnings reported in Panel A of Table 2 is 
consistent with these studies. Since we do not have exact sampling criteria of Acar and Karacaer (2017) and 
Karğın (2013), our replications will be expected to be very different than their studies. Acar and Karacaer’s 
(2017) period of analysis (2009-2013) is a subset of our dataset; however, i) they use quarterly data, the 
volatility of which are more than annual earnings (Bandyopadhyay, Chen, & Wolfe, 2017), and ii) their 
research employs the Price Model without BVE which is not a familiar VR research setting as it excludes 
BVE from the model. As the scope of our study is to reveal undetected mechanical interdependency between 
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BVE and earnings and the impact of this interdependency on VR inferences, replicating Acar and Karacaer 
(2017) does not make sense. Moreover, our financial statement information is annual. Although our dataset 
covers the last three years of Karğın’s (2013) period of analysis (2009-2011), she documents evidence for VR 
of accounting items for each year by performing cross-sectional analyses and she reports that earnings are 
not value relevant for each of these three years. Observations of Karğın (2013) belonging to 2009, 2010, and 
2011 is 137, 139, and 146 while our observations belonging to these years are 193, 207, and 227. On average, 
our sample size is almost 50% of Karğın’s (2013) sample size belonging to these years. Therefore, our 
samples are not comparable. In any case, our untabulated panel regressions for the period over 2009-2011 
confirm outcomes reported in Table 2.2  

Table 3. Regression Outcomes for the Profit Sample 
 PANEL A  PANEL B 
       

BVE 2.2043*** 2.5762***    
 (0.0000) (0.0000)    
Adj_BVE    2.1804*** 2.5451*** 
    (0.0000) (0.0000) 
E 1.6604 1.7166  4.0940*** 4.5636*** 
 (0.1149) (0.2481)  (0.0000) (0.0008) 
Constant 0.2226 -1.2315  0.2289 -1.2153 
 (0.8816) (0.5760)  (0.8807) (0.5768) 
      

Observations 1,639 1,639  1,632 1,632 
R-squared 0.9265 0.9253  0.9228 0.9211 

Notes: All variables are defined in the Notes of Table 1. In each column, the first (second) column presents regression 
outcomes with the dependent variable of P3 (P4). Firm-fixed effects and year-fixed effects are controlled. Two-way 
clustered standard errors (at both firm and year levels) are used. Parentheses show p-values. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

As price-earnings relation are different in profit and loss observations (Hayn, 1995), we exclude loss 
observations (as in Gómez-Rodríguez, Muiño, & Lamas, 2012; Karğın, 2013) to check whether our outcomes 
are driven by loss observations. Therefore, we perform an additional analysis to a sample of profit-recording 
observations and present these outcomes in Table 3. Again, no regression coefficient of earnings in Panel A 
of Table 3 is reported as statistically significant which indicates the value irrelevance of earnings. In other 
words, these results generate the following incorrect inference: share prices remain unaffected although a 
firm announces a profit figure. After correcting BVE for net income available to owners of parent, this 
incorrect inference is not valid since earnings become statistically significant; and hence, value relevant. 

4. Conclusion 

In this study, we analyse how the mechanical interdependency between independent variables generates 
incorrect VR inferences by considering the Price Model of Ohlson (1995). Independent variables of this 
Model are earnings and BVE, and earnings are partially integrated to BVE via the net income available to 
owners of parent item. Therefore, the Price Model with the unadjusted (or reported) version BVE may yield 
incorrect VR outcomes. Although the VIF outcome does not indicate any significant multicollinearity 
problem, researchers should be aware of this integration and mitigate it before analyses. Our study sheds 
light on the mechanical interdependency between independent variables in VR research which is not 
detected by the VIF analysis and suggests an adjustment to perform VR analyses generating correct 
inferences. This is the major contribution of our paper to VR research.  

Our study suggests researchers subtract net income available to owners of parent from BVE prior to 
analyses. We compare VR of accounting items obtained by employing the Price Model with the unadjusted 
(or reported) version BVE and the Price Model with the adjusted version of BVE. All research settings 
conclude that BVE is value relevant. However, earnings are reported as value irrelevant in the Model with 

 
2 Results are available from the authors upon request. 
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the unadjusted version of BVE. After BVE is adjusted for net income available to owners of parent, earnings 
become value relevant. Our study further reveals that this outcome is not sensitive to influence of loss 
observations which should be read as the robustness of our findings. Last, after adjusting BVE for net 
income available to owners of parent, earnings become more dominant than BVE in the valuation.  

Since we do not have their exact sampling criteria and covered periods, we do have no opportunity to 
replicate any discussed studies in the Literature Review section. This is the major caveat of our study. 
However, our outcomes may indicate that inconsistent VR outcomes of earnings reported by the discussed 
studies may spring from the mechanical interdependency between earnings and BVE via the net income 
available to owners of parent item. Future research should perform VR analyses by considering our 
suggestion of adjusting BVE for this item. At least, our suggestion may be considered a kind of a robustness 
check by future research. 
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Makale Kategorisi:  
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da yaşayan X,Y ve Z kuşaklarının motivasyon araçları ve kariyer 
çapaları açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Kuşakları motive eden 
faktörlerin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek ve kuşakların kariyer değerlerini tespit etmek 
araştırmanın temel amacıdır. 

Yöntem – Araştırmada öncelikle literatür özeti sunulmuş daha sonra oluşturulan model ve kullanılacak 
yöntem hakkında bilgiler verilmiştir. Araştırmada kuşakların kariyer çapalarını belirlemek için Edgar 
Schein tarafından geliştirilen kariyer çapaları ölçeği, kuşakları motive eden faktörleri belirlemek için ise 
Katı ve Düşükcan tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılan motivasyon araçları 
ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada iş tecrübesine sahip 315 öğretmen, öğrenci ve halkla ilişkiler 
personelinden veri toplanmıştır. 

Bulgular – Araştırmada motivasyon araçları açısından “Y-X” ve “Y-Z” kuşakları arasında anlamlı 
farklılılar bulunurken motivasyon araçlarının alt boyutları için ise ekonomik motivasyon araçları 
açısından “Y-Z”; psiko-sosyal motivasyon araçları ve örgütsel yönetsel motivasyon araçları açısından “Y-
X” ve “Y-Z” , kuşakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kariyer çapaları açısından ise 
genel yönetsel yetkinlik kariyer çapası için “X-Y” kuşakları arasında, girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapası 
için ise “Z-Y” ve “Z-X” kuşakları açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Diğer kariyer 
çapaları açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir.  

Tartışma – Araştırmada X ve Z kuşaklarını en çok motive eden motivasyon araçlarının ekonomik 
motivasyon araçları olduğu gözlemlenmiştir. Y kuşağı için ise ekonomik motivasyon araçları ve örgütsel-
yönetsel motivasyon araçları aynı ortalama değerlerini almış olup eşit düzeyde motive edici oldukları 
söylenebilir. Kariyer çapaları için ise X kuşağı için teknik fonksiyonel kariyer çapasının; Y ve Z kuşakları 
açısından ise hayat tarzı kariyer çapasının en baskın kariyer çapası olduğu gözlemlenmiştir. 
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1. Giriş 

21.yy’ın çalışma yaşamında şimdiye kadar görülmemiş kadar çok sayıda kuşak birlikte çalışmaktadır. Bu 
durumun ortaya çıkmasında insan ömrünün uzaması, insanların iş yaşamında yer almaya devam etme isteği 
ve emeklilikten sonra çalışmak gibi faktörlerin etkisi vardır (Becerikli, 2013: 6). Bunun sonucunda günümüzde 
“X ve Y kuşakları’’ iş yaşamında etkin olarak yer almakta; mevcut durumda halen az sayıda da olsa “ Bebek 
Patlaması Kuşağı” da iş yaşamında varlığını sürdürmektedir. “Z Kuşağı’’ ise yavaş yavaş iş yaşamına 
girmektedir ve önümüzdeki yıllarda iş yaşamında sayıları en fazla artacak olan kuşak olacaktır (Toruntay, 
2011: 68). Yetiştirilme şekilleri ve yetişme ortamının etkisiyle kuşaklar arasında değerler, algılama tarzları, 
kişilik, çalışma şekli, işletmeden ve işten beklentiler gibi hususlarda dikkat çekici farklılıklar ortaya çıkmıştır 
(Keleş, 2011: 129). Günümüzde varlığını devam ettirmek isteyen ve uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlamak 
isteyen işletmeler mutlaka bünyesinde bulunan farklı kuşakların beklenti ve taleplerini anlamalı, onların iş 
motivasyonunu sağlamalıdır. Kuşakların kariyerinde onları yönlendiren etmenlerin neler olduğu ve onları bir 
iş yapma konusunda isteklendiren araçları anlamak bu noktada büyük önem taşımaktadır. 

İşletmelerin mevcut küresel ekonomi ortamında devamlılıklarını sağlamak ve uzun vadeli rekabet avantajı 
elde etmek amacıyla çalışanların ihtiyaçlarını anlama ve onların taleplerine zamanında ve doğru bir şekilde 
cevap verme zorunluluğu açıktır. Yoğun rekabet ortamında nitelikli çalışanlara sahip olmak, daha da önemlisi 
bu çalışanları elde tutmak ancak onların motivasyonlarını yüksek tutmak ve onlara doğru kariyer planları 
sunmak ile mümkün olabilir. Bu noktada çalışanları iş yapmak için motive eden araçların neler olduğunu 
bilmek ve buna göre stratejiler geliştirmek ile çalışanların kariyerlerinde önemsedikleri unsurları anlayarak 
kariyer planlarını bu doğrultuda şekillendirmek önem taşımaktadır. Çünkü doğru araçlarla motive edilen 
çalışanların işlerinde performansları ve örgütsel bağlılıkları artacak ve kariyer değerleri doğrultusunda 
kariyer yönetimi uygulanacak çalışanlar işletmede daha doğru mevki ve pozisyonlarda 
değerlendirilebilecektir. Ayrıca çalışanların doğru bir şekilde motive edilmesi ve isabetli kariyer yönetimi 
stratejilerinin uygulanması işgücü devir oranı ve devamsızlığı da azaltarak işletmenin potansiyel işgücü 
kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü işletmeler için çalışanları motive eden 
araçları ve çalışanların kariyerlerinde önem taşıyan unsurları bilmek büyük önem taşımaktadır.  

İşletmelerde mevcut durumda dört kuşağın bir arada çalışıyor olması, bu kuşakların aynı iş ortamı içerisinde 
motive edilmelerini ve kariyerlerinin yönetilmesini gerektirmektedir. Kuşakların birbirinden farklılık 
gösteren değerleri, hayata bakış açıları, olay ve olgulara yaklaşım tarzları, tutumları, algılama tarzları, kişilik 
özellikleri, çalışma şekilleri, işletmeden ve işten beklentileri gibi unsurlar bu kuşakları iş yapma konusunda 
motive eden araçların neler olduğunu ve kariyerleri açısından önem taşıdıklarını veya onları engellediklerini 
düşündükleri unsurları anlamayı ve buna göre stratejiler geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu doğrultuda 
araştırmada kuşaklar arasında motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından bir farklılık bulunup 
bulunmadığı eğer bir farklılık bulunuyorsa hangi kuşaklar arasında hangi alt boyutlar açısından farklılıklar 
bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Kuşakları motive eden ve kariyerlerini şekillendiren faktörlerin neler 
olduğunun bilinmesi ve buna uygun stratejiler uygulanması sağlıklı bir iş yaşamı, çatışmaların önlenmesi ve 
çalışanların motivasyon ve iş tatmini açısından önem taşımaktadır. Araştırmada öncelikle motivasyon, kuşak 
ve kariyer kavramları ile ilgili literatür taramasına yer verilmiş daha sonra araştırma kısmı ile kuşakların 
motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından farklılıkları ile ilgili sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Kuşak Kavramı 

Dünya üzerinde özellikle sağlık bilimlerindeki ilerlemeler ile yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payının 
artması ve yeni doğumlarla birlikte yeni jenerasyonların gelmesi farklı kuşakların beraber yaşama durumunu 
ortaya çıkartmaktadır. Beraberce yaşayan bu kuşakların arasındaki etkileşim ve iletişim akademisyenler ve 
uygulamacıların da dikkatini cezbetmektedir. İletişim ve etkileşim içerisindeki kuşakların farklılıklarının 
ortaya çıkardığı durumlar birçok farklı bilim dalının konusuna girmekte ve araştırılmaktadır. Literatürde 
özellikle sosyoloji, psikoloji, örgütsel davranış, iletişim, ekonomi gibi alanlarda konu hakkında derinlemesine 
araştırmalar yapılmaktadır (Becerikli, 2013: 5). Özellikle içinde bulunduğumuz son yüzyılda meydana gelen 
teknolojik gelişmeler ve kuşakların bunu algılayış ve uygulayış tarzı, aralarında iletişim sorunlarının 
doğmasına yol açmaktadır (Yeşil ve Fidan, 2017: 101). Bu durumun ortaya çıkmasında kuşakların 
doğumundan olgunlaşmasına kadar geçen sürede dünyanın sahip olduğu şartlar etkilidir. 
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Dünya çapında gerçekleşmiş olan bazı önemli olay ve eylemlerin sonucu olarak bu olayların gerçekleştiği tarih 
aralıkları arasında yer alan bireyler kuşak olarak tanımlanmıştır (Keleş, 2011: 129). Kuşaklar içerisinde yer 
alan bireyler aynı tarih aralıklarında yaşamış, dolayısıyla aynı olayları tecrübe etmiş ve aynı olayları tecrübe 
etmenin verdiği hisle benzerlik taşıyan kişilerdir (Çelik, vd., 2003: 191). Farklı devirlerin yarattığı farklı 
şartlarda doğup büyümüş kişiler, bunun sonucunda farklı değer yargıları ve kişilik özelliklerine sahiptirler. 
Her bir kişi yer aldığı kuşağın davranış, inanış, değerlerini taşımakta ve diğer kuşaklardan ayrışmaktadır 
(Aka, 2017: 21). Bu durum her alanda olduğu gibi iş yaşamında da kendisini göstermekte ve yöneticilerin 
karşısına göz önünde bulundurulması gereken ciddi bir problem olarak çıkmaktadır. 

2.1.1. Kuşakların Sınıflandırılması 

Kuşakları sınıflandırmak çok kolay değildir ve bu durum literatürde kuşaklar sınıflandırılırken farklı kişi ve 
toplumlar tarafından farklı tarih aralıklarının dikkate alınmasına yol açmıştır. Bunun nedeni toplumların 
tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri aşamaların, dönüm noktalarının farklı olmasıdır. Kuşaklar ve bu 
kuşakların hangi zaman diliminde yer aldıkları Dünya’daki ve Türkiye’deki literatüre göre Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Farklı Yazarlara Göre Kuşak Tarihleri 

 Sessiz 
Kuşak 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 

X Kuşağı Y Kuşağı Z 
Kuşağı 

Keleş (2011)  1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000 -  

Yelkikalan ve Altın (2010) 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1994  

Salahuddin (2010) 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000 2000- 

Haeberle vd. (2009) 1930-1944 1945-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Crumpacker ve  
Crumpacker (2007) 

1929-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Kyles (2005) 1900-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Lancaster ve Stillman 
(2002) 

1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-1999 2000- 

Washburn (2000) 1926-1945 1945-1964 1965-1981 1982-2003 2003- 

Spitznas (1998) 1925-1945 1946-1964 1965-1980   

Seçkin (2000) ……..-1945 1946-1964 1965-1980 1980-1995 1995- 

Kaynak: Ayhün, S.E. (2013) “Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları”, Ekonomi ve Yönetim 
Araştırmaları Dergisi, 2(1): 93-112  

Tabloda da görüldüğü üzere araştırmacıların kuşak sınıflandırmaları birbirinden farklılıklar içermektedir. 
Kuşakların yer aldığı tarih aralıklarındaki bu farklılaşma kuşakları sınıflandırmanın kolay bir süreç 
olmadığını göstermektedir (Reeves ve Oh, 2008: 296). Bununla birlikte literatürde beş ana kuşak olarak; “Sessiz 
Kuşak”, “Bebek Patlaması Kuşağı”, “X Kuşağı”, “Y Kuşağı” ve “Z Kuşağı” kabul edilmektedir. Bu çalışmada, 
kuşakların kronolojik olarak sınıflandırılmasında literatürde genel olarak kabul edilmiş olan; Sessiz kuşak 
(1925-1945), Bebek Patlaması kuşağı (1946-1964), X kuşağı (1965-1979), Y kuşağı (1980-1999) ve Z kuşağı (2000 
ve sonrası) sınıflandırılması kullanılacaktır (Ayhün, 2013; Seçkin, 2000; Şenbir, 2004; Altıntuğ, 2012; 
İzmirlioğlu, 2008; Aka, 2018; Reeves ve Oh, 2008: 296-297 ; Crumpacker ve Crumpacker, 2007: 351; Haeberle 
vd., 2009: 62; Keleş, 2011: 131; Kyles, 2005: 54; Lancaster ve Stillman, 2002: 59). Bu sınıflandırma doğrultusunda 
araştırmada kapsamında irdelenen X,Y ve Z kuşaklarının özelliklerine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

2.1.1.1. X Kuşağı 

Kuşağın X nesli olarak adlandırılması 1991 senesinde Kanadalı Douglas Couplan’ın yazdığı “Generation X: 
Tales For An Accelerated Culture’’ kitabıyla yaygınlık kazanmıştır (Ceylan, 2014: 18). 1965 ile 1979 yılları 
arasında dünyaya gelen kişilerden oluşan X kuşağı, genel kanı olarak kuşaklar arasında parlak ve etkileyici 
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olduğu ileri sürülen bebek patlaması kuşağı ve Y kuşağı arasında yer aldığından ve bu iki kuşağın gölgesinde 
kaldığı düşünüldüğünden “Gölge Kuşağı’’ şeklinde isimlendirilmiştir. Türkiye’de de X kuşağı, bu arada 
kalmışlığın bir yansıması olarak “geçiş dönemi çocukları’’ adıyla anılmıştır. Bu kuşak, dünyanın çok hızlı 
olarak değiştiği bir döneme denk gelmiş ve bu değişimi yaşamıştır. Genel özellikleri kanaatkâr, toplumcu, 
toplumsal sorunlara duyarlı, otoriteye bağlılık ve saygı gösteren, sadık ve idealist olmalarıdır (Senbir, 2004: 
24). 

Kuşağın bireyleri günümüzde dahi çok hızlı değişen çevre şartlarına ayak uydurabilmek için yoğun çaba 
içerisindedirler. Fakat bu çabalayış ve rekabet onlarda çağı yakalayamamak, yeni koşullara adapte olamamak 
gibi bir his oluşturarak kendilerini dışlanmış olarak görmelerine neden olmuştur (Adıgüzel vd., 2014: 172). 
Bebek patlaması kuşağının altın çağ olarak adlandırılan bolluk döneminde yaşamaları ve devletlerin bu 
bolluğun giderlerini karşılamayı sürdürememesi bunun yanı sıra patlak veren petrol krizi ile X kuşağındaki 
kişiler ekonomik açıdan sorunlu bir dönemde büyümüşlerdir. Kayıp kuşak şeklinde de adlandırılan X kuşağı 
bu şartların etkisiyle gelecek konusunda kaygılı ve endişeli olma özelliği göstermektedirler. Bu durum ise X 
kuşağını çok çalışma, para kazanarak kendini güvence altına alma ve kariyer yapmaya sevk etmiştir 
(Altuntuğ, 2012: 205). X kuşağı bireyleri her açıdan güvensizlik ortamında yetiştiği ve dönemlerinde meydana 
gelen büyük değişimler geleceği belirsizleştirdiği için olumsuz düşünen, garantici, kuşkucu ve bireysel 
çalışma eğiliminde olan bir kuşak olma özelliği göstermişlerdir (Metin ve Kızıldağ, 2017: 344). 

2.1.1.2. Y Kuşağı 

Y kuşağı 1980 ile 1999 seneleri arasındaki tarihlerde dünyaya gelmiş olan bireylerden oluşmaktadır. Y kuşağı 
literatüre 1993 senesinde girmiştir ve ilk olarak o dönemin ergenlik çağındaki bireylerinin X kuşağından ne 
gibi farklılıklar taşıdığını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Y kuşağının adı İngilizce “WHY’’ (Neden) 
sözcüğünden gelmektedir. 

Sürekli sorgulayan ve üzerlerine yüklenen sorumlulukları eleştiren kişilerdir. Döneminin son derece hızlı 
teknolojik gelişmeleri Y kuşağını teknolojiyle iç içe ve teknoloji aşığı bir nesil haline dönüştürmüştür. Y kuşağı 
genç, zeki, bağımsızlığına önem veren, sadakati düşük, bencil, her konuyu en ince ayrıntılarına kadar bilmek 
isteyen bir nesildir (Bayhan, 2014: 14). Y kuşağında yer alan kişiler kendilerini beklentisi yüksek, risk almaktan 
kaçınmayan, tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünen, özgüveni ve verimi yüksek bireyler olarak 
nitelendirmektedirler. Y kuşağı bireyleri; değişen kavramlar, yeni düşünceler ve teknolojiye çok süratli bir 
şekilde uyum göstermektedirler (Yüksekbilgili, 2013: 343). 

Y kuşağı teknoloji ile olan yoğun ilişkisi sebebiyle “internet kuşağı, milenyum kuşağı, dijital kuşak’’ gibi 
isimlerle de özdeşleştirilmektedir. Y kuşağı bireylerini kapsayan tarih aralıklarında hayat standartları ve 
çevresel koşullarda gerçekleşen değişimler, kuşağın beklenti, umut ve tercihleri açısından önceki kuşaklardan 
farklılaşmasına neden olmuştur. Önceki yıllarda yaşanan ekonomik buhran ve savaşların aksine bu kuşağın 
bireyleri daha rahat bir ortamda yetişmişlerdir. Y kuşağı; eğlence faaliyetleri, sosyal hayat, farklı şeyler 
deneme, istek ve hayallerini kovalama, ailesi ve kendisi açısından önem taşıyan kişilerle vakit geçirme gibi 
hususları önemsemektedir. 

2.1.1.3. Z Kuşağı 

Z kuşağı 2000 yılından günümüze kadar olan tarih aralığında dünyaya gelmiş olan bireylerden oluşmaktadır. 
Z kuşağını kapsayan tarihler incelendiğinde şu an kuşaktaki en yaşlı bireyin üniversite hayatına yeni adım 
attığı görülecektir. İş yaşamına henüz tam olarak geçmemiş olan bu nesil “internet kuşağı’’ diye de 
isimlendirilmektedir. Günümüzde teknolojinin sağladığı kolaylıklar ile birlikte cebe girecek kadar küçük 
cihazlarla her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilen bu kuşak, bilgiye ulaşma konusunda en şanslı kuşaktır. 
(Demirkaya vd., 2015: 189). Teknolojik gelişmeler Z kuşağının kişisel özelliklerini önceki kuşaklardan 
farklılaştırmıştır (Ayhün, 2013: 102). 

Z kuşağının bireyleri teknolojinin kendilerine sağladığı bu avantajlar ile birlikte fiziksel olarak bir araya gelme 
şartı olmaksızın birbirlerinden uzak olsalar dahi bilgisayar, telefon gibi araçlar vasıtasıyla istedikleri zaman 
iletişim sağlayabilmektedirler. Uzaktan da ilişki kurabildikleri için fiziksel açıdan yalnızlık duyabilecekleri ve 
tek başlarına yaşamaya meyil gösterecekleri öngörülmektedir. Aynı zamanda pek çok farklı konuya 
odaklanabilme yetenekleri üst düzeyde olduğu için tüm kuşaklar arasında motor becerileri senkronizasyonu 
en gelişmiş kuşak olarak nitelendirilmektedir (Toruntay, 2011: 81). Bununla birlikte bu kuşakta yer alan 
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bireyler açısından bir şeye dikkatini verebilme süresi kısadır, herşeyi hazır bulduklarından herhangi bir 
konuda uzun süre beklemeye sabırları yoktur ve konuya ilgilerini rahatlıkla yitirebilirler (Güler, 2016: 56). 

2.2. Motivasyon Kavramı 

TDK’da “isteklendirme” veya “güdüleme” şeklinde tanımlanan motivasyon ifadesi İngilizce’de kullanılan 
“motive” kelimesinden türetilmiş olup güdüleme, saik ya da harekete geçirici güç biçiminde ifade edilebilir. 
Motivasyon bu anlamıyla değerlendirildiğinde, bireyi önceden belirlenmiş bir hedef istikametinde harekete geçirici 
veya birey zaten istenilen davranışı gösteriyorsa harekete devam ettirici güç olarak tanımlanabilir. Motivasyonun 
bireyi   olumlu yöne doğru itici ve iletici bir özelliği vardır (Eren, 2014: 498). Motivasyon en basit haliyle bireyin önceden 
belirlenmiş hedefler istikametinde harekete geçmeyi istemesini sağlamaktır. Motivasyon sayesinde birey harekete 
geçme ve bu hareketi devam ettirme isteği duyar. 

2.2.1. Motivasyon Süreci 

Motivasyon bir süreci ifade eder ve dört aşamadan oluşmaktadır. (Sabuncuoğlu, 1984: 66). 

                                                                       Şekil 1. Motivasyon Süreci 

Kaynak: Can, H vd., (2015) Örgütsel Davranış, 2.baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi 

Motivasyon sürecinin başlayabilmesi için ilk olarak bir ihtiyacın (gereksinimin) ortaya çıkması gerekmektedir. 
Birey bu gereksinimleri karşılamak amacıyla uyarılır; aksi takdirde bireyde itici güç oluşmaz ve birey davranış 
aşamasına geçemez. Bu uyarılma sonucunda ise birey bazı davranışlarda bulunur. Bireyin sergilediği bu 
davranışların amacı gereksinimlerini karşılamak ve bu şekilde tatmin olmaktır. Eğer birey sergilediği bu 
davranışlar sonucunda ihtiyaçlarını tatmin edebilirse motivasyon süreci tamamlanmış olur. Motivasyon 
sürecini tamamlayan kişi kendini mutlu ve huzurlu hisseder; aksi durumda ise kişi huzursuz ve mutsuz olur 
(Özkalp ve Kırel, 2016: 279). 

2.2.2. Motivasyon Araçları 

İşletmeler, çalışanlarını sergilemelerini  istedikleri   davranışlar   doğrultusunda motive etmeye çabalarlar. Çalışanlar, 
ihtiyaç ve beklentilerine göre davranacaklarından yöneticilerin, çalışanları nelerin motive ettiğini ve onların 
ihtiyaçlarını bilerek buna göre yapılar geliştirmeleri gereklidir. Yöneticiler, çalışanları motive etmede 
yararlanabilecekleri bazı motivasyon araçlarına sahiptirler. Yöneticiler bu araçları en etkin ve doğru biçimde 
kullanmalıdırlar (İncir, 1984: 56). Motivasyon araçları bireyden bireye farklılık gösterse de evrensel özelliğe sahip ve 
varlığı pekçok araştırma ile de kanıtlanan bazı motivasyon araçları bulunmaktadır. Bunlar; ekonomik, psiko-sosyal 
ve örgütsel yönetsel araçlar olmak üzere üç grup altında ele alınmaktadır (Sabuncuoğluve Tüz, 2013: 119). 

2.2.2.1. Ekonomik Motivasyon Araçları 

İnsanların ve işletmelerin gereksinim ve isteklerini giderebilmek için ekonomik araçlara ihtiyacı vardır. 
İnsanları çalışmaya sevk eden sebepte budur. Çalışan açısından bu denli büyük önem taşıyan bir olgu da 
elbette onun davranışlarını yönlendirmede ve onu motive etmede etkili bir araçtır (Yeşiltaş, 2016: 282). 
Ekonomik motivasyon araçları; ücret, prim, kâra katılma, güvenlik ve sosyal haklar, ekonomik ve maddi 
ödüller, emeklilik planları şeklinde ifade edilebilir. Gelişmiş ülkelerde ekonomik kaygıların daha az taşınması 
sonucu diğer motivasyon araçları biraz daha ön plana çıksa da gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde 
ekonomik motivasyon araçları bireyleri cezbedici etkisini sürdürmektedir (Gümüş ve Sezgin, 2012: 24). 

2.2.2.2. Psiko Sosyal Motivasyon Araçları 

İşgörenlere herhangi bir ekonomik fayda yaratmadan, onların psikolojik-sosyal ihtiyaç ve beklentilerinin 
doyurulması ile bireylerin motive edilmesini sağlamaya çalışan araçlardır. Statü sağlamakve değer vermek, takdir, 
terfi, bağımsız çalışabilme, sosyo-kültürel etkinlik, eğitim ve gelişme olanakları, sosyal katılım, iş güvenliği ve 
psikolojik güvence sağlanması, işgörenlerin önerilerinin dikkate alınması, açık rekabet ortamı yaratılması, işletmece 
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verilen danışmanlık hizmetleri, özel yaşama saygı, çekici iş sağlanması, kişi ve işletmenin uyumunun sağlanması, 
başlıca psiko-sosyal motivasyon araçlarıdır (Gümüş ve Sezgin, 2012: 31). 

2.2.2.3. Örgütsel Yönetsel Motivasyon Araçları 

Örgütsel-yönetsel motivasyon araçları; işletme amaçları ile çalışan amaçlarının uyumlu hale getirilmesi ve bu 
yönde yapılacak eğitim ve ödüllendirmeler ile çalışanların motive edilmesidir. Kullanılmasının işletmeye 
herhangi bir maddi külfet getirmediği bu araçlar çalışanların yönetim süreçlerinde etkin olmalarını ve 
kendilerini değerli hissetmelerini sağlarlar. Bu araçlar; çalışanlara kararlara katılma olanağı sağlanması, astlara 
yetki devredilmesi, çalışanlar ile işletme arasında amaç birliğinin sağlanması, işletme içi etkili bir iletişimin 
oluşturulması, çalışanlara eğitim ve yükselme olanakları sağlanması, çalışma ortamı ve koşullarının 
iyileştirilmesi, iş zenginleştirme, yönetimde esneklik ve esnek çalışma şartları, esnek çalışma saatleri, kalite 
çemberleri ve iş değiştirme/rotasyon şeklinde ifade edilebilir (Sökmen, 2013: 118). 

H1: Motivasyon araçları kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1A: Ekonomik motivasyon araçları kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1B: Psiko-sosyal motivasyon araçları kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1C: Örgütsel-Yönetsel motivasyon araçları kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3. Kariyer Kavramı 

Yönetsel açıdan kariyer olgusu 16.yy’dan itibaren devlet memuriyeti ile ortaya çıkmıştır. Kariyer olgusunun 
bilimsel olarak ilk kez ortaya çıkması ise Donald Supper tarafından 1957’de yazılan “Kariyer Psikolojisi’’ ile 
olmuştur (Varol, 2001: 2). Özellikle 1970’lerden bugüne kariyer konusu ve bu konudaki gelişmeler üzerine 
birçok inceleme yapılmıştır. Kariyer konusunun önem kazanmasında son yarım asırda üretim faktörlerinden 
insana bakış açısının değişmesi ve insana verilen değerin artması etkili olmuştur (Özgen vd., 2002: 180). 

Kariyer sözcüğünün özü Fransızca kökenli olup “carrierre’’ sözcüğünün Türkçe’ye uyarlanması ile ortaya 
çıkmıştır. Kariyer sözcüğünün Türkçe’deki manası “bir meslekte uzman olmaktır’’. Kariyerin günlük dilde 
kullanım şekillerine bakılırsa, bir kişinin iş yaşamı boyunca belirlediği çalışma alanında aşama aşama ve 
devamlı olarak ilerlemesi, gelişmesi, tecrübe ve yetkinlikler elde etmesidir. Genel manasıyla kariyer bir 
insanın iş yaşamı süresince sorumluluk alanına aldığı tüm görevlerin bütünüdür. Ancak kariyerden salt bunu 
anlamamak gerekir (Bayraktaroğlu, 2015: 163). Kariyer yalnızca yapılan işleri değil kişinin işletmede kendisine 
biçilen role dair bekleyiş, hedef, istek ve taleplerini de içeren kapsamlı bir kavramdır. Bu bağlamda kariyer, 
kişinin işle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı konularda aldığı eğitimler, bu eğitimler sonucu edindiği 
kazanımlar ve üst pozisyonlara gelme istekliliği ile iş hayatındaki ilerleme ve gelişimini içerir (Yalçın, 2002: 
95). Kişiler kariyer kavramını; ilerleme ve gelişme, hayat boyunca birbirini takip eden iş ve görevler, 
yapılmakta olan meslek veya iş, bireysel olarak kazanılan davranış ve tutum biçimleri olarak ifade 
etmektedirler (Ertürk, 2017: 202). 

2.3.1. Edgar Schein’in Kariyer Çapaları Teorisi  

Kariyer Çapaları Teori’si, Schein tarafından 44 MBA mezunuyla yapılan ve 12 yıl süren mülakatlar neticesinde 
oluşturulmuştur. Yapılan çalışmaların hedefi, kişilerin kariyer seçimlerinin perde arkasındaki sebeplerini 
ortaya çıkartmaktır (Schein, 1978: 126). Araştırmada kariyeri yönlendiren davranışların kişinin çocukluk 
dönemlerinde oluştuğu anlaşılmıştır. Davranışları ortaya çıkartan şey ise gereksinimler ve güdülerdir. 
Gereksinim ve güdülerden oluşan bireyin değer kümeleri ise kişilerin kariyerlerini yönlendirir ve 
deneyimlerini tamamlar. Böylelikle kişinin kariyer tercihlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Buna kariyer 
çapaları denilmektedir (Flippo, 1980: 226). 

Kariyer çapaları; kişinin kendisi tarafından algılanan yetenek, yetkinlik ve becerileri, onun değerleri ile güdü 
ve gereksinimlerinin meydana getirdiği bir terimdir (Schein, 1978: 127). Bu değerler kişinin hayatta ve iş 
yaşamında elde ettiği tecrübelerine bağlı olarak meydana gelmekte ve gelişmektedir. Ayıca bu değerler, 
kişinin terk edemeyeceği değerleridir ve her bir değer birden fazla ihtiyacın bileşimi sonucu olabilir (Aytaç ve 
Keser, 2017: 82). Schen’in kariyer çapaları şu şekildedir: 
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2.3.1.1. Genel Yönetsel Yetkinlik 

Bazı insanlar için asli motivasyon kaynağı yönetim sürecinin içerisinde yer alan karmaşık unsurları 
yönetmektir. Bu tarz kişiler yönetimin üst kademelerine gelmek ve diğerlerini yönetmek arzusundadırlar. 
Genel yönetsel yetkinliğin ana unsurları; kişilerarası iletişim, analitik düşünme ve duygusal dengedir. 
Kişilerarası iletişim; işletme hedeflerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla çalışanları etkileme, 
denetleme, yönetme ve kontrol etme sürecini ifade eder. Analitik düşünme; belirsizlik ve ilgili konuyla alakalı 
bilgi eksikliği koşulları altında karmaşık problemlerin tanımlanması ve çözülmesini içerir. Duygusal yeterlilik 
ise duygusal ve kişiler arası krizlerde dengede kalabilmeyi ve diğerleriyle çatışmak yerine duygusal özellikler 
aracılığıyla uzlaşmayı ifade eder. Üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunmak isteyen insanların bu üç 
konuda yetkin ve kendilerini geliştirmiş olmaları gerekir. Başka bir ifadeyle bu kişiler, çalışanları belirli 
hedefler doğrultusunda etkin yönlendirmeli, başarılı analitik düşünce yapısına sahip olmalı ve baskı ve stresi 
kaldırabilecek duygusal özelliklere sahip olmadırlar (Schein, 1978: 8) 

H2A: Genel Yönetsel Yetkinlik kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.2. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 

Bazı insanlar onları kariyerinde motive eden unsurun yapmakta oldukları işlerdeki teknik zorlayıcılık 
olduğunu belirtmektedir. Bu işler finansal analiz, pazarlama sistem analizi, fayda maliyet analizi gibi teknik 
bilgiler gerektiren işlerdir. Teknik fonksiyonel yetkinliği genel yönetsel yetkinlikten ayıran şey teknik ve 
fonksiyonel yönün ağır basmasıdır. Şöyle ki genel yönetsel yetkinlikte yöneticilik özellikleri ön plana çıkarken, 
teknik fonksiyonel yetkinlikte ise işin teknik kısmı ve uzmanlık boyutu önem kazanmaktadır (Schein, 1978: 
8). Bu değere sahip kişiler teknik uzmanlık ve bilgi gerektiren iş ve görevlerde yer almak isterler. İşlerinde 
uzmanlaştıkça bu uzmanlıklarını iş süreçlerine aktarmaktan haz duyarlar. Bu kişiler kendilerini işlerinin 
teknik boyutundan uzaklaştıracak ve yönetim kademesine yakınlaştıracak olan pozisyonlardan kaçınmaya 
çalışarak işin bizzat içinde yer almak isterler. Bu kişiler yönetmekten ziyade işe ve göreve yöneliktirler. 
İşlerinde derinlemesine uzmanlaşma, sürekli teknik eğitimler alma, alanındaki gelişmeleri takip edip iş 
süreçlerine uygulama ana hedefleridir ve üst pozisyonlara gelmekten daha ön plandadır (Adıgüzel, 2009: 280). 

H2B: Teknik Fonksiyonel Yetkinlik kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

2.3.1.3. Güvence/İstikrar 

Güvence/istikrar değeri yüksek olan bireylerin iş istikrarı ve güvencesi kariyer seçiminde önemli bir etkendir. 
Bazı insanlar kariyerlerini belirli organizasyonlarda devam ettirmek isterler. Bu davranışın kökeninde 
örgütsel bağlılıktan çok kişinin işini kaybetme korkusu ve yeni bir iş bulacağına dair güvensizlik 
bulunmaktadır. Güvence/istikrar değeri yüksek bir çalışan, işini kaybetme korkusu ve güvende olma isteği 
nedeniyle işletmenin benimsenmeyen emir ve komutlarına bu değeri düşük çalışanlara göre daha toleranslı 
davranabilir. Bu bireylerde kariyerini şekillendirmede iş güvencesi ve işini koruma isteği ön plana 
çıkmaktadır. Bu kişiler bulundukları işletmelerde işten çıkarılma endişesi yaşamak istemezler ve bir işte uzun 
süre kalmak onlar açısından önem taşır (Çalık ve Ereş, 2006: 63).  

Bu çapayı taşıyan kişiler açısından çok fazla değişim içermeyen, görev tanımları belirli işler tercih edilebilir 
işlerdir. Bu nedenle yaratıcılık ve sürekli yenilenme gerektiren işler yerine organizasyonel işler bu kişilere 
daha uygundur. Bu kişilerin ücret tercihi genellikle sabit ve kıdeme göre artan bir ücret yapısıdır çünkü primli 
ücret performansa göre değişecek ve bu durum da bir bilinmezlik yaratacaktır; oysa sabit ücret her durumda 
bireyin kazanacağı garanti bir paradır. Bu nedenle güvence/istikrar kariyer çapasına sahip çalışanlar sabit 
ücretten hoşlanırlar. Bu çapaya sahip olan bireyler bugününü güvence altına almak için sigorta, geleceklerini 
güvence altına almak için ise emeklilik planlarına büyük önem verirler. Bu kişiler terfi eğer iş güvencelerini 
tehdit edecekse terfi beklentisi içinde olmayacaklardır, onlar için işini korumak daha önemlidir. İşletme 
içerisinde diğerleri tarafından örgütsel sadakatleri yüksek ve belirli bir seviyede sabit performansı daima 
gösteren kişiler olarak algılanmak isterler. Özellikle devlet memuriyeti gibi potansiyel olarak daha güvenceli 
işler güvence/istikrar kariyer çapasına sahip kişiler için uygundur (Batur ve Adıgüzel, 2014: 330). Bu çapaya 
sahip bireyler kariyerlerindeki başarıyı aynı iş ve işletmede kalma sürelerine bağlarlar. İşletmede kalış süresi 
arttıkça huzurlu ve güvende hissetmektedirler. 
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H2C: Güvence/İstikrar kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.4. Girişimcilik/Yaratıcılık:  

Girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasına sahip olan çalışanlar için kendi başına ve kendi emeği ile bir şey 
yaratmak kuvvetli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç yaratıcılık ve girişimcilik için temel oluşturur (Adıgüzel, 2009: 280). 
Yeni bir ticari araç icat etme, yeni bir ürün oluşturma, yeni bir hizmet alanı yaratma veya yeni bir şey üretmek 
için yöntemler bulma isteği bu kişilerin bireysel özellikleri arasında yer alır. 

Bu kariyer çapası otonomi/özerklik kariyer çapası ile yakın ilişki içerisindedir. Genellikle bu kariyer çapasına 
sahip kişiler otonomi/özerklik kariyer çapasına da sahiptir. Çünkü yeni bir şey yaratmak için kişinin bağımsız 
olarak düşünme fırsat ve yeteneğine sahip olması gereklidir (Schein, 1978: 10-11). 

Girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasına sahip olan kişiler, sahip oldukları yaratıcılık özelliğini ortaya 
koyabilecekleri şansları işletmelerde kovalamakta ve diğerlerinin zor olarak gördüğü risk içeren şartlarda risk 
alabilmektedirler (Yarnall, 1998: 57). Bu bireylerin bir işe, göreve ya da projeye bağlılıkları yüksek değildir, yeni 
bir şey üretme isteği nedeniyle sıklıkla iş değiştirmek özelliklerinden biridir (Danziger vd., 2008: 8). 

H2D: Girişimcilik/Yaratıcılık kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.5. Otonomi/Özerklik 

Otonomi/özerklik kariyer çapasına sahip olan bireyler yer aldıkları işletmelerdeki formel (resmi-biçimsel) 
kurallardan ve sınırlamalardan rahatsızlık duyarlar. Bu kişiler kolaylıkla motive edilebilmekle beraber 
yapacakları işlerin planlamasını kendileri yapmak isterler. Bu esneklik kendilerine verilmezse motivasyon ve 
performansları düşer. Onlar için bağımsızlığın iki boyutu vardır: İş sorumluluklarını yerine getirirken diğer 
insanlardan bağımsız olmak ve işiyle ilgili süreçleri belirlerken ve yürütürken hareket serbestliğine sahip 
olmak. Bu ikisini sağladıklarında performans ve motivasyonları artar (Olcay ve Düzgün, 2016: 1130). Bu 
nedenle daha çok bağımsız olarak çalışabilecekleri işleri tercih etmektedirler. Esnek çalışma saatleri, evden 
çalışma, informel (gayriresmi- biçimsel olmayan) ofis ortamları bu kişiler açısından olumlu bir uygulamadır. 
Bu kişilerden yeterli verimin alınması ve bu kişilerin motive olarak performanslarını yükseltmeleri için gerekli 
esnekliğin onlara sağlanması gerekir. Bu kişiler bağımsız çalışma ve özgür olma isteğinden dolayı tıpkı 
girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasına sahip bireyler gibi sıklıkla iş değiştirme eğilimindedirler (Gezen ve 
Köroğlu, 2014: 217). 

H2E: Otonomi/Özerklik kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.6. Hizmet/Kendini Adama 

Hizmet/Kendini Adama kariyer çapasına sahip kişiler sürekli olarak çevresindeki insanlara yardım etme ve 
onları destekleme çabası içerisindedirler. Bu kişiler işletmenin belirlediği hedeflere ulaşmak için kendilerini 
görevlerine adamışlardır (Jiang ve Klein, 1999: 222). Bu kişiler için öncelikli kariyer hedefi işletme içerisindeki 
diğer çalışanlara yardımcı olmak ve beraberce hedeflere ulaşmaktır. Bu kariyer çapası ön plana çıkan 
bireylerin sosyal fayda sağlama isteği ön plandadır. Dünyayı geliştirerek daha iyi bir yer haline getirme ve 
yaptıkları işlerle topluma katkıda bulunma amacındadırlar. İş yaşamlarını da bu doğrultuda biçimlendirirler 
(Bayram vd., 2012: 182). Bu kariyer çapasına sahip bireyler pskoloji, tıp, eğitim gibi insanlık yararına olabilecek 
sektörlerde ve toplum yararına yapılan projelerde çalışmalıdırlar. Toplumsal değerlere hassasiyet, diğer 
insanlara saygı, toplumun diğer bireylerine zor durumlarda yardımcı olma, hedeflere odaklanarak başarıya 
kendisini adamak bu çapaya sahip kişilerin en temel özellikleridir (Edinsel ve Adıgüzel, 2014: 160). 

H2F: Hizmet/Kendini adama kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.7. Saf Meydan Okuma/Rekabet 

Saf Meydan Okuma/Rekabet kariyer çapasına sahip kişiler yarışmacıdırlar. Onlar için rekabet edebilecekleri 
bir ortam olması önemlidir ve kariyerlerini yüksek rekabet yaşayabilecekleri iş ve işletmelerde sürdürmek 
isteğindedirler. Rekabetçi ve meydan okuyan kişilik tarzlarından dolayı zorlayıcı problemleri çözmek için 
çabalamaktan zevk alırlar. Çünkü kendilerini diğer bireylere ispat etmek amacındadırlar (Schein, 2006: 22). 
Onları motive eden şey çözülmesi çok zor veya mümkün gözükmeyen problemleri çözmek için uğraşmak, 
rakiplerle mücadele ve zorlayıcı işlerin üstesinden başarıyla gelebilmektir (Yarnall, 1998: 57). Bu bireyler, 
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herhangi bir konuda kendisiyle aynı görüşe sahip olmayan insanları, fikirlerinde sabit ve sıradan insanlar 
olarak görmektedirler (Danziger v.d., 2008: 8). Bu durum ise işletme içerisinde çatışma ortamı oluşturabilir. 

H2G: Saf Meydan okuma/Rekabet kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

2.3.1.8. Hayat Tarzı 

Hayat tarzı kariyer çapası baskın olan bireyler için sosyal hayatları ve aileleri önemlidir. Bu kişiler iş ile sosyal 
yaşam ve bireysel gereksinimlerini bir araya getirecek olanaklar bulmaya çalışırlar (Yarnall, 1998: 57; Danziger 
v.d., 2008: 8).  

Bu kişiler açısından iş yaşamları hayatlarının yalnızca bir bölümüdür ve hayatın en önemli parçası değildir. 
Bundan dolayı hayat tarzı kariyer çapasına sahip kişiler iyi bir ücret ve gelişme olanakları sunsa da sosyal 
hayatlarını etkileyecek, ailelerine zaman ayıramayacak kadar uzun çalışma saatlerine sahip pozisyonlarda ve 
işlerde bulunmak isteğinde değildirler. Bu kişilerin iş hayatındaki başarısı ve tatmini için sosyal hayat ve aile 
adına esneklik barındıran işlerde çalışmaları önem taşımaktadır (Schein, 2006: 19).  

Hayat tarzı kariyer çapası ön plana çıkan bireyler işleri nedeniyle aileleriyle veya sosyal hayatları nedeniyle 
işleriyle ilgili problem yaşamaktan kaçınmak isterler. Bundan dolayı mesai saatleri, yıllık izin planlamaları vb. 
olgulara özen göstermektedirler. Hayat tarzı kariyer çapası özellikle hem anne hem de babanın çalıştığı veya 
ailenin bir ferdinin birden fazla işte çalıştığı ailelerde, kişinin, aile-iş dengesini kurma çaba ve isteğinden 
doğmaktadır (İbicioğlu v.d., 2011: 1930).  

H2H: Hayat Tarzı kariyer çapası kişilerin yer aldığı kuşaklara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmanın amacı X, Y ve Z kuşaklarının motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma, bu doğrultuda X, Y ve Z kuşaklarını birbirleri ile 
kıyaslamaktadır. Dolayısıyla araştırmada hangi kuşağı motive etmede hangi araçların etkili olduğu ve hangi 
kuşağın hangi kariyer çapalarını taşıdığı ve kuşaklar arasında bu değişkenler bakımından anlamlı bir fark 
olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırmanın evrenini İstanbul 
ilindeki eğitim kurumlarında yer alan ve daha önce iş tecrübesine sahip olan öğrenci, öğretmen ve halkla 
ilişkiler çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma, farklı yaş grupları ve kuşaklarda yer alan, farklı düzeyde iş 
tecrübesi olan kişilere yapılmıştır. Toplam 30 farklı eğitim kurumuna gidilmiş olup Z kuşağı bireyleri henüz 
çalışma hayatına tam olarak girmediği için örneklem grubu olarak eğitim kurumları tercih edilmiştir. 
Örneklem grubunda yer alan Z kuşağı bireyleri çalışan kişilerden seçilmiştir. Araştırmada kasıtlı (iradi) 
örnekleme yöntemi kullanılmış olup araştırma, çalışmanın ana evrenini temsil edebilecek bir örneklem grubu 
üzerinde, anket uygulanması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İstanbul ilindeki eğitim 
kurumlarında yer alan 315 öğrenci, öğretmen ve halkla ilişkiler personeli üzerinde yapılmıştır. 

3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

X, Y ve Z kuşaklarının motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından farklılık taşıyıp taşımadığını 
saptamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmada; veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 
Kuşaklar açısından motivasyon araçlarını tespit etmek için Katı ve Düşükcan tarafından 2017 yılında 
oluşturulmuş 30 soruluk “Motivasyon Araçları Ölçeği’’ kullanılmıştır ve ifadeler çalışmanın amacına uygun 
olarak düzenlenmiştir. Motivasyon araçları 30 ifade ve ekonomik motivasyon araçları, psikososyal 
motivasyon araçları ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçları olmak üzere 3 boyut ile ölçülmektedir. 
Ekonomik motivasyon araçları boyutu 5, psikososyal motivasyon araçları boyutu 13, örgütsel-yönetsel 
motivasyon araçları ise 12 maddeden oluşmaktadır. “Aylık ücretime yapılacak zam beni iş yapma konusunda 
isteklendirir”, “Çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerim tarafından takdir edilmek beni iş yapma konusunda 
isteklendirir”, “Bulunduğum pozisyon ve yaptığım işin öneminin hissettirilmesi beni iş yapma konusunda 
isteklendirir”, “İşletme içerisinde alınacak kararlarda katılımımın sağlanması beni iş yapma konusunda 
isteklendirir” Motivasyon Araçları Ölçeği’nde yer alan maddelerden bazılarıdır. 

Araştırmada kuşakların hangi kariyer çapalarına sahip olduğunu ölçmek amacıyla daha önce yapılmış birçok 
araştırmada da kullanılmış olan ve Schein tarfından 1990 yılında oluşturulmuş olan 40 soruluk “Kariyer 
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Çapaları Ölçeği’’ kullanılmıştır. Kariyer çapaları, 40 ifade ve teknik fonksiyonel yetkinlik, genel yönetsel 
yetkinlik, özerklik/otonomi, güvence/istikrar, girişimcilik/yaratıcılık, hizmet/kendini adama, saf meydan 
okuma/rekabet ve hayat tarzı olmak üzere 8 boyut ile ölçülmektedir. Kariyer çapalarının sekiz alt boyutunun 
her biri 5 maddeden oluşmaktadır. “Teknik fonksiyonel becerilerimi yüksek bir yetkinlik düzeyinde 
geliştirebilirsem kariyerimde başarılı hissederim”, “Diğer çalışanların çabalarını bütünleştirebildiğim ve 
yönetebildiğim zaman işimde başarılı olurum”, “ İşimde tam özerklik ve özgürlük elde edebilirsem başarılı 
hissederim”, “ Bana güvence ve istikrar duygusu verecek işlerde iş ararım”, “Kendi işletmemi kurmayı ve 
çalıştırmayı hayal ederim” Kariyer Çapaları Ölçeği’nde yer alan maddelerden bazılarıdır.  

3.3. Analiz Yöntemleri 

Araştırmanın tüm verileri SPSS 21.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan hipotezlerin 
sınanması için; Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 
Motivasyon araçlarının kuşaklara göre farklılık gösterip göstermediği ve kariyer çapalarının kuşaklara göre 
farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (Anova) ile test edilmiştir. Ayrıca araştırmada 
motivasyon araçları ve kariyer çapaları farklılıklarının saptanması amacıyla tanımlayıcı istatistiki analizlerden 
(frekans, aritmetik ortalama, standart sapma) ve anketlere katılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı istatistiki analizlerden (frekans, yüzde dağılımları) faydalanılmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Araştırmanın amacı doğrultusunda her kuşaktan eşit sayıda örneklem araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya 
katılanların yaş dağılımları incelendiğinde katılımcıların %33.3’ünün 0-18 yaş, %33.3’ünün 19-38 yaş ve 
%33.3’ünün 39-53 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırmada, kuşaklar açısından motivasyon araçları 
ve kariyer çapaları bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmeye çalışan anketi 
cevaplayanların 163’ü erkek (%51,7) ve 152’si kadındır (%48,3). Katılımcıların cinsiyet açısından dengeli 
dağılım gösterdiği söylenebilir. Araştırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığında; 196 kişinin bekâr 
(%62,2), 119 kişinin evli (%37,8) olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların eğitim durumları 
incelendiğinde katılımcıların; 36’sının ilköğretim mezunu (%11,4), 107’sinin lise mezunu (%34,0), 36’sının ön 
lisans mezunu (%11,4), 95’inin lisans mezunu (%30,2), 41’inin yüksek lisans/doktora mezunu (%13) olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık %75’i lise ve üniversite mezunudur. Araştırmada özellikle Z kuşağı 
bireylerinin lise mezunu olması ve eğitim kurumu çalışanlarının üniversite mezunu olmasının bu durumun 
ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir.   

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demografik Değişkenler Frekans Yüzde 
    Yaş 0-18 yaş  105 33,3 

19-38 yaş  105 33,3 
39-53 yaş  105 33,3 
Toplam 315 100 

 
Cinsiyet 

Kadın 152 48,3 
Erkek 163 51,7 
Toplam 315 100 

Medeni Durum Bekâr 196 62,2 
Evli 119 37,8 
Toplam 315 100 

 
 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 36 11,4 
Lise 107 34,0 
Önlisans 36 11,4 
Lisans 95 30,2 
Yüksek Lisans ve üstü 41 13,0 
Toplam 315 100 



B. Ç. Aksu – A. Doğan 12/2 (2020) 2040-2060 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2050 

4.2. Katılımcıların Kuşaklara Göre Dağılımı 

Araştırmaya katılanların kuşaklara göre dağılımlarına bakıldığında X kuşağı katılımcılarında erkek ve kadın 
katılımcıların dengeli olduğu görülürken; Y kuşağında kadın katılımcı sayısı; Z kuşağında ise erkek katılımcı 
sayısı belirgin olarak daha yüksektir. X kuşağındaki katılımcıların %82,8’i evli iken, Y kuşağı katılımcıların 
%74’ü ve Z kuşağı katılımcılarının tamamı bekardır. X kuşağı katılımcılarının %41,8’ini, Y kuşağı katılımcıların 
%48,5’ini lisans mezunları oluştururken; Z kuşağı katılımcıların %71,4’ü lise mezunudur. Bu durum Z kuşağı 
bireylerinin henüz yaşları itibariyle üniversiteye başlamalarından kaynaklanmaktadır. 

 Tablo 3. Demografik Özelliklerin Kuşaklara Göre Dağılımı 

Değişken X Y Z 

   
Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

 
Cinsiyet 

Kadın 46 43,8 68 64,8 38 63,8 
Erkek 59 56,2 37 35,2 67 36,2 
Toplam 105 100 105 100 105 100 

Medeni 
Durum 

Bekâr 13 12,4 78 74,3 105 100 
Evli 87 82,8 23 21,9 0 0 
Boşanmış 5 4,8 4 3,8 0 0 
Toplam 105 100 105 100 105 100 

 
 

Eğitim 
Düzeyi 

İlköğretim 5 4,8 1 0,9 30 28,6 
Lise 28 26,7 4 3,9 75 71,4 
Önlisans 9 8,6 27 25,7 0 0 
Lisans 44 41,8 51 48,5 0 0 
Yüksek Lisans 19 18,1 22 21 0 0 
Toplam 105 100 105 100 105 100 

4.3. Araştırma Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlikleri 

4.3.1. Araştırma Ölçeklerinin Geçerlilikleri 

Araştırmada kariyer çapalarının ölçülmesi için kullanılan Edgar Schein’in “Kariyer Çapaları Ölçeği’’ nin 
geçerliliği ve güvenilirliği pek çok araştırma ile (Danziger vd., 2008; Adıgüzel, 2009; Gezen ve Köroğlu, 2014; 
Çerik ve Bozkurt, 2010; Gürbüz ve Sığrı, 2012) ortaya konulmuştur. Araştırmada kullanılan diğer bir ölçek 
olan motivasyon araçları ölçeğinin ise geçerlilik analizi (Katı ve Düşükcan, 2017) tarafından yapılmış olup 
ölçeğin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

4.3.2. Araştırma Ölçeklerinin Güvenilirlikleri 

4.3.2.1. Motivasyon Araçları Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

Ölçek güvenilirliklerine ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Araştırmada kullanılan motivasyon 
araçları ölçeğinin tümüne ilişkin güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,899 olarak bulunmuştur. Bu değerle, 
sosyal bilimler açısından ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır (α > 0.60) ve motivasyon araçları 
ölçeğinin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir (Akgül ve Çevik, 2005: 436). Motivasyon araçları 
ölçeğini oluşturan alt boyutların güvenilirliği incelendiğinde; ekonomik araçların güvenilirlik değeri 
Cronbach Alpha: 0,669; psiko sosyal araçların güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,807 ve örgütsel yönetsel 
araçların güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,818 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakıldığında (α > 0.60) 
olduğundan ölçeğin alt boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 
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Tablo 4. Motivasyon Araçları Ölçeğine ve Boyutlarına İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

4.3.2.2. Kariyer Çapaları Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan diğer bir ölçek olan kariyer çapaları ölçeğinin tümüne ilişkin güvenilirlik düzeyi 
Cronbach Alpha: 0,872 olarak bulunmuştur. Bu değerle, sosyal bilimler açısından ölçeğin güvenilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (α > 0.60) (Akgül ve Çevik, 2005: 436). Kariyer çapaları ölçeğini oluşturan alt boyutların 
güvenilirliği incelendiğinde; teknik fonksiyonel yetkinlik alt boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 
0,704; genel yönetsel yetkinlik alt boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,783; otonomi/özerklik alt 
boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,782; güvence/istikrar alt boyutunun güvenilirlik değeri 
Cronbach Alpha: 0,711; girişimcilik/yaratıcılık alt boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,772; 
hizmet/ kendini adama alt boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,789; saf meydan okuma/rekabet 
alt boyutunun güvenilirlik değeri Cronbach Alpha: 0,730; hayat tarzı alt boyutunun güvenilirlik değeri 
Cronbach Alpha: 0,709 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakıldığında (α> 0.60) olduğundan ölçeğin alt 
boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 5. Kariyer Çapaları Ölçeğine ve Boyutlarına İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

Faktörler Cronbach Alpha 
Değerleri 

İfade 

KARİYER ÇAPALARI ,872 40 
1. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik ,704 5 
2. Genel Yönetsel Yetkinlik ,783 5 
3. Otonomi/Özeklik ,782 5 
4. Güvence/İstikrar ,711 5 
5. Girişimcilik/Yaratıcılık ,772 5 
6. Hizmet/Kendini Adama ,789 5 
7. Saf Meydan Okuma/Rekabet ,730 5 
8. Hayat Tarzı ,709 5 

4.4. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmaya katılan kişilerin motivasyon araçlarına ilişkin ortalamaları 4,08’dir. Bu sonuç katılımcıların 
motivasyon araçları bakımından genellikle “Katılıyorum’’ cevabına yöneldiklerini göstermektedir. Yani 
katılımcılar anketteki ifadelerin kendilerini motive ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların ortalamalarına 
bakıldığında tüm katılımcıların ortalaması açısından kişilerin 4,13 ortalama ile en çok ekonomik motivasyon 
araçlarını motive edici olarak gördükleri söylenebilir. Araştırmaya katılan kişilerin kariyer çapaları 
ortalamalarına bakıldığında ise tüm katılımcılar açısından hayat tarzı kariyer çapası 3,89 ortalama ile en 
yüksek ortalama değeri almıştır. Hayat tarzı kariyer çapası en yüksek ortalama değeri alarak kişilerin en önem 
verdikleri kariyer çapası olmuştur. En düşük ortalamaya sahip kariyer çapası ise 3,18 ortalama ile genel 
yönetsel yetkinliktir.    

Faktörler Cronbach Alpha 
Değerleri 

İfade 

MOTİVASYON ARAÇLARI ,899 30 
1. Ekonomik Araçlar ,669 5 
2. Psiko-sosyal Araçlar ,807 13 
3. Örgütsel Yönetsel Araçlar ,818 12 
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Tablo 6. Katılımcıların Motivasyon Araçları ve Kariyer Çapalarına İlişkin Ortalamaları 

Ölçekler N Ortalama Std. Sapma 
Motivasyon Araçları 315 4,08 0,45 

Ekonomik Araçlar 315 4,13 0,60 
Psiko-Sosyal Araçlar 315 4,05 0,50 
Örgütsel-Yönetsel Araçlar 315 4,09 0,51 

Kariyer Çapaları    
Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 315 3,84 0,57 
Genel Yönetsel Yetkinlik 315 3,18 0,66 
Otonomi/Özerklik 315 3,65 0,64 
Güvence/İstikrar 315 3,77 0,61 
Girişimcilik/Yaratıcılık 315 3,61 0,74 
Hizmet/Kendini Adama 315 3,78 0,63 
Saf Meydan Okuma/Rekabet 315 3,52 0,62 
Hayat Tarzı 315 3,89 0,62 

Kuşaklar açısından motivasyon araçları incelendiğinde X kuşağı için en yüksek ortalamanın gözlemlendiği 
motivasyon aracının 4,10 ile ekonomik motivasyon araçları ve en düşük ortalamanın gözlemlendiği 
motivasyon aracının ise 3,99 ile psiko-sosyal motivasyon araçları olduğu söylenebilir. Yani X kuşağını çalışma 
konusunda en çok motive eden araçlar ekonomik motivasyon araçları iken, X kuşağının motivasyonunda en 
etkisiz kalan araç ise psiko-sosyal motivasyon araçlarıdır. Kariyer çapaları açısından ise X kuşağı için en baskın 
kariyer çapasının 3,82 ortalama ile teknik fonksiyonel yetkinlik ve hemen ardından 3,81 ortalama ile hayat 
tarzı kariyer çapaları olduğu söylenebilir. X kuşağı için en düşük ortalamaların gözlemlendiği kariyer çapası 
ise 3,04 ortalama ile genel yönetsel yetkinlik olmuştur. 

Tablo 7. X Kuşağının Motivasyon Araçları ve Kariyer Çapalarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Ölçekler (X Kuşağı) N Ortalama Std. Sapma 
Motivasyon Araçları 105 4,02 0,38 

Ekonomik Araçlar 105 4,10 0,52 
Psiko-Sosyal Araçlar 105 3,99 0,44 
Örgütsel-Yönetsel Araçlar 105 4,03 0,44 

Kariyer Çapaları    
Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 105 3,82 0,52 
Genel Yönetsel Yetkinlik 105 3,04 0,62 
Otonomi/Özerklik 105 3,61 0,61 
Güvence/İstikrar 105 3,80 0,59 
Girişimcilik/Yaratıcılık 105 3,50 0,74 
Hizmet/Kendini Adama 105 3,76 0,57 
Saf Meydan Okuma/Rekabet 105 3,49 0,55 
Hayat Tarzı 105 3,81 0,57 

Y kuşağı için en yüksek ortalamanın gözlemlendiği motivasyon araçları 4,25 ortalama ile ekonomik motivasyon 
araçları ve örgütsel yönetsel motivasyon araçları; en düşük ortalamanın gözlemlendiği motivasyon aracı ise 
4,19 ortalama ile psiko-sosyal motivasyon aracıdır. Yani Y kuşağını motive etmede en etkili olan araçlar 
ekonomik ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçları, en etkisiz aracın ise psiko-sosyal motivasyon araçları 
olduğu söylenebilir. Kariyer çapaları açısından ise Y kuşağı açısından en baskın kariyer çapasının 3,96 ortalama 
ile hayat tarzı; en düşük ortalamaların gözlemlendiği kariyer çapasının ise 3,25 ile genel yönetsel yetkinlik 
olduğu söylenebilir. 
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Tablo 8. Y Kuşağının Motivasyon Araçları ve Kariyer Çapalarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Ölçekler (Y Kuşağı) N Ortalama Std. Sapma 
Motivasyon Araçları 105 4,22 0,43 

Ekonomik Araçlar 105 4,25 0,58 
Psiko-Sosyal Araçlar 105 4,19 0,44 
Örgütsel-Yönetsel Araçlar 105 4,25 0,50 

Kariyer Çapaları    
Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 105 3,80 0,52 
Genel Yönetsel Yetkinlik 105 3,25 0,66 
Otonomi/Özerklik 105 3,60 0,65 
Güvence/İstikrar 105 3,69 0,60 
Girişimcilik/Yaratıcılık 105 3,49 0,72 
Hizmet/Kendini Adama 105 3,73 0,65 
Saf Meydan Okuma/Rekabet 105 3,43 0,61 
Hayat Tarzı 105 3,96 0,65 

Z kuşağı için en yüksek ortalamanın gözlemlendiği motivasyon aracının 4,03 ortalama ile ekonomik araçlar; 
en düşük ortalamanın gözlemlendiği motivasyon araçlarının ise 3,98 ortalama ile psiko-sosyal motivasyon 
araçları ve 3,99 ortalama ile örgütsel yönetsel motivasyon araçları olduğu söylenebilir. Yani Z kuşağı açısından 
en etkili motivasyon aracı ekonomik motivasyon araçları olmakla birlikte genel olarak her 3 motivasyon 
aracının da yakın ortalamalara sahip olduğu söylenebilir. Kariyer çapaları açısından ise Z kuşağı açısından en 
baskın kariyer çapasının 3,91 ortalama ile hayat tarzı kariyer çapası ve hemen ardından 3,90 ortalama ile teknik 
fonksiyonel kariyer çapası; en düşük ortalamaların gözlemlendiği kariyer çapasının ise 3,26 ile genel yönetsel 
yetkinlik olduğu söylenebilir 

Tablo 9. Z Kuşağının Motivasyon Araçları ve Kariyer Çapalarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Ölçekler (Z Kuşağı) N Ortalama Std.Sapma 

Motivasyon Araçları 105 3,99 0,51 
Ekonomik Araçlar 105 4,03 0,67 
Psiko-Sosyal Araçlar 105 3,98 0,59 
Örgütsel-Yönetsel Araçlar 105 3,98 0,54 

Kariyer Çapaları    
Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 105 3,90 0,67 
Genel Yönetsel Yetkinlik 105 3,26 0,69 
Otonomi/Özerklik 105 3,76 0,64 
Güvence/İstikrar 105 3,83 0,65 
Girişimcilik/Yaratıcılık 105 3,84 0,73 
Hizmet/Kendini Adama 105 3,84 0,66 
Saf Meydan Okuma/Rekabet 105 3,63 0,68 
Hayat Tarzı 105 3,91 0,64 

4.5. Araştırma Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar ve Değerlendirmeler 

4.5.1. Katılımcıların Motivasyon Araçları ve Alt Boyutlarına İlişkin Homojenlik Testi Sonuçları  

Motivasyon araçları ve motivasyon araçlarının ekonomik ve psiko-sosyal alt boyutları açısından Levene 
değeri (< 0,05) olduğundan grup varyansları homojen değildir. Grup varyansları homojen olmadığından 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının testi için Tamhane testine bakılmıştır. Motivasyon 
araçlarının örgütsel yönetsel motivasyon araçları için ise Levene değeri (>0,05) olduğundan grup varyansları 
homojendir. Grup varyanslarının homojen olmasından ötürü örgütsel yönetsel araçlar açısından gruplar arası 
farklılıkları tespit etmek amacıyla Tukey Hsd testine bakılmıştır.  
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Tablo 10. Motivasyon Araçları ve Alt Boyutlarına İlişkin Homojenlik Testi Sonuçları 

Levene Testi Sonuçları  F              Sig                    Sonuç 
 

Motivasyon Araçları  6.127       ,001        Varyanslar Homojen Değil 
Ekonomik Motivasyon Araçları  ,022         ,037        Varyanslar Homojen Değil 
Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları  ,419         ,000        Varyanslar Homojen Değil 
Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Araçları                                      ,038         ,097        Varyanslar Homojen                                       

4.5.2. Katılımcıların Motivasyon Araçlarına ve Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalarının Kuşaklara Göre 
Farklılığı 

Anova testi sonuçlarına göre kuşaklar arasında hem motivasyon araçları hem de bunun alt boyutları açısından 
(sig < 0,05) anlamlı bir farklılık vardır. Bu nedenle H1; H1A; H1B ve H1C hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 11. Anova Tablosu Katılımcıların Motivasyon Araçları ve Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalarının 
Kuşaklara Göre Farklılığı 

Değişken 
(Motivasyon Araçları) 

X Kuşağı      Y Kuşağı      Z Kuşağı    Anlamlılık 
 Ort.              Ort.               Ort.            Düzeyi 

                                                                (p) 
Motivasyon Araçları 4,02*            4,22*             3,99*             ,003* 
Ekonomik Motivasyon Araçları 4,10              4,25*             4,03*             ,028* 
Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları 3,99*            4,19*             3,98*             ,004* 
Örgütsel-Yönetsel Motivasyon 
Araçları                                        

4,03*            4,25*             3,98*             ,000* 

Gruplar arası farklılıkları tespit etmek için (motivasyon araçları ile alt boyutlarından ekonomik motivasyon 
araçları ve psiko-sosyal motivasyon araçları için Tamhane, örgütsel-yönetsel motivasyon araçları için Tukey 
HSD) tabloları incelendiğinde motivasyon araçları açısından“Y ve X” (sig 0,002 < 0,05) ve “Y ve Z” (sig 0,001 
< 0,05) kuşakları arasında ekonomik motivasyon araçları için “Y ve Z” kuşakları arasında (sig 0,040 < 0,05); 
psiko-sosyal motivasyon araçları için “Y ve X” (sig 0,004 < 0,05) ve “Y ve Z” (sig 0,016 < 0,05) kuşakları 
arasında; örgütsel-yönetsel motivasyon araçları için ise “Y ve X” (sig 0,004 < 0,05) ve “Y ve Z” (sig 0,000 < 0,05) 
kuşakları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. Tukey HSD tablosundan ve kuşakların 
motivasyon araçlarına ilişkin ortalamalarından da görülebileceği üzere motivasyon araçları ve alt boyutları 
açısından “X ve Z” kuşakları benzer özellikler gösterirken Y kuşağı ise her iki kuşaktan da farklılaşmaktadır. 

4.5.3. Katılımcıların Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalarının Kuşaklara Göre Farklılığı 

Kariyer çapalarının teknik fonksiyonel kariyer çapası alt boyutu açısından Levene değeri (< 0,05) olduğundan 
grup varyansları homojen değildir. Grup varyansları homojen olmadığından gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığının testi için Tamhane testine bakılmıştır. Kariyer çapalarının diğer alt boyutları için ise 
Levene değeri (>0,05) olduğundan grup varyansları homojendir. Grup varyanslarının homojen olmasından 
ötürü kariyer çapalarının diğer alt boyutları açısından gruplar arası farklılıkları tespit etmek amacıyla Tukey 
Hsd testine bakılmıştır. 

Tablo 12. Kariyer Çapalarının Alt Boyutlarına İlişkin Homojenlik Testi Sonuçları 

Levene Testi Sonuçları 
(Kariyer Çapaları) 

Levene İst.        Sig                                Sonuç 

  Teknik Fonksiyonel Kariyer Çapası   7,149                ,001               Varyanslar Homojen Değil 
  Genel Yönetsel Yetkinlik Kariyer Çapası             ,351                ,705               Varyanslar Homojen  
  Otonomi/Özerklik Kariyer Çapası     ,314                ,731               Varyanslar Homojen  
  Güvence/İstikrar  Kariyer Çapası     ,429                ,651               Varyanslar Homojen  
  Girişimcilik/Yaratıcılık Kariyer Çapası     ,370                ,691               Varyanslar Homojen 
  Hizmet/Kendini Adama Kariyer Çapası   1,027                ,359               Varyanslar Homojen  
  Saf Meydan Okuma/Rekabet Kariyer Çapası   4,017                ,069               Varyanslar Homojen  
  Hayat Tarzı Kariyer Çapası     ,724                ,486               Varyanslar Homojen 
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4.5.4. Katılımcıların Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalarının Kuşaklara Göre Farklılığı 

Anova testi sonuçlarına göre kuşaklar arasında genel yönetsel yetkinlik ve girişimcilik/yaratıcılık kariyer 
çapaları açısından (sig < 0,05) anlamlı bir farklılık vardır. Diğer kariyer çapaları açısından ise (sig > 0,05) 
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu nedenle H2A ve H2D hipotezleri kabul edilmiş; H2B, H2C, H2E, H2F, H2G 

ve H2H hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 13. Anova Tablosu Katılımcıların Kariyer Çapaları Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalarının Kuşaklara 
Göre Farklılığı 

Değişken 
(Kariyer Çapaları) 

X Kuşağı 
Ort. 

Y Kuşağı 
Ort. 

Z Kuşağı 
Ort. 

Anlamlılık 
 

Genel Yönetsel Yetkinlik Kariyer Çapası  3,04*  3,25* 3,26  ,027* 
Teknik Fonksiyonel Kariyer Çapası 3,82 3,80 3,90 ,442 
Güvence/İstikrar Kariyer Çapası 3,80 3,69 3,83 ,215 
Girişimcilik/Yaratıcılık Kariyer Çapası  3,50*  3,49*  3,84*  ,001* 
Otonomi/Özerklik Kariyer Çapası 3,61 3,60 3,76 ,133 
Hizmet/Kendini Adama Kariyer Çapası 3,76 3,73 3,84 ,487 
Saf Meydan Okuma/Rekabet Kariyer Çapası 3,49 3,43 3,63 ,053 
Hayat Tarzı Kariyer Çapası 3,81 3,96 3,91 ,240 

Gruplar arası farklılıkları tespit etmek için Tukey HSD tabloları incelendiğinde genel yönsetsel yetkinlik 
kariyer çapası açısından“X ve Y” (sig 0,047 < 0,05) kuşakları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
vardır. Girişimcilik/Yaratıcılık kariyer çapası açısından ise “Z ve Y”(sig 0,002 < 0,05) ve “Z ve X”(sig 0,003 < 
0,05) kuşakları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalar incelendiğinde 
girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasının Z kuşağında X ve Y kuşaklarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılaştığı ve daha baskın olduğu söylenebilir. Genel yönetsel yetkinlik çapasının ise X kuşağında 
daha az baskın olan bir kariyer çapası olduğu söylenebilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı kariyer çapaları ve motivasyon araçları açısından kuşakların anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediklerini incelemektir. Araştırmada, kariyer çapaları ve motivasyon araçlarının cinsiyet, medeni 
durum ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedikleri de araştırılmıştır. Bu amaçla 
katılımcıların kariyer çapaları ve motivasyon araçlarına ilişkin ortalamaları karşılaştırılmış ve bazı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmının X ve Y kuşağı üzerinde yoğunlaştığı 
görülmüş ve Z kuşağına yönelik olarak motivasyon ve kariyer değerlerini araştıran araştırmalara 
rastlanmamamıştır. Önümüzdeki çeyrek asırda çalışma yaşamının büyük bir kısmını oluşturacak olan Z 
kuşağının bu çalışmaya dahil edilmesinin literatür açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Araştırmada motivasyon araçları açısından “Y - X” ve “Y - Z” kuşakları arasında anlamlı farklılılar 
bulunurken “X - Z” kuşakları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Motivasyon araçlarının alt 
boyutlarına bakıldığında ekonomik motivasyon araçları açısından “Y - Z” kuşakları arasında; psiko- sosyal 
motivasyon araçları açısından “Y - X” ve “Y - Z” kuşakları arasında ve örgütsel yönetsel motivasyon araçları 
açısından “Y - X” ve “Y - Z” kuşakları arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Hem motivasyon 
araçları hem de motivasyon araçlarının alt boyutları açısından Y kuşağının diğer kuşaklardan farklılaştığı, “X 
ve Z” kuşaklarının ise motivasyon araçları bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Dereli ve Toruntay (2015)’ın çalışmasına göre X kuşağının iş değerlerinde para, başarıya dayalı 
ödüllendirme, sosyal satatü gibi faktörler ön plandayken, Y kuşağının iş değerlerinde ise olumlu ya da 
olumsuz geri bildirim sağlanması, yaratıcılığın desteklenmesi, mesleki ve kişisel gelişim olanakları, sosyal 
katılım, kurumun toplumdaki imajı gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Keleş (2011), Y kuşağı çalışanlarının 
motivasyon profillerini belirlemeye yönelik çalışmasında X ve Y kuşaklarında yer alan çalışanların 
tutumlarının farklılaştıklarını tespit etmiştir. Keleş (2011)’in çalışmasına göre Y kuşağı bireyleri çalışma 
hayatında esnek görev tanımları ve çalışma koşulları istemektedirler. Y kuşağına yönelik sıkı denetim ve 
gözetim kuşağın motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Y kuşağında yer alan bireylere esneklik 
sağlanması, iş ortamında ve çalışma koşullarında kendilerini rahat hissetmeleri, üstlerinden etkin geri bildirim 
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ve rehberlik hizmeti almaları motivasyonları için önemlidir. Behrstock-Sherratt ve Cogshall (2010)’ın 
çalışmalarına göre Y kuşağına işletmede koçluk ve mentorluk gibi faktörler aracılığıyla danışmanlık hizmeti 
ve etkin bir geri bildirim sağlanması onların motivasyonları üzerinde etkilidir. X, Y ve Z kuşaklarını 
motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından irdeleyen bu araştırmada da literatürle uyumlu olarak Y 
kuşağını motive etmekte koçluk ve mentorluk gibi uygulamalarla işletmede çalışanlara rehberlik hizmeti 
sağlanması, çalışanlara esneklik verilmesi ve kararlara katılımlarının sağlanması gibi örgütsel yönetsel 
araçların Y kuşağını motive etmede ekonomik araçlar kadar etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Kerse (2016) 
ise kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği ve X ve Y kuşaklarını karşılaştırdığı araştırmasında X ve 
Y kuşakları arasında içsel ve dışsal motivasyon araçlarını önemsenme düzeyleri bakımından anlamlı bir 
farklılık tespit etmemiştir. Richordson (2008)’un araştırmasına göre Y kuşağı bireyleri gerek anne 
babalarından ve gerekse öğretmenlerinden özel ilgi görerek büyüdüklerinden bunun bir yansıması olarak iş 
yaşamında da benzer bir kişiselleştirilmiş ilgi beklerler. Yani Y kuşağındaki çalışanlar kendilerine özgü 
kişiselleştirilmiş eğitim programları beklentisi içerisindedirler.  

Kuşakları en çok motive eden araçlara bakıldığında; X ve Z kuşakları açısından onları en çok motive eden 
motivasyon araçlarının ekonomik motivasyon araçları olduğu gözlemlenmiştir. Y kuşağı için ekonomik 
motivasyon araçları ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçları aynı ortalama değerlerini almıştır. Bu nedenle Y 
kuşağı açısından ekonomik motivasyon araçlarının ve örgütsel-yönetsel motivasyon araçlarının eşit düzeyde 
motive edici etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu durumda kuşakların motivasyonunu sağlamak için X ve Z 
kuşaklarına yönelik olarak benzer motivasyon araçlarını kullanmak; Y kuşağına yönelik olarak ise farklı 
politikalar geliştirmek özellikle esneklik, rehberlik hizmeti sağlanması, etkin geri bildirim ve kişiselleştirilmiş 
eğitim olanakları gibi örgütsel-yönetsel araçlara ağırlık vermek işletmeler açısından faydalı bir yaklaşım 
olacaktır. 

Araştırmanın bir diğer değişkeni olan kariyer çapaları açısından ise teknik fonksiyonel, otonomi/özerklik, 
güvence/istikrar, hizmet/kendini adama, saf meydan okuma/ rekabet, hayat tarzı kariyer çapaları açısından 
kuşaklar için herhangi bir anlamlı farklılık gözlemlenmezken; genel yönetsel yetkinlik ve 
girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapaları için kuşaklar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öztürk 
(2017)’ün çalışmasında da kariyer çapalarının alt boyutlarından genel yönetsel yetkinlik ve 
girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapalarının, kişilerin doğup yetiştiği ortam ve şartlar açısından anlamlı 
farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kuşakları kariyer çapaları ve motivasyon araçları açısından 
karşılaştıran bu araştırmada da genel yönetsel yetkinlik kariyer çapası için “X - Y” kuşakları açısından anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir. Girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapası için ise “Z - Y” ve “Z - X” kuşakları 
açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kuşakların ortalamalarına bakıldığında 
girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapasının Z kuşağında diğer iki kuşağa göre daha baskın olduğu; genel yönetsel 
yetkinlik kariyer çapasının ise X kuşağında Y ve Z kuşaklarına göre daha az baskın olduğu söylenebilir. Bu 
nedenle Z kuşağına girişimcilik ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri fırsatlar yaratan işler verilmesi 
onların değerlendirilmesi açısından isabetli bir yaklaşım olacaktır.  

Kariyer çapalarının alt boyutları irdelendiğinde X kuşağı için teknik fonksiyonel kariyer çapasının; Y ve Z 
kuşakları açısından ise hayat tarzı kariyer çapasının en baskın kariyer çapası olduğu gözlemlenmiştir. Bununla 
birlikte X kuşağının teknik fonksiyonel yetkinlik ile hayat tarzı kariyer çapası ortalamaları oldukça yakındır; 
aynı durum Z kuşağı açısından da geçerlidir. Bu nedenle X kuşağının teknik yönünü kullanabilecekleri, 
uzmanlık gerektiren işlerde değerlendirilmesi ve her üç kuşak için de iş-yaşam dengesini sağlayıcı 
uygulamalar yapılması faydalı olabilecektir. Açıkkol ve Salepçioğlu (2019)’nun Y kuşağına yönelik yaptıkları 
araştırmada, kuşağın bireylerinin çalıştığı kurumdaki tatmin derecelerinin hayat tarzı kariyer çapasına verilen 
değere paralel olduğu sonucuna ulaşılmış ve yazarlar Y kuşağına yönelik olarak işletmeler tarafından iş yaşam 
dengesinin kurulmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca yazarlar Y 
kuşağının motivasyonunun sağlanması için de sürekli geri bildirim sağlanması, takdir görmeleri ve kararlara 
katılımlarının sağlanması gibi örgütsel-yönetsel faktörlerin önemi üzerinde durmuşlardır. Kanbur ve Şen 
(2017) gerçekleştirdikleri araştırmada çalışanların kariyer uyum yetenekleri ve kaygı, kontrol ve güven alt 
boyutları bakımından X ve Y kuşaklarının anlamlı farklılıklar gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Motivasyon araçları ve kariyer çapaları açısından kuşakları karşılaştıran araştırmada motivasyon araçları ve 
kariyer çapalarının kuşaklar açısından irdelenmesinin yanında cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi gibi 
bazı demografik değişkenler açısından da farklılıklarına bakılmıştır. 
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Motivasyon araçları açısından cinsiyet ve medeni durum değişkenleri için herhangi bir anlamlı farklılık 
gözlemlenmezken; eğitim düzeyleri için “lise-ön lisans” ve “lise-lisans” grupları açısından anlamlı farklılıklar 
görülmüştür. Lise mezunları için ekonomik motivasyon araçlarının; önlisans ve lisans mezunları için ise 
örgütsel-yönetsel motivasyon araçlarının onları motive etmede daha baskın oldukları söylenebilir. 
Araştırmanın ulaştığı bu sonuç literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalarla da uygunluk göstermektedir. 
Saracael vd. (2016)’nin çalışan Y kuşağı bireylerinin iş tatmin ve motivasyonlarını araştıran çalışmalarında Y 
kuşağı bireyleri için iş tatminin cinsiyete göre farklılık gösterdiği buna karşın motivasyon düzeylerinin 
cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada 
eğitim durumu değişkeni için ise kişilerin iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin anlamlı bir farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada motivasyon düzeyleri en yüksek olan bireylerin lisans 
mezunları, en düşük olan bireylerin ise lise mezunları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Saracel vd. (2015)’nin 
banka çalışanlarının cinsiyetleri açısından motivasyonlarının farklılık gösterip göstermediğini araştıran bir 
diğer çalışmasında da cinsiyet değişkeni açısından motivasyon düzeylerinde bireyler açısından anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir. Altunok (2019)’un X ve Y kuşaklarını araştıran çalışmasında da motivasyon ve alt 
boyutları açısından cinsiyet değişkeni için kuşaklar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiş, eğitim 
düzeyleri açısından ise anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Dündar vd. (2007), otel çalışanları üzerinde 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında motivasyon araçlarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık 
göstermediğini tespit etmişlerdir. Kerse (2016) ise kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği ve X ve Y 
kuşaklarını karşılaştırdığı araştırmasında X ve Y kuşakları arasında içsel ve dışsal motivasyon araçlarını 
önemsenme düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık tespit etmemiştir. 

Kariyer çapaları açısından ise cinsiyet değişkeni için genel yönetsel yetkinlik, girişimcilik/yaratıcılık ve saf 
meydan okuma/rekabet kariyer çapaları açısından anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Her üç kariyer 
çapası açısından da erkeklerin ortalamaları kadınlara göre daha yüksektir. Bu durumda erkeklerin daha 
rekabetçi şartlarda, girişimcilik ve yaratıcılık özelliklerini daha fazla kullanmaya istekli oldukları ve yönetim 
kademesinde yer alma arzularının kadınlara göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Göktaş ve Değirmenci 
(2018)’in Y kuşağına yönelik olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarına göre cinsiyet bakımından kadınların 
özerklik/otonomi, güvence/istikrar, genel yönetsel yetkinlik ve hizmet/kendini adama kariyer çapalarının 
ortalamaları erkeklere göre daha yüksektir. 

Kariyer çapaları açısından medeni durum değişkeni için otonomi/özerklik ve girişimcilik/yaratıcılık kariyer 
çapaları açısından anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Her iki kariyer çapası açısından da bekâr 
bireylerin ortalamaları evli bireylere göre daha yüksektir. Bu durumda bekâr kişilerin bağımsızlıklarına daha 
fazla önem verdikleri ve girişimci yönlerinin daha baskın olduğu söylenebilir. 

Kariyer çapaları açısından eğitim düzeyi değişkeni için güvenlik/istikrar ve girişimcilik/yaratıcılık kariyer 
çapaları açısından anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Güvenlik/istikrar kariyer çapasının lise 
mezunlarında diğer eğitim düzeylerinden mezun kişilere oranla daha baskın olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle lise mezunlarının iş güvencesi daha yüksek olan işlerde istihdam edilmelerinin onlar açsından önem 
taşıdığı ve bunun için istekli oldukları söylenebilir. Girişimcilik/yaratıcılık kariyer çapası ise ilköğretim 
mezunlarında daha baskın olup bu durumun ortaya çıkmasında hayal güçlerinin etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Çiftçi ve Hırlak (2019) meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında öğrencilerin okudukları sınıf bakımından güvenlik/istikrar ve hayat tarzı kariyer çapalarının 
anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırma sadece bir ilde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu konuda yapılacak yeni çalışmalarda, farklı 
sektörler ve bölgeler de araştırma kapsamına eklenebilir ya da yeni araştırmalar farklı sektörlerde ve 
bölgelerde gerçekleştirilebilir. Özellikle önümüzdeki yıllarda Z kuşağının iş hayatına girmesiyle birlikte 
araştırmanın çok daha farklı sektörlerde yapılma imkânı doğabilecektir. 

Bu araştırmada motivasyon araçları ve kariyer çapaları yalnızca X,Y ve Z kuşakları için ele alınmıştır. 
Yapılacak yeni araştırmalarda bebek patlaması ve sessiz kuşak da çalışmaya dâhil edilebilir veya literatürdeki 
daha farklı kuşak sınıflandırmalarına göre konu ele alınabilir ve detaylandırılabilir. 
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Amaç – Günümüz ekonomisi küresel, dinamik ve rekabetçi olduğundan işletmelerin hayatta 
kalmaları için işletme büyümeleri zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’lerde büyüme 
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büyümeyen KOBİ’lerin orta ve üst düzey yetkililerinin iç girişimcilik düzeylerinin karşılaştırılarak 
farklılıklarının tespit edilmesidir.  

Yöntem – Çalışmanın amacı doğrultusunda Ankara’da KOSGEB’e kayıtlı KOBİ’lerden elde edilen 
veriler ile karşılaştırmalı nicel bir araştırma yapılmıştır. 429 işletmenin hızlı büyümeleri incelenerek, 
iç girişimcilik düzeyleri belirlenmiştir. Hızlı büyüyen işletmeler ile hızlı büyümeyen işletmelerin iç 
girişimcilik düzeyleri karşılaştırılmıştır. Analiz için t-testinden yararlanılmıştır.  
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1. GİRİŞ 

Ülke ekonomisini canlı tutan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler), ülkelerin sosyal ve ekonomik 
gelişimi açısından çok büyük öneme sahiptirler. KOBİ’ler yeni istihdam alanları yaratmadaki katkıları, esnek 
yapıları sayesinde değişikliklere uyum sağlama yetenekleri ve sosyal kalkınmaya etkileri nedeniyle ülke 
ekonomilerinin temel dinamiği haline gelmişlerdir. Her geçen gün bu işletmelerin üretim, ihracat, katma 
değer ve yatırım içindeki payı artarak önemli büyüklüklere ulaşmaktadır.  Bütün ekonomilerin temel 
dinamiğini oluşturmalarına rağmen, bugün literatürde üzerinde görüş birliği sağlanmış bir KOBİ tanımı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte AB ve OECD tanımlamaları üst tanımlama olarak kabul edilmektedir. Bu 
tanıma göre 1-249 çalışana sahip, yıllık cirosu 50 milyon Euronun altında olan işletmeler KOBİ’dir.   

Dünya ve ülke ekonomisinde KOBİ’lerin payı ve sayısı ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte dünya 
genelinde %96’nın üzerinde olduğu gözlenmektedir (Gümüş, 2007:237). Bu büyüklük elbette kaçınılmaz bir 
şekilde rekabeti ve bununla birlikte sürdürülebilir bir büyümeyi gerekli kılmıştır. KOBİ’lerin rekabette 
avantajı yakalamaları ve sürdürebilir büyümeyi sağlamaları için, yenilikçilik ve pazarlama yeteneklerini 
yapılandırıp performanslarını artırabilmeleri gerekmektedir. Performansı sağlamak ve sonrasında artırmak 
ise büyük ölçüde girişimcinin vizyonu ve kabiliyeti ile ilişkilidir.  

Türkiye’de KOBİ’ler tüm işletmelerin %99.9’unu oluşturmaktadır. Türkiye Girişimcilik Stratejisi Eylem Planı 
2015 – 2018 raporunda yer alan, “İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları” çalışması sonuçlarında 2013 yılında 
ülkemizde 3.529.541 işletmenin faaliyette olduğu görülmektedir.  Bu işletmelerin 3.303.210’u Mikro (%93,6), 
190.554’ü Küçük (%5,4) ve 30.567’sı Orta (%0,9) ölçekli olmak üzere toplamda 3.524.331’i sadece çalışan sayısı 
kriteri dikkate alındığında KOBİ’dir (%99,9). Türkiye’de ihracatın %59,2’si, ithalatın ise %39,9’u KOBİ’ler 
tarafından gerçekleştirilmiştir (Türkiye Girişimcilik Stratejisi Eylem Planı 2015 – 2018). 

2000’li yıllardan itibaren Hızlı Büyüyen KOBİ kavramı gündeme gelmiştir. Bu yeni kavramla birlikte 
diğerlerinden daha iyi performans gösteren işletmelerin farklı bir şekilde ele alınması gerektiği fikri ortaya 
çıkmıştır. Hızlı büyüme, yıllık ortalama büyümesi üç yıl boyunca yılda % 20' den fazla olan ve faaliyetine on 
veya daha fazla çalışan ile başlamış olan tüm işletmeleri ifade etmektedir (European Commission, 2009). Hızlı 
büyüyen işletmeler iş olanakları oluşturma anlamında ülke ekonomileri için lider durumdadır. Bu sebeple 
araştırmacılar ve siyasetçiler tarafından ilgi çeken bir konu olmuştur (Ferrando ve diğerleri, 2019).   Hızlı 
büyüme, işletme meşruiyetinin sağlanarak piyasada kalıcılığın temin edilmesini, ölçek ekonomilerinin 
oluşturulmasını, yatırım sermayesinin çekilmesini ve kârlılığın arttırılmasını sağlar (Nixon-Nicholls, 2005).  

Hızlı büyüme ile ilgili literatür incelendiğinde bu konudaki ilk çalışmalardan biri sayılabilecek çalışmanın 
Smallbone ve diğerleri (1995) tarafından yürütüldüğü görülebilir. Çalışmada 1979-90 yılları arasında hızlı 
büyüme sağlayan bir grup imalatçı KOBİ'nin özellikleri ve stratejileri, zayıf performans gösteren işletmelerle 
karşılaştırılmıştır. Nixon-Nicholls (2005), liderlik ve yönetim uygulamalarının, KOBİ'lerin hızlı büyümesinde 
ve yüksek performansın sürdürülebilirliğinde kilit faktörler olduğunu belirterek, Kanada'da hızlı büyüme 
sağlamış girişimcilerden 15 CEO ile görüşmeler yapmıştır. O'Regan ve diğerleri (2006), hızlı büyüme 
alanındaki literatürün çoğunluğunun büyük firmalara odaklandığını, yüksek büyüme gösteren küçük 
firmalarla ilgili araştırmaların az sayıda olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalarında KOBİ'lerin üretimindeki 
hızlı büyümenin itici güçlerini araştırmışlardır. Autio ve diğerleri (2007), yüksek büyüme gösteren işletmeler 
ve hızlı büyümenin KOBİ Politikası ve İnovasyon Politikası ile ilişkisi hakkında kapsamlı bir inceleme 
sağlayacak çok az çalışma yapıldığını vurgulayarak, yüksek büyüme gösteren firmaları desteklemek için etkili 
politika önlemlerini tanımlamaya çalışmışlardır. Henrekson ve Johansson (2010), net istihdam büyümesinin, 
küçük ve genç olması gerekmeyen ve hızla büyüyen birkaç işletme tarafından sağlandığını belirtmişlerdir. Bu 
işletmeler olağanüstü iş yaratıcıları olarak görülmektedir. Bjuggren ve diğerleri (2013) literaürdeki ampirik 
çalışmaların, net iş büyümesinin çoğunun hızlı büyüme gösteren az sayıda işletmeden kaynaklandığını 
göstermekte olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalarında 1993-2006 yılları arasında İsveç'teki tüm özel işletme 
verilerini kullanarak aile sahipliğinin hızlı büyüme için önemli olup olmadığını analiz etmişlerdir. Vértesy ve 
diğerleri (2017), hızlı büyümeye ilişkin tanımın belirsizliğinden bahsederek yenilikçi girişimcilerin Avrupa 
işletme popülasyonundaki payını ölçmüşler ve hızlı büyüme ile ilgili farklı tanımların bu payları nasıl 
etkilediğini test etmeyi amaçlamışlardır. Hızlı büymeye ilişkin tanımdaki belirsizliği gidermek için yeni bir 
metodoloji önermişlerdir. Günümüze gelindiğinde literatürde karşılaşılan üç çalışmada hızlı büyümenin, 
finansman, AR-GE, ihracata olan yatırım, verimlilik ve istihdam açısından incelendiği gözlenmiştir (Ferrando 
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vd., 2019; Huang, 2019; Monteiro, 2019). Hızlı büyüme konusuna olan ilginin gittikçe arttığı literatürden de 
görülmektedir. Henrekson ve Johansson’un (2010) çalışması 7 Kasım 2013’te 251 alıntıya sahipken (Coad, 
2014), 30 Kasım 2019’de yapılan aramada alıntı sayısının 965’e çıktığı görülmüştür. Bu değişim konuya olan 
ilginin ne ölçüde arttığını göstermektedir. Uluslararası alanda çok sayıda çalışma olmasına karşın hızlı 
büyüyen KOBİ kavramı üzerine Türkçe literatürde sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Taymaz ve diğerleri 
(2008), Güzel ve Giray (2014) ve Yücelen (2017) hızlı büyüyen KOBİ kavramıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır. 
Bunun yanı sıra 2016 yılında KOSGEB tarafından açıklanan destek programında ilk kez bu kavrama 
değinilmiştir. 

Hızlı büyümeyi etkileyen faktörler, işletmenin kendi içinde yönetebileceği iç faktörler (yenilikçilik, 
organizasyonel beceriler, işletme sahipliği) olabileceği gibi, uyum sağlaması gereken dış faktörler (çevre, e-
ticaret, stratejik yönelimler) de olabilmektedir  (O’Regan ve diğerleri, 2006:32). Hızlı büyümenin iç faktörleri 
incelendiğinde; pazara yeni fikirler getirmeyi amaçlayan kapsamlı faaliyetlere, yürütülen faaliyetin çalışanlar 
tarafından sahiplenilmesine ve yönetsel kapasitenin dinamik olarak karar verme politikalarına bağlı olduğu 
görülmüştür. Bu faktörlerin iç girişimciliğin tanımlarında yer alan  “yenilikçi”, “fırsatları kovalayan”, 
“organizasyonel becerileri yüksek” kavramları ile benzerlik taşıdığı fark edilmiştir. Buradan hareketle hızlı 
büyüme gerçekleştiren KOBİ’lerin iç girişimcilik düzeylerinin ne olduğu ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerle 
farklılık gösterip göstermediği sorusu ortaya çıkmıştır. Bu soru bu çalışmanın ana problemini oluşturarak 
araştırma buna uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı hızlı büyüyen KOBİ’lerin iç girişimcilik 
düzeylerinin, hızlı büyümeyen KOBİ’lerden farklı olup olmadığını belirlemek ve varsa bu farklılıkları ortaya 
koymaktır.  

Çalışmada öncelikle hızlı büyüme ve iç girişimcilik kavramları tanıtılacaktır. Hızlı büyüyen KOBİ’lerin iç 
girişimcilik düzeylerinin diğer KOBİ’lerden farklılığını incelemek amacıyla Ankara’da KOSGEB’e kayıtlı 
KOBİ’lerden alınan veriler ile gerçekleştirilen karşılaştırılmalı nicel araştırma, yöntem bölümünde verilerek, 
elde edilen bulgular sonuç bölümünde tartışılacaktır.  

2. İŞLETMELERDE HIZLI BÜYÜME 

Hızlı büyüyen işletmeler ekonomik büyümeye oluşturdukları katkı ve işsizliği azaltıcı yöndeki etkisi 
nedeniyle son yıllarda ilgi çeken konular arasına girmiştir. EUROSTAT ve OECD tarafından yapılan tanıma 
göre, on ve üzerinde personel ile faaliyete başlayan ve son üç yıl içinde yıllık ortalama asgari %20 oranında 
istihdam artışı sağlayan işletmeler hızlı büyüyen işletmelerdir  (European Commission, 2009).  Hızlı büyüyen 
işletmelerle ilgili OECD (2010) raporunda önerilen tanım ise, “Yıllık ortalama büyümesi, üç yıl boyunca yılda 
% 20'den fazla olan ve faaliyet başlangıcında on veya daha fazla çalışanı olan beş yaşına kadar olan tüm 
işletmeler” biçimindedir. Bu tanımlar, endüstriler arasındaki büyüme oranlarındaki farklılıkları dikkate 
almamaktadır. Örneğin; İspanya ekonomisinde 1998 – 2000 yılları arasındaki hızlı büyüme, imalat 
işletmelerinde ortalama %10, hizmet işletmelerinde ise ortalama %12 lik bir büyüme sağlamıştır. Bu nedenle, 
Moreno ve Casillas (2007), OECD tanımına alternatif bir yaklaşımla hızlı büyümeyi, sektör medyanının % 100' 
ünün üzerinde üç yıllık bir büyüme oranı olarak tanımlamışlardır. Bu yaklaşım, sektördeki büyüme 
oranlarındaki değişimin zorluğunu ortadan kaldırmaktadır (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2010).  

KOSGEB 2016 yılında “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” adlı bir proje teklif çağrısında 
bulunmuştur. Bu çağrıda yer alan başvuru koşullarına göre; en az 3 yıllık ticari geçmişi olan, asgari 5 personele 
sahip, son 2 yılda istihdam veya net satış hasılatı ortalamasında en az %20 artışa sahip ve net satış hasılatı 
asgari 500.000 TL olan KOBİ’ler, hızlı büyüyen KOBİ’dir (KOSGEB, 2016). 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü gibi literatürde hızlı büyüyen işletmelerin tanımı konusunda farklı 
görüşler yer almaktadır. Buna karşın büyümenin ölçümü ile ilgili üç temel değişken bulunduğu 
görülmektedir. Birinci değişken büyümenin neye göre tanımlanacağı (satışa göre, karlılığa göre, personel 
sayısına göre), ikinci değişken büyümenin periyodu (aylık, yıllık, 5 yıllık, vb.), üçüncü değişken ise hesaplama 
metodudur (kesin, bağıl veya logaritmik) (Davidsson ve diğerleri, 2006).  

Hızlı büyümenin ön plana çıkmasının nedeni; verimlilikten uzak, ürün ve hizmetlerde gelenekçi yöntemlere 
bağlı, teknolojik gelişmelere ilgi duymayan ve gelişmelerin hızını ön göremeyen işletmelerin yerine, daha 
dinamik ve yenilikçi işletmelerin desteklenmesi gerektiğini savunan görüşün ağırlık kazanmaya başlamasıdır. 
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Araştırmalar girişimlerin yeni istihdam yarattığını, yeni ürün ve hizmetler geliştirdiğini ve bu ürün ve 
hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunulmasıyla başarı elde edilidiğini göstermektedir (Tonge ve 
diğerleri, 1998). Hızlı büyüyen işletmelerin net istihdam artışına katkısı özellikle durgunluk dönemlerinde 
yüksektir (European Commission, 2009). KOBİ’ler istihdam maliyetlerinin düşük olmasından dolayı avantaja 
sahiptirler. Dünya Bankası verilerine göre, KOBİ’lerde bir kişilik iş alanı oluşturma maliyeti büyük işletmelere 
kıyasla üçte biri oranındadır. Bu nedenle KOBİ’ler işssizliğin yüksek ve sermayenin az olduğu ülkelerde çok 
daha önemlidir (Öztürk 2007; Ulusoy ve Akarsu, 2012). 

Dünyada hızlı büyüyen işletmeler yenilikçilikte, verimliliği artırmada ve ekonomik performans göstergelerini 
olumlu etkilemede temel işletmeler olarak kabul edilmektedir (Mason, Bishop ve Robinson, 2009; Güzel ve 
Giray, 2014:35). KOBİ’lerin ekonomiye katkıları göz önüne alındığında hızlı büyüyen KOBİ’ler de dikkat 
çekmeye başlamıştır. KOBİ’ler 1970’lerde temel Avrupa Birliği sınıflandırma sistemi kullanılarak tek bir 
homojen grup olarak görülmekteydiler. Fakat zamanla, KOBİ'lerin, güçlü olduğu alanlar, yeni müşteri edinme 
yöntemleri, yeni ürünler/hizmetler geliştirmeleri ve büyümek için finansman sağlama çabaları bakımından 
farklı oldukları gözlemlenmiştir. Bu nedenle hızlı büyüyen KOBİ’ler adında bir sınıflandırma ihtiyacı 
doğmuştur (Brown ve Lee, 2014). Türkiye imalat sanayi verilerine göre, 1981-1991 döneminde çoğu KOBİ 
tanımı içerisinde yer alan 6,000 yeni işletme kurulmuştur. Yeni işyerlerinde kuruluş yılında çalışan kişi sayısı 
330,000’dir. Bu işyerlerinin yarısı ancak 10 yıl yaşayabilmiş, diğer yarısı da 10 yıllık dönemde kapanmıştır. 
İşyerlerinin yarısının kapanmasına karşın, ayakta kalan işyerlerinde 10 yıl sonra çalışan sayısı yaklaşık 300,000 
kişiye ulaşmıştır. Bu dönemde büyüyen işletmeler, kapanan işletmelerdeki istihdam kaybını büyük oranda 
telafi etmişlerdir. Ayakta kalan yaklaşık 3,000 işletmenin en hızlı büyüyen %10’u seçilmiş ve bu 295 işletmenin 
istihdama katkısı saptanmıştır. Hızlı büyüyen 295 işyeri 10 yılda yaklaşık 120,000 kişiye istihdam sağlamıştır. 
1980-2001 döneminde imalat sanayinde yılda çalışan ortalamasının yaklaşık 1 milyon kişi ve yıllık istihdam 
artış oranının % 1 olduğu göz önüne alındığında, hızlı büyüyen 295 işyerinin toplam istihdam artışının 
yarısını gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır (Taymaz ve diğerleri, 2008). Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki 
hızlı büyüme günümüzde gerek mikro ölçekli ekonomiler için gerekse diğer ülke ekonomileri için çok önemli 
bir kavram haline gelmiştir. 

2.1. Hızlı Büyüme Faktörleri 

İşletmelerde hızlı büyümeyi sağlayacak tek bir faktör bulunmamaktadır. Yönetim ekibinin tecrübeleri, yalnız 
bir girişimci yerine ekip olarak yapılan başlangıçlar, iş stratejisi, pazar konumlandırma faaliyetleri ve insan 
kaynakları yöntemleri her işletmede farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara rağmen hızlı büyüme gösteren 
işletmelerde başarılı olunması gereken temel faktörler de mevcuttur  (Güzel ve Giray, 2014). Hızlı büyüyen 
KOBİ’lerin başarılı olmasına etki eden unsurlar işletme bünyesi içerisinde gerçekleşen iç faktörler ile işletme 
dışında meydana gelen dış faktörler olmak üzere Şekil 1’de görülebileceği gibi sınıflandırılır (O’Regan ve 
diğerleri, 2006). 

 
Şekil 1. Hızlı Büyüme Faktörlerinin Kavramsal Modeli 

Kaynak: O’Regan ve diğerleri, 2006 
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2.1.1. Hızlı büyümenin iç faktörleri 

i. Yenilikçilik; ürün/hizmet faaliyetini iyileştirmek, yeni yöntemler geliştirerek üretim/hizmet sürecini 
farklılaştırmak veya yeni ürün/hizmet oluşturulmasını kapsar. Bu süreç ticari hedeflerden bağımsız bir şekilde 
sürdürülemez. En basit tanımıyla yenilikçilik, yeni fikirleri geliştirmek ve bunları uygulamaktır (Dengiz ve 
Belgin, 2007). OECD-Eurostat Oslo Kılavuzu (2005)’na göre ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel olmak 
üzere dört tür yenilikçilik faaliyetinden bahsedilebilir (Vértesy ve diğerleri, 2017). Ürün yenilikçiliği, yeni veya 
önemli ölçüde geliştirilmiş mal veya hizmetleri kapsamaktadır. Önemli ölçüde geliştirilmiş kavramı, üründeki 
yazılım, kullanıcı dostu olma, ürünün içerisindeki bileşenler, malzemeler ve diğer işlevsel özelliklerdeki 
iyileştirmeleri içerir (Vértesy ve diğerleri, 2017). Süreç yenilikçiliği yeni ekipmanların, yazılımların ve belirli 
tekniklerin ve prosedürlerin uygulanmasıyla ilgilenir. Yeni ya da önemli ölüçüde değiştirilmiş ürün ve 
hizmetlerin birim maliyetlerini düşürmek ya da kalitelerini artırmak için üretim ya da tedarik metotları 
kapsayan yenilikçilik, süreç yenilikçiliğidir. Pazarlama yenilikçiliği ürünlerin kabul edilebilirliğini artırmak 
için ürün tasarımında, paketlemede, ürün konumlandırmada, ürün tutundurma faaliyetlerinde ve 
fiyatlamada yapılan önemli değişiklikler ve dönüşümler ile pazarlamaya yeni ve farklı bir yön verilmesini 
içermektedir (Tüfekci ve Tüfekci, 2014). Organizasyonel yenilikçilik ise genel olarak tek boyutlu bir olgudur. 
İşletmelerin teknolojik, idari, ürün ve süreç gibi farklı yenilikçilik yaratabilecekleri alanlarda, yenilikçilik 
uygulamasına olan eğilimi ifade eder  (Salavou ve diğerleri, 2004). 

ii. Sahiplik yapısı, işletmelerin performansını etkileyen en önemli değişkenlerdendir. KOBİ'ler çoğunlukla 
aileye ait işletmelerdir, bu nedenle girişimcilerin kendilerine yakın olan kişileri çalıştırma eğilimi yüksektir; 
bu da işletme sahipliğini işletmenin kontrolünü yürüten bireyden ayırmayı neredeyse imkânsız hale getirir. 
Ek olarak, işletme finansmanı ile girişimcinin finansmanı arasında ayrım yapmak zorlaşır (Adu-Darko, 2017: 
46). Küçük işletmelerde aile sahipliğinin hızlı büyüyen işletme olma yolunda olumsuz etkisi bulunmaktadır 
(Bjuggren ve diğerleri, 2013). Yabancı ortaklı sahiplik yapısının, işletme büyümesi üzerinde, yabancı ve yerli 
tedarikçiler arasındaki bağları kuvvetlendirdiğinden, hızlandırıcı bir görevi bulunmaktadır (Erkan, 2015). 

iii. Organizasyonel beceriler; işletmelerin iç çevresine odaklanarak dış etmenlere karşı rekabet üstünlüğünü 
sağlayabilme yetenekleri, işletmenin işlerini daimi olarak geliştirmek amacıyla yeni üretim faaliyeti 
oluşturabilmeleri için yönetsel kapasitenin karar verme politikaları ve uygulamalarıyla ilişkili dinamik 
alışkanlıklardır. Organizasyonel beceriler yöneticilik, teknik ve çıktı bazlı olmak üzere üç ana başlık altında 
incelenir (Iraz ve diğerleri, 2016). Yöneticilik becerileri, işletme için stratejik bir vizyon oluşturabilme, bir 
kimlik yaratabilme, oluşturulan kimlik ve vizyonun organizasyon içerisinde kavranmasını sağlama ve çalışan 
personelini bunları başarmaya teşvik edebilme yeteneğine sahip olma becerileridir (Lopez ve diğerleri, 2006; 
akt. Iraz ve diğerleri, 2016). Teknik beceriler, etkili yazı ve raporlama tekniklerine hakim olma, mesleki 
yeterlilikte olma, işin gereklilikleri arasındaki teknik donanıma sahip olma, bilişim ve iletişim sistemlerini 
kullanabilme ve yönetme, etkili iletişim kurabilme, etkili ilişkiler geliştirebilme, ekip kurabilme ve ekibi 
yönetebilme becerisidir (Yıldırım ve diğerleri, 2011). Çıktı bazlı beceriler ise organizasyondaki üretim veya 
hizmet esnasında kullanılan girdilerin çıktılara dönüştürülme aşamasında ortaya konulan becerilerdir (Iraz 
ve diğerleri, 2016). 

2.1.2. Hızlı büyümenin dış faktörleri 

i. Çevre, genel anlamıyla faaliyet halindeki işletmeyi fiili olarak etkileyen ve potansiyel olarak etkileyebilecek 
tüm faktörleri temsil eder. Günümüzde işletmeler; çevrelerinde var olan kaynaklardan girdiler alan ve 
hedeflerine ulaşabilmek amacıyla bu girdileri çıktılara çeviren bir sistem olarak görülebilir. Bu nedenle 
işletmelerin devamlılıklarını sürdürebilmesi, uzun dönem sektörde yer alabilmeleri çevrelerinde yer alan 
dinamiklerle uyum kabiliyetlerine bağlıdır. Çünkü çevrede artan karmaşıklığa duyarsız kalmak ve değişimin 
getirdiği belirsiz ortam, işletmeler için kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle işletmeler çevrelerine duyarlı 
olmayı ve çevreyle daha büyük uyum içinde olmayı zorunluluk haline getirmelidir (Naktiyok ve Kök, 2006). 

ii. E-ticaret, işletmelerin ticari faaliyetlerinin geleneksel dağıtım kanallarından elektronik dağıtım kanallarına 
kaydırılmasıdır (Soydal, 2006). Ticaret süreci üç temel aşamaya ayrılabilir: Üretici ve tüketiciler veya alıcı ve 
satıcıların buluşması; iki taraf arasında sözleşmenin onaylanması ve bunun ardından sipariş ve ödeme 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi; alınan hizmet veya ürünün dağıtımı. Belirtilen temel aşamalardan birinin veya 
tamamının elektronik ortamda gerçekleşmesi, yapılan işlemin e-ticaret kapsamında değerlendirilmesi için 
yeterlidir  (Kalaycı, 2008). E-ticaret, işletmeler arası verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasında 
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önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar desteği ile stok yönetimi açısından depo için ihtiyaç duyulan alanda 
azalma olmaktadır. Ayrıca, tüketici eğilimlerinin izlenebilmesi ve verilerden anlam üretebilme kabiliyeti ile 
tüketicinin ilgisini çekebilecek yeni ürünlerin keşfi ve müşterinin sipariş verme kararı almasında kolaylıklar 
sağlayarak işletme açısından satışlarda artış sağlar.  

iii. Stratejik yönelimler, uzun vadeli rekabet üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla bir 
işletmedeki personelin inançlarını, değerlerini, normlarını temel alan ve işletme iş stratejisi ve vizyonuna 
uygun ortak davranışların oluşturulmasını sağlayan davranışsal eğilimler olarak tanımlanmıştır (Bulut ve 
diğerleri, 2008; Usta, 2011). Stratejik yönelim, yöneticilerin değişen çevresel koşullar altında çevreyi algılama 
ve değişen çevreye verdikleri tepkiyi gösterir. Örneğin, tüketici ihtiyaçları hakkında içgörü, rakiplerin 
yeteneklerini yakın takip, rakiplerle kıyaslama ve tedarikçilerle ilgili bilgi toplamanın işletmede bir kültür 
haline gelmesini sağlamak stratejik yönelimi etkili kullanmanın bir yoludur ve organizasyonun yeteneklerini 
geliştirmektir (Usta, 2011). 

2.2. Hızlı Büyüyen KOBİ’lerin Gelişim Evreleri 

Yenilikçi ve hızlı büyüyen bir işletme, ürün fikir arayışından pazarda var olana dek çok sayıda aşamadan 
geçmektedir. Süreç boyunca, büyümeye devam edebilmek için farklı basamaklarda farklı gereklilikleri 
karşılaması gerekmektedir. Tablo 1’ de hızlı büyüyen KOBİ’lerin gelişim evreleri görülmektedir (Autio ve 
diğerleri, 2007: 20). Hızlı büyüyen işletme sürece “fırsatlarla karşılaşma” evresi ile başlar. Çoğu yeni işletme 
fikri, teknolojik fırsatların, girişimcinin yetenekleri ve güçlü taraflarının farkına varmasıyla ortaya çıkar (Autio 
ve diğerleri, 2007: 21). Bir iş fikrini başarıya dönüştürmek, yaratıcılığı veya yenilikçiliği harmanlamayı 
gerektirdiği gibi bir işletmenin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında gelişimini optimize etmek için 
uyarlama becerisini gerektirir. Umut vadeden bir iş fikri oluşturulduktan sonra “fırsat çerçevesini çizme” 
aşaması başlar. Bu aşamada, fırsatın fizibilitesine dair bir değerlendirme yapılır. Bu, tipik olarak tek bir birey 
veya ekip tarafından yürütülen bir süreçtir (Autio ve diğerleri, 2007: 21). Fizibilite deneyim, bilgi ve uzmanlık 
gerektiren bir proje faaliyetidir. Bir yatırımı mali, teknik yönleri ve sektörel/ekonomik boyutları ile ortaya 
koyan, fikir olarak var olan projeye yatırımın kabul veya red edilmesine yönelik analizleri de içeren bir 
çalışmadır. Fizibilite çalışmalarının yeterli bilgiye dayandırılarak yapılamaması, pazar seçimi, ürün seçimi, 
teknoloji, ölçek ve kuruluş yeri gibi konularda geriye dönülmesi çok zor stratejik hatalara neden olmaktadır 
(Atay, 2013).   

Fırsatların çerçevesi çizildikten sonra “başlangıç öncesi” aşamasına geçilir. Bu aşama boyunca gerekli 
kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklara erişimin sağlanması gerekmektedir (Autio ve diğerleri, 2007: 20). 
Kuruluş aşamasında mevcut işletme sermayesi yeterli olmayan ve yabancı sermaye bulmakta sıkıntı yaşayan 
KOBİ’ler, pazardaki ve genel ekonomik koşullardaki olumsuzluklardan etkilenmektedirler. Bu olumsuz 
koşulların varolması durumunda KOBİ’ler, işletme sermayesi ihtiyacını karşılayamamaları durumunda ağır 
sonuçlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Varolan üretim kapasitelerini artırma ve yenilenme için 
KOBİ’lerin gerekli atılımlar yapma imkânları azalmaktadır (Hacıevliyagil, 2016). KOBİ’lerin, bugün 
karşılaştığı birçok sorunun temelinde yatan asıl problem sermayedir. Girişimciler ayakta kalmak için gerekli 
olabilecek sermayeye sahip olmadan ellerinde bulunan küçük sermayeler ile işletmeler kurmakta ve bu var 
olan sermaye yatırım yapmakla birlikte yapılması şart olan ve işletmeyi geliştiren pazarlama faaliyetleri için 
yetersiz kalmaktadır. KOBİ’ler piyasa şartlarından kaynaklı vadeli satışlarını da özsermayeleri ile karşılamak 
zorunda kalmaktadırlar. Daha işletmenin kuruluş aşamasında başlayan bu sermaye sıkıntısı KOBİ’leri işletme 
yaşam döngüsü boyunca olumsuz etkilemektedir. KOBİ’lerin bu özsermaye sıkıntısı gelişmiş teknolojileri 
edinmelerine engel olmakta ve eski teknolojilerle daha yoğun ve verimsiz çalışmak durumunda 
kalmaktadırlar. Bu da ürettikleri malın kalitesinin rekabet edilebilir olması gereken kalite standartlarında 
olmamasına neden olmaktadır. Kalitesiz üretim, KOBİ’lerin satış gücünü, dolayısıyla büyük işletmelerle 
rekabet gücünü azaltmaktadır. Eski teknolojilerle yapılan üretim ile ihracat yapılmasının ve uluslararası 
pazarlarda yer edinip rekabet etmenin imkânı yoktur (Uçkun, 2009). Bu yüzden bu aşamadaki politika; hızlı 
büyüyen işletme olabilmek için gerekli olan kaynakların var olduğundan emin olmaktır (Autio ve diğerleri, 
2007: 20). 

Son aşama olan piyasaya giriş aşamasında, yeni girişim, herhangi bir yeni işletmenin kaçınılmaz olarak 
geçmesi gereken alışılmış piyasa kabul testlerinden geçmektedir. Yenilikçi ve büyüme potansiyeli yüksek 
girişimlerin iş süreçleri pazardaki diğer girişimlerle benzerlik göstermekle birlikte bu işletmeler, yenilikçi 
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süreçlerinin piyasada kabul görmesi için diğer işletmelerden daha fazla mücadele etmek zorunda kalabilirler 
(Autio ve diğerleri, 2007: 21). 

Tablo 1. Hızlı Büyüyen KOBİ Gelişim Evreleri 

 Evreler 

 Fırsatlarla 
Karşılaşma 

Fırsatların 
Çerçevesini Çizme 

Başlangıç Öncesi Piyasaya Giriş 

Seviye Fırsatları tanıma Girişimsel taahhütler Başlangıç 
platformu 

Meşruiyet 

Seviyeye 
erişime 
katkıda 
bulunan kritik 
faktörler 

-Piyasa bilgisi 
-Müşteri ihtiyaçları 
bilgisi 
-Piyasaya erişimin 
yolunun çizilmesi 
-Ticari ve 
girişimsel dürtüler 
-Girişimcilik 
seçeneklerine 
duyarlılık 

-Fırsatların 
boyutunun tahmini 
-Kaynak 
gereksinimlerinin 
belirlenmesi 
-Yaşamsal etkilerin 
tespiti 
-Uygulanabilir iş 
modellerinin 
belirlenmesi 

-İş planlaması, 
kaynakların 
mobilize edilmesi 
-Arz zinciri ve 
müşteriler 
tarafından ön 
kabul 

-İşletmenin hayata 
geçmesi 
-İş ilişkilerinin tesisi 
-İş modellerinin test 
edilmesi 
-Yönetsel ve finansal 
standartların 
belirlenmesi 
-İvme yaratma 

Politika 
uygulamaları 

-Fırsatları 
belirleme 
kabiliyetinin 
kazandırılması 
-Girişimsel 
yeteneklere sahip 
nufusun 
arttırılması 
-Girişimcilik 
kariyer 
seçeneklerinin 
geliştirilmesi 

-Fırsatları 
değerlendirme 
yeteklerinin 
geliştirilmesi 
-Girişimcilik kariyer 
bedellerinin 
azaltılması 
-Kaynakların ve 
hizmetlerin elde 
edilebilir hale 
getirilmesi 

-Kaynaklara ve 
çekirdek 
finansmanına 
erişimin 
kolaylaştırılması 
-İş altyapısının ve 
koçluk 
hizmetlerinin 
sunulması 
-Sosyal 
sermayenin ve 
networklerin 
sunulması 
-Küçük ve büyük 
işletmelerin 
ilişkilerinin 
geliştirilmesi 
-Piyasaya girişin 
kolaylaştırılması 

- Uyum maliyetinin 
düşürülmesi 
- Düzenleyici 
çerçevenin 
sınırlarının 
belirlenmesi 
- Danışmanlık 
hizmetlerinin 
sunulması 

Kaynak: Autio ve diğerleri, 2007  

1.3. Hızlı Büyüme Aşamaları 

Bir fikirden başarılı bir yüksek büyüme organizasyonuna giden yolda pek çok aşama mevcuttur. Bu aşamalar 
Tablo 2’de verildiği gibi basit bir şekilde özetlenebilir (Autio ve diğerleri, 2007: 23). 
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Tablo 2. Yenilikçilik Odaklı Bir Büyüme Aşamasının Şematik Gösterimi 

 Erken Aşama Genişleme Olgunluk Çeşitlendirme 

Temel Büyüme 
Faktörleri  

-ArGe 
-Ticarileştirme 
-Kaynak elde etme 

-Satış ve pazarlama  
-Üretim 
-Kaynak elde etme 

-Yönetsel Kapasite 
-İçsel kontrol 

-Yeni pazarlar 
belirleme  

Yapısal 
Karakteristikler  

-Basit organizasyon 
-Düşük 
formalizasyon 
-Düşük uzmanlaşma 
-Yüksek 
merkezileşme 

-Amaçsal 
organizasyon 
-Gelişen 
formalizasyon 
-Orta düzey 
uzmanlaşma 
-Yüksek 
merkezileşme 

-Amaçsal 
organizasyon 
-Düşük 
formalizasyon 
-Yüksek uzmanlaşma  
-Yüksek 
merkezileşme 

-Bölümsel 
organizasyon 
-Yüksek 
formalizasyon 
-Yüksek uzmanlaşma 
-Düşük merkezileşme 

Girişimci 
Davranışları  

-Fırsatların farkına 
varma  
-Fırsatların 
çerçevesini çizme  

-Fırsatların 
çerçevesini çizme  
-Fırsatları takip etme  

-Fırsatları takip etme  
-İş konsolidasyonu  

-İş konsolidasyonu 
-Stratejik Kaldıraç 
-Fırsatların farkına 
varma 

Kaynak: Autio ve diğerleri, 2007 

Erken aşamada fırsatlara dikkat etme, girişimcilik motivasyonu ile birlikte kritik girişimci davranışları 
olmakla birlikte sınırlı düzeyde bir yönetsel yetenek ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Autio ve diğerleri, 2007: 22).  
Bu aşamadaki temel büyüme faktörleri, Ar-Ge, ticarileştirme ve kaynak elde etmedir. Erken aşamada girişimci 
işletmeler fırsatları belirler, bunlardan yararlanmaya karar verir ve bunu yapmak için gerekli kaynakları arar. 
Büyüme önemli finansal kaynaklar gerektirir. Araştırmalar hızlı büyüme gösteren işletmelerin hızlı büyüme 
gösteremeyen işletmelere kıyasla daha yüksek bir finansal kaynağa sahip olduğunu göstermiştir (Moreno ve 
Casillas, 2007). 

Genişleme aşamasında girişimcinin motivasyonu ve yöneticilik becerilerinin önemi artarken fırsatlara 
duyarlılığın önemi erken aşamaya göre azalmaktadır. Bu aşamadaki temel büyüme faktörleri, satış- 
pazarlama, üretim ile birlikte kaynak elde etme önem göstermektedir. Hızlı büyüyen KOBİ’ler pazar 
odaklıdırlar, diğer işletmelerle ilişkilerini geliştirir ve sıkı tutarlar. Müşteriyi pazarlama faaliyetlerinin 
odağına koyarak pazarlama karmalarını oluştururlar. Müşterinin taleplerine karşılık verilerek 
memnuniyetinin sağlanması ve sürekli daha kaliteli ürün sunma amacı, gelir arttırmaktan daha önce gelir. 
Hızlı büyüyen KOBİ’ler ürün farklılaştırmayı rakiplerine kıyasla daha iyi organize edebildiklerinden var olan 
pazarlarını sürekli olarak genişletirler. Pazarın büyümesi ile birlikte daha fazla müşteri ile muhatap olunmaya 
başlanır bu sebeple müşteri odaklılık bu işletmeler için en öncelikli konudur (Güzel ve Giray, 2014).   

Olgunluk aşaması girişimci açısından fırsatlara duyarlılık, girişimcinin motivasyonu ve yöneticilik 
becerilerinin daha durağan olduğu bir dönemi göstermektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi bu aşamadaki temel 
büyüme faktörleri yönetsel kapasite ve içsel kontroldür. Bu safhada işletme verimlilik ve etkinlik üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Verimlilik, üretimde uygulanan kaynakların kullanımında atıl kaynakların azaltılması 
anlamına gelir. Ekonomik açıdan bakıldığında, belirli bir girdi kümesinden elde edilen çıktı miktarıdır. 
Girişimciliğin bir ekonominin üretkenliği üzerinde istikrarlı ve önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 
Spesifik olarak, hızlı büyüyen işletmelerde verimlilik ve yüksek büyüme arasında bir döngü olduğuna dair 
kanıtlar vardır. Üretkenliği yüksek olan işletmelerin satışlarda daha hızlı büyümesi muhtemel, hızlı büyüyen 
işletmelerin yüksek verimliliğe ulaşması diğerlerine göre daha olasıdır (Monteiro, 2019). 

Çeşitlendirme aşamasında ise girişimci açısından fırsatlara duyarlılık ve girişimcinin motivasyonu durağan 
seyrederken, yöneticilik becerilerinin öne çıktığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu aşamadaki temel büyüme 
faktörü, yeni pazarlar bulmaktır. Başarılı bir büyümeden sonra işletmenin konumunu sağlamlaştırması ve 
kademeli olarak, belki de ilgili ürünlerinde çeşitlendirme ve yeniden genişleme fırsatları aramaya başlaması 
gerekir. Bu aşama artık girişimcilik politikalarının kapsamı dışında kalmaya başlar ve endüstrideki politikalar 
daha etkin olur (Autio ve diğerleri, 2007: 13).  
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3. İÇ GİRİŞİMCİLİK 

İç girişimcilik, girişimsel düşünce sonucunda oluşan ve yenilikçi düşünce tarzı, beceri ve kapasite elde etme 
kabiliyetini artırmaya odaklanan bir kavramdır. Bu kazanımı elde edebilen örgütler, rakiplerinden bir adım 
daha önde olma şansını yakalayabilmektedir. Yoğun rekabetin hâkim olduğu, belirsiz ve karmaşık pazar 
koşullarının geçerli olduğu bir ortamda, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolu, yenilik yapmaktan 
geçmektedir. Bir örgütü yenilik yapmaya teşvik eden güç ise, iç girişimciliktir (Fiş ve Çetindamar, 2007; akt 
Gürel, 2012). Girişimcilik kavramı bir örgüt içerisinde, örgütsel kârlılığı ve örgütün rekabet gücünü 
yükseltmek ve stratejik yenilenmeyi gerçekleştirebilmek için yeni iş yaratma sürecini ifade etmektedir (Gürel, 
2012). Schumpeter, büyük işletmelerin ortaya çıkması ile birlikte girişimciliğin iktisadi sistem içerisindeki rolü 
ve etkisinin azalacağını ileri sürmüş ve iç girişimciler adı verilen işletme içi yenilikçi ekipler tarafından 
yeniliklerin gerçekleştirileceğini ifade etmiştir (Eyel ve diğerleri, 2019). Girişimcilik işletme dışındaki 
girişimcilik çabalarını tanımlamakta ve yeni organizasyonlar yaratma anlamında iken iç girişimcilik 
hâlihazırda faaliyette olan işletme içerisindeki girişimsel çabaları ifade etmektedir. Buradan iki kavram 
arasındaki en temel farkın faaliyetin gerçekleştiği yer olduğu görülmektedir (Ağca ve Yörük, 2006: 165). İç 
girişimci sözcüğü ilk kez Pinchot (1985) tarafından kullanılmıştır. Pinchot iç girişimciyi herhangi bir iş fikrini 
uygulama sorumluluğunu bulunduğu işletmede üstlenen birey olarak ifade etmektedir. Her işletme kârlı 
büyüyerek ömrüne devam etmek için yeni fikirlere ihtiyaç duyacağından sistemdeki girişimsel yenilikçilik 
sürecini icra edecek iç girişimcilere ihtiyaç duyarlar (Seshadri ve Tripathy, 2006).  

İç girişimcilik bir işletmenin içinde girişimciliğe ortam sağlayan yapıdır. İç girişimciler meslektaşları onların 
hevesini kırsa bilse muhteşem fikirleri olan ve onları gerçekleştirme isteğine sahip olan kişilerdir. İç 
girişimciliğin işletmeye kattığı en büyük değer, işletmenin varlığını daha sürdürebilir bir şekilde uzun yıllara 
taşımasıdır. İç girişimci, işletmesinin daha kârlı ve rekabetçi bir yapıda olmasında önemli bir rol oynar. 
Popüler bir örnekle iç girişimcilik açıklanacak olursa; Ken Kutaragi (Sony Yönetim Kurulu Eski Başkanı), 
işletmenin ses laboratuvarlarında çalışırken kızına aldığı Nintendo oyun konsolunu geliştirebileceğini 
düşünür ve bir süre Nintendo işletmesiyle de çalışır. Bu durum Sony tarafından fark edilir ve Kutaragi, 
işletmeden kovulma noktasına gelir. Zamanın CEO’su Norio Ohga onun yenilikçi bakış açısını değerlendirir 
ve işletmede tutarak ondan maksimum verimi almaya karar verir. Kutaragi daha sonra şu an Sony’nin en 
güçlü alanlarından olan oyun konsolu sektöründeki silahı PlayStation’un kurucularından olacaktır (Gershon 
ve Kanayama, 2002). Ülkemizde ise Arçelik, Vestel vb. işletmelerin yanında uluslararası arenada IBM, 
Lockheed Martin,  3M ve Google gibi işletmeler iç girişimciliği farklı formlarda işletmelerinde 
yürütmektedirler (Yener, 2019). 

Örgütsel ve ekonomik gelişmede önemli bir unsur olan iç girişimcilik, özellikle işletmelerin performansı 
üzerine olumlu etkilerinden dolayı 1980’den bu yana hem akademik alanda hem de uygulayıcı işletmelerde 
yoğun ilgi gören bir kavram haline gelmiştir (Antoncic ve Hisrich, 2003).  

3.1. İç Girişimciliğin Boyutları 

İç girişimcilik olgusu her işletmede farklı düzeylerde olsa da tüm örgütlerde bulunmaktadır. Temel sorun iç 
girişimciliğin ne düzeyde olduğunun belirlenebilmesi, dolayısıyla ölçülebilmesi sorunudur. Bu sorunun 
çözümlenebilmesinde iç girişimciliğin boyutları yardımcı olmaktadır (Ağca ve Kurt, 2007). Literatür 
incelediğinde karşılaşılan yedi iç girişimcilik boyutu aşağıda açıklanmıştır. 

i. Yenilikçilik (innovation), araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. 
Bazıları bu kavrama “değer” yönüyle bakmış; bazıları ise, “yenilik” (newness) veya “orijinallik” (novelty) 
derecesine dayanarak kavramı açıklamaya çalışmıştır. Yenilikçilik, bir işletmeye ekonomik değer katarak 
karlılığı veya diğer performans kriterlerini etkilediği zaman değerlidir (Gülbahar, 2019). 

ii. Risk, zarar ya da kayıplara yol açabilen istenmeyen olayların ortaya çıkma olasılığı demektir. İşletmelerdeki 
girişimcilik faaliyetlerinin bütün organizasyonel süreçleri risk ve risk alma etkileriyle oluşmaktadır. 
Girişimcilik bakımından yeni ürünlerin yaratılması, yeni süreçlerin kullanılması, yeni pazarlara girilmesi gibi 
faaliyetlerin hepsi birçok risk içermektedir. Bu bakımdan girişimsel riskler; yeni girişimler, kuruluşlar, ürünler 
ya da süreçler ile ilgili belirsizlikler ve riskler altında verilen kararlar biçiminde görülebilmektedir 
(Arslanoğlu, 2018). 

https://scholar.google.com.tr/citations?user=7aKXEf0AAAAJ&hl=tr&oi=sra
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iii. Proaktiflik, gelecekte ortaya çıkacak sorunlardan, ihtiyaçlardan ve değişimlerden önce harekete geçme 
olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz ve Bakan, 2019). İç girişimcilerin hızlı bir şekilde değişen çevre koşullarına 
ayak uydurabilmek ve bir adım öne geçebilmek amacıyla çevrenin gelecekteki isteklerini tahminleyerek 
potansiyel taleplere rakiplerden önce cevap verebilecek yapıda öncü olması proaktiflik olarak ifade edilmiştir. 
İç girişimciliğin özünde fırsatları değerlendirmek için harekete geçme dürtüsü vardır. Bu açıdan proaktiflik, 
örgütlerin pazarda lider olma girişimlerinde, rakiplere göre temel faaliyet alanlarında ürün ve hizmetleri, 
teknolojileri yönetim tekniklerini daha önceden sunmasıyla ilgilidir (İçerli ve diğerleri, 2011).  

iv. Özerklik, çalışanların düşünce ve vizyonlarını net ve açık bir şekilde ifade etme ve bağımsız bir şekilde 
hareket etme yetkinliği olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde girişimcilik ve yaratıcılığın gelişmesinde kişi 
ve takımlara sağlanan özgürlük önemli bir unsurdur. Özerklik, bir fikir ya da vizyonu ortaya koyma veya 
tamamlama dönemlerinde bağımsız olarak hareket etme eylemi olup, fırsat arayışında kendini bağımsız 
olarak yönetme yeteneği ve iradesidir (Lumpkin ve Dess, 1996; akt. Yılmaz ve Bakan, 2019).  

v. Yeni iş girişimlerini başlatma, hali hazırda var olan örgütlerde yeni bir iş kurma, işletmenin ürünlerinin veya 
hizmetlerinin yeniden adlandırması, çeşitlendirilmesi ya da yeni pazarlara girişidir (Antoncic ve Hisrich, 
2001). İç girişimciliğin sürekli olarak işletmeler için yenilikler geliştirmesi ile ortaya çıkan çıktıları satışa 
dönüştürme çabası, yeni bir girişimin başlangıcını ifade etmektedir. Var olan bir faaliyetin geliştirilmesi, yeni 
bir şeylerin ortaya konması ve farklı ürünlerin tasarlanması yeni iş girişimi sürecinin içerisindedir (Hevesli, 
2016). 

vi. Kendini yenileme (Stratejik yenilenme) boyutu organizasyonların dönüşümünü ve bu süreçte örgütsel 
değişimin önemi ve gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Stratejilerin yeniden oluşturulması, örgütsel değişim ve 
yeniden tanımlamak, misyonu sık sık gözden geçirmek, yenilikçilik ve yaratıcılık için eğitime önem vererek 
bu süreçleri geçirmeyi gerekli kılar. Bu nedenle, diğer faktörlerden ziyade, stratejik yenilenme boyutu dinamik 
yapısından dolayı farklı bir yere sahiptir (Güney, 2015: 331). 

vii. Rekabetçi girişkenlik, rakiplere karşı üstün gelme isteğini ifade etmektedir. Bu faktör rakiplerden gelen 
tehditlere karşılık bir tutumdur. İç girişimcilik faaliyetleri sonucunda işletmeler rakip işletmelerin faaliyet 
gösterdiği alanlara ve pazarlara girebilmektedir. Rakiplerin zayıf yanlarının teşhis edilmesi ve bunlara 
yoğunlaşarak politikalar oluşturmak, iç girişimcilik faaliyetlerinin önemli bir boyutudur. Bu faktör bazen 
proaktiflik ile karıştırılmaktadır. Proaktiflik pazardaki fırsatları değerlendirmek konusunda öncü olmayı ifade 
ederken, rekabetçi girişimciliğin pazardaki tehditleri gidermeye yöneliktir (Kozak ve Yılmaz, 2010: 90). 

3.2. İç Girişimciliği Etkileyen Faktörler 

Literatürde iç girişimciliği etkileyen faktörler; örgütsel faktörler ve çevresel faktörler olmak üzere iki temel 
grupta ele alınmıştır.  Örgütsel ve çevresel faktörlerin iç girişimciliğe yönelik olumlu etkisi ve buna bağlı 
olarak iç girişimciliğin de işletme performansını belirleyen büyüme ve kârlılık üzerine olumlu etkisi olduğu 
ifade edilmiştir (Şekil 2) (Uzun, 2018). 
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Şekil 2. İç Girişimcilik Modeli ve Doğrudan Etkileri 

Kaynak: Uzun, 2018 

İç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler 

i. İletişim kanallarının açık olması; kişilere yönetimin beklentilerini, işleri nasıl yapmaları gerektiğini öğreten 
bir kavramdır. Bununla birlikte kişiler, üst amirlerinin ve iş arkadaşlarının kendileri hakkındaki 
düşüncelerini öğrenme fırsatına erişirler (Bozkurt ve Bozkurt, 2008). 

ii. Kontrol mekanizmalarının varlığı; var olan iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve çalışanların yeteneklerinin 
gelişimi için işletmelerde ihtiyaç duyulan bir kavramdır. İşletmelerdeki iç girişimcilik faaliyetlerini 
gözlemlemek için resmi kontrollerin olması, girişimciliğin pozitif bir uyaranı olarak görülmektedir. 

iii. Çevreyi tarama sıklığı; iç girişimciliğe verilen değer ile ilgilidir. Çevrede fark edilen bir fırsat iç girişimciliğin 
başlangıcını tetikleyen noktadır (Naktiyok ve Kök, 2006; Onay ve Çavuşoğlu, 2010). 

iv. Yönetim anlamında destek; uzun vadede işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet üstünlüğünü 
koruyabilmek için gereklidir. Yöneticiler yenilikçi fikirleri dinleyip değerlendirmeli ve projeleri desteklemeye 
yönelik bir felsefe oluşturmalıdırlar (Bulut ve diğerleri, 2008). 

v. Örgütsel değerler; bireylerin sürekli olarak yeni fikirler, bilgiler ve çözümler üretmeleri için teşvik 
oluşturması sebebiyle iç girişimciliğin önemli bir parçasıdır (Antoncic, 2007). 

vi. Ödül sisteminin varlığı; iç girişimci bireyleri teşvik edecektir. Girişimsel faaliyetlerin örgüt içerisinde 
yaygınlaşması için iç girişimcilere karar verme ve sorumluluk hakkı verilmeli, yeni fikirler üretebilmeleri için 
ödüllendirilme yapılmalıdır (Onay ve Çavuşoğlu, 2010). 

İç girişimciliği etkileyen çevresel faktörler 

i. Çevresel dinamizm; kuruluşun çevresinde hem değişim oranını hem de tahmin edilemezliğini ifade eder; 
kararlar ile yüksek dinamik arasında değişen bir ölçüttür. Dinamizm, işletmenin pazarda fırsat yaratmasına 
sebep olduğu için iç girişimcilik ile olumlu bir ilişkisi vardır (Heavey ve diğerleri, 2009). 

ii. Teknolojik fırsatlar; örgütlerin, üretime yönelik yapmış oldukları değişimi ifade etmektedir. Tedarikçilerin, 
müşterilerin isteklerine zamanında yanıt verilebilmesi için yapılan yazılım, donanım ve makina yatırımlarıdır 
(Günay, 2018). 

iii. Sektörel büyüme; büyüyen endüstriler işletmelere iç girişimcilik faaliyetlerini artıracak fırsatlar sağlar. 
Sektördeki büyümeye yönelik fırsatların varlığı-çokluğu-azlığı, sektörün büyümesine yönelik çekici fırsatlar 
sunup sunmadığı işletmelerin iç girişimcilik faaliyetleriyle pozitif olarak ilişkilidir. 
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iv. Yeni ürünlere talep; yeni ürünlere olan talep iç girişimciliği özendiren ve cesaretlendiren önemli bir pazar 
cazibesidir.  Yeni ürünlere olan talep, işletmenin yatırımlarınının yönünü tayin eder, yeni ürün geliştirmeye 
ve bu ürünleri pazara sunmaya zorlar (Durmaz, 2011). 

v. Çevredeki elverişsiz radikal değişiklikler; olumsuzluk olarak nitelendirilir. Çevrede meydana gelen devam eden 
değişikliklerin işletme amaç ve misyonuyla örtüşmememesinin algılanmasıdır (Durmaz, 2011). 

vi. Yoğun rekabet; pazardaki rekabetin yoğunluğunu tanımlayan bir faktördür. Rakiplerin sayısı, izledikleri 
stratejiler, kullanılan teknoloji gibi değişkenler bu faktörü etkiler. Yoğun rekabet işletmelerin yenilikçiliğe 
yönelebilmesi için itici güçtür (Ağca, 2005). 

4. YÖNTEM 

Bu bölümde hızlı büyüyen KOBİ’lerin iç girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerle 
farklılığının incelenmesi amacıyla yapılan araştırmaya yer verilmiştir.  

4.1. Araştırma Deseni ve Araştırma Hipotezleri 

Bu çalışma, hızlı büyüyen KOBİ’lerin iç girişimcilik düzeylerinin diğer KOBİ’lerden farklı olduğunu 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen karşılaştırmalı nicel bir araştırmadır. 

Çalışmanın araştırma hipotezleri iç girişimciliğin alt boyutlarına dayanarak aşağıdaki gibi kurulmuştur: 

H1: Hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerin yenilikçilik düzeyleri farklılık göstermektedir. 

H2: Hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerin yeni girişim düzeyleri farklılık göstermektedir. 

H3: Hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerin örgütsel yenilenme düzeyleri farklılık göstermektedir. 

H4: Hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerin proaktif davranış düzeyleri farklılık göstermektedir. 

4.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evreni Ankara ilinde faaliyette bulunan KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelerdir. Toplam 
işletme sayısının yaklaşık 65.233 olduğu tespit edilmiştir (2019 yılı). Evrendeki birim sayısı zaman ve maliyet 
kısıtları sebebiyle ulaşılamayacak büyüklükte olduğundan çalışmada örneklemeye gidilmiştir. Örneklemde 
yer alacak birim sayısının belirlenmesinde,  anlamlılık seviyesi 0,05 ve hata payı ±0,05 seçilmiştir. Araştırma 
konusu ile ilgili daha önceden herhangi bir araştırma yapılmadığından bir birimin örnekleme seçilme 
olasılığını ifade eden p değeri 0,5 olarak alınmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’ın çalışmalarında yer alan 
“α= 0.05 İçin Örneklem Büyüklükleri” tablosundan yararlanarak örneklemde yer alacak işletme sayısının en 
az 383 olması gerektiği bulunmuştur. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak minimum sayıya 
ulaşılmaya çalşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda kullanılan birim sayısı toplam 429 olmuş ve 
istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için gerekli sayı sağlanmıştır.   

4.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler katılımcılara, KOSGEB 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı onayı ile KOSGEB veri tabanına kayıtlı Ankara ilinde faaliyette bulunan 
işletmelere e-posta ile iletilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletmlerin hızlı 
büyüyüp büyümediklerini tespit etmeye yönelik genel işletme bilgileri sorulmuştur. İkinci bölümde, karar 
verme yetkisine sahip, işletme yöneticilerinin, her departmandan müdür ve müdür yardımcılarının iç 
girişimcilik düzeyini ölçmeye yönelik Naktiyok’un (2004) geliştirdiği “İç Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. 
Söz konusu ölçek kapsamında 4 boyutta ifade edilen 18 madde yer almaktadır. Bu boyutlar; yenilikçilik, yeni 
girişim, örgütsel yenilenme ve proaktif davranıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde düzenlenmiştir. Katılımcılara 
“Aşağıdaki her ifadeye ne derece katıldığınızı aşağıda verilen ‘Çok Önemsiz (1)’ seçeneğinden, ‘Çok Önemli 
(5)’ seçeneğine doğru giden ölçeği kullanarak işaretleyiniz. ” sorusu yöneltilmiştir.  

Araştırmaya toplam 601 işletme katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda kuruluş tarihi 2017 yılı ve 
sonrasında olan işletmeler ile mevcut durumlarında beş eleman sayısının altında istihdam sağlayan işletmeler 
analize alınmamıştır. Buna göre 429 işletme analize dahil edilmiştir. 429 işletmenin hızlı büyümelerinin 
değerlendirilmesinde, anketin birinci bölümünde yer alan bilgilere dayanarak, 2016-2017-2018 yıllarında yıllık 
ortalama çalışan sayısında veya işletme satışlarında %20 artış sağlamış olmaları dikkate alınmıştır. Buna göre 
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hızlı büyüme sağladıkları tespit edilen 261 işletme olduğu gözlenmiş, geriye kalan 168 işletme ise hızlı 
büyümeyen işletme olarak belirlenmiştir. 

4.4. Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri  

İç girişimcilik için uygulanan ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlanmasında faktör analizinden yararlanılmıştır. 
Güvenirlik için ise Cronbach- α katsayıları hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. İç Girişimciliğe İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler  
Yenilikçilik 

Yeni 
Girişim 

Örgütsel 
Yenilenme 

Proaktif 
Davranış 

1.Ürünleri/Sistemlerifarklılaştırmak 
2.Yenilikte ilk olmak 
3.Yenilik için kaynak ayırmak 
4.Yeni İ.K. programları uygulamak 
5.Yeni yöntemleri kullanmak 

 ,768 
,819 
,787 
,591 
,616 

   

7.İş kollarını genişletmek 
8.Diğer endüstrilerden yeni işler almak  
9.Yeni ürünle yeni pazara girmek 
10.Yeni iş/işletme fırsatı aramak 

 

 

,715 
,788 
,578 
,763 

  

11.Misyonu sık sık gözden geçirmek 
12.Endüstrileri yeniden tanımlamak 
13.Bölümleri yeniden organize etmek 
14.Çalışanları yenilik için eğitmek 

 

  

,724 
,699 
,770 
,497 

 

15.Rakiplerlerle mücadele etmek 
16.Risk taşıyan projeleri uygulamak 
17.Stratejik faaliyetleri tercih etmek 
18.Cesur davranarak karar almak 

 

   

,458 
,823 
,673 
,643 

Faktör Güvenirlikleri (Cronbach- α)  α=0,876 α=0,834 α=0,864 α=0,782 
Varyans Açıklama %  21,067 16,650 16,610 14,108 
Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi 
KMO:0,941; Bartlett Küresellik Testi Ki-kare: 4204,195; sd: 136; Anl. Değeri: 0,000, p<0,05, Faktör analizi yapılabilir. 
Toplam Varyans Açıklama Yüzdesi:% 68,434 

Yapılan faktör analizi sonucunda 6. madde ‘’Ürünler için yeni talep yaratmak’’ ifadesinin literatürdeki gibi 
yenilikçilik boyutunda yer almadığı görülmüştür. Bu durumda 6. madde çıkarılarak faktör analizi yeniden 
yapılmış ve tüm alt boyutların doğrulandığı görülmüştür. Dört faktörün varyans açıklama yüzdesi %68,434 
olarak hesaplanmıştır. Cronbach- α katsayıları yenilikçilik boyutunda 0,876, yeni girişim alt boyutunda 0,834, 
örgütsel yenilenme alt boyutunda 0,864 ve proaktif davranış alt boyutunda 0,782 bulunmuştur. Ölçek 
güvenilir olarak değerlendirilmiştir. 

4.5. Verilerin Analizi 

Araştırma hipotezlerinin değerlendirilmesinde parametrik test koşullarının sağlanması koşuluyla iki grup 
ortalama farkının analizinde bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analizler SPSS.21 paket programı 
yardımıyla yapılmıştır.  

4.6. Bulgular 

Araştırmaya katılan işletmelere ilişkin demografik özellikler Tablo 4’ te verilmiştir. Hızlı büyüyen KOBİ’lerin 
%89,3’ü ile hızlı büyümeyen KOBİ’lerin %86,9’u ürün/mal sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluş yılı en 
fazla %58,6 ve %47 ile 2006-2015 yılı aralığındadır. Faaliyete başlama çalışan sayısı en fazla %94,6 ve %92,3 ile 
1-9 aralığındadır. KOBİ’lerden hızlı büyüyenlerin %27,2’si ihracatçı, %45,6’sı imalatçı, iken hızlı 
büyümeyenlerin %13,7’sinin ihracatçı, %38,1’inin imalatçı olduğu söylenebilir. 
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Tablo 4. Hızlı Büyüyen ve Hızlı Büyümeyen KOBİ’lerin Demografik Özellikleri 

 
Hızlı Büyüyen 

KOBİ 
Hızlı Büyümeyen 

KOBİ 
 f %f f %f 

Faaliyet         
Ürün/Hizmet 28 10,7 22 13,1 
Ürün/Mal 233 89,3 146 86,9 
Kuruluş Yılı         
1945 ile 1965 arası 3 1,1 3 1,8 
1966 ile 1985 arası 6 2,3 9 5,4 
1986 ile 2005 arası 73 28,0 65 38,7 
2006 ile 2015 arası 153 58,6 79 47,0 
2016 26 10,0 12 7,1 
Faaliyete Başladığı Çalışan Sayısı         
1 ile 9 arası 247 94,6 155 92,3 
10 ile 49 arası 13 5,0 13 7,7 
50 ile 249 arası 1 0,4 0 0 
İhracat         
İhracat yapıyor 71 27,2 23 13,7 
İhracat yapmıyor 190 72,8 145 86,31 
İmalat         
İmalat yapıyor 119 45,6 64 38,1 
İmalat yapmıyor 142 54,4 104 61,9 

Araştırma hipotezlerinin testinde öncelikle tüm gruplar için parametrik test koşullarının sağlanıp 
sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Normalliğin değerlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov testinden 
yararlanılmıştır. Test sonucu elde edilen bulgulara göre her grup için normallik sağlanmıştır (p>0,05). Buna 
göre hipotezlerin analizinde t-testi kullanılmıştır.  

t-testinin uygulanabilmesi için iki grubun varyanslarının homojen olması gerekir. Varyans homojenliği için 
Levene testi yapılmış, test sonucu varyansları eşit olmayan gruplar için uygun olan test değeri kullanılmıştır. 
t-testi sonucu elde edilen bulgular Çizelge 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Hızlı Büyüyen ve Hızlı Büyümeyen KOBİ’lerin İç Girişimcilik Düzeylerinin Farklılık Testi 

İç Girişimcilik 
Boyutu KOBİ n Ort. 

St. 
Sapma t sd p Karar 

Yenilikçilika 
Hızlı Büyüyen 261 4,12 0,86 -2,15 307,04 0,03* H1 Kabul 
Hızlı Büyümeyen 168 3,91 1,04     

Yeni Girişima 
Hızlı Büyüyen  261 3,95 0,95 -1,52 325,73  0,13 H2 Red 
Hızlı Büyümeyen  168 3,80 1,07     

Örgütsel Yenilenme 
Hızlı Büyüyen  261 3,92 0,93 -1,91 427,00  0,06 H3 Red 
Hızlı Büyümeyen  168 3,73 1,06     

Proaktif Davranış 
  

Hızlı Büyüyen  261 3,94 0,84 -2,18 427,00 0,03* H4 Kabul 
Hızlı Büyümeyen  168 3,75 0,98     

a Levene testi sonucu varyanslar eşit bulunamadığından eşit olmayan varyanslara göre t testi yapılmıştır. 

*p<0,05 

Yapılan analizler sonucunda hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerde iç girişimciliğin yenilikçilik ve 
proaktif davranış boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (t=-2,15, p=0,03<0,05, 
H1 kabul; t=-2,18, p=0,03<0,05, H4 kabul). Diğer boyutlar olan yeni girişim ve örgütsel yenilenme açısından 
ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t= -1,52, p=0,13˃0,05, H2 Red; t= -1,91, p=0,06˃0,05, H3 Red). 

Hızlı büyüyen KOBİ’lerin yenilikçilik boyutuna ilişkin ortalama değeri 4,12 iken hızlı büyümeyen KOBİ’lerin 
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aynı boyuta ilişkin ortalamaları 3,91 olmuştur. Bu sonuca göre yenilikçilik düzeyi yüksek olan işletmelerin 
hızlı büyüme gösterdiği söylenebilir. 

Proaktif davranış boyutuna ilişkin ortalama değer hızlı büyüyen KOBİ’ler için 3,94 iken hızlı büyümeyen 
KOBİ’ler için 3,75 olmuştur. Hızlı büyüyen KOBİ’lerin proaktif davranışı daha çok sergiledikleri söylenebilir. 

5. SONUÇ 

KOBİ’lerin ulusal ekonomiler açısından; üretim artışı ve bunun getirdiği büyüme başta olmak üzere istihdam, 
istikrar, gelir dağılımı ve sosyal bütünlük gibi makro amaçlara önemli katkılar sağladığı görülmektedir. 
KOBİ’ler ulusal pazarlarda da, topluluk pazarlarında da ekonomik gelişime sağladıkları yararlar bakımından 
endüstriyel yapının vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Değişime açık ve uyum sağlayan yapıda olmaları nedeniyle 
ekonomilerde önemli yer tutmaktadırlar (Sevim ve Öncel, 2007). KOBİ’ler, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısı 
çerçevesinde sanayileşme, sağlıklı kentleşme, milli gelirin eşit dağılımı ve dış ödemeler dengesinin dolaylı ve 
dolaysız ihracat yoluyla gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca, yurtiçi ürün talebinin 
karşılanması konusunda ülke ekonomilerine katkıda bulunma ve sahip oldukları esnek yapı ile ekonominin 
değişen koşullarına hızla uyum sağlayabilme özelliklerine sahiptirler. Yapılan araştırmalar KOBİ’lerde 
istihdam edilecek bir çalışan için katlanılan maliyetin büyük işletmelere göre çok daha düşük olduğunu 
göstermektedir. Hızlı büyüyen işletmelerin bu sürece katkısı ise özellikle durgun ekonomik dönemlerde net 
istihdam artışına daha fazla katkı sağlaması yönüyle farklılaşmaktadır. Bu durum da KOBİ’ler arasında hızlı 
büyüyen işletmelerin ayrıştırılarak bu işletmelere daha da özen gösterilmesi gerektiğini göstermektedir. Hızlı 
büyüyen KOBİ’lerin ortak özellikleri arasında yeni müşteriler edinmeleri, yenilikçilikleri, yeni hizmetler 
geliştirmeleri ve yeni fırsatları daha erken tespit edebilmeleri yer alır. Bu açıdan incelendiğinde hızlı 
büyümenin işletmenin iç girişimcilik özellikleriyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.  

Hızlı büyüyen KOBİ’lerin iç girişimcilik düzeylerinin farklılığını incelemek amacıyla yürütülen bu çalışmada 
dört hipotez üzerine kurulu karşılaştırmalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Ankara-KOSGEB veri tabanına 
kayıtlı KOBİ’ler üzerinde yapılan araştırma sonucunda hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerde 
yenilikçilik ve proaktif davranış için anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Diğer iç girişimcilik 
boyutları olan yeni girişim ve örgütsel yenilenme boyutu için ise hızlı büyüyen ve hızlı büyümeyen KOBİ’lerin 
benzer eğilimde oldukları gözlenmiştir. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde Ankara ilinin sosyo-ekonomik koşullarında iç girişimciliğin proaktif davranış 
ve yenilikçilik boyutlarında öne çıkan KOBİ’lerin hızlı büyümesinin olası olduğu söylenebilir. Bu sebeple iç 
girişimciliğin devlet politikaları nezdinde de desteklenerek özendirici olması önem arz etmektedir. Bu destek 
hızlı büyüyen işletmelerin sayısının artmasını sağlayacaktır. Hızlı büyüyen işletmelerin sayısının artması 
ekonomide durgunluk dönemlerinde bile net istihdama katkı sağlayarak işsizliğin azalması, ülke 
ekonomisinin toparlanması, ihracatların artması gibi alanlarda katkı sağlayarak ekonomik iyileşmelere 
yardımcı olacaktır.  

Yenilikçilik, yenilik yapabilmenin tek temel yeteneğidir. Girişimciliğin odak noktası ve hayati bir 
karakteristiğidir (Ağca ve Kurt, 2007). Proaktiflik ise geleceği kestirerek olayların arkasından gitme değil 
geleceği kestirerek ve etkileyerek olaylara yön vermedir (Koçel, 2005). Proaktiflik hızlı değişen çevresel 
şartlara ayak uydurabilmek ve bir adım öne geçebilmek amacıyla çevrenin gelecekteki taleplerini öngörerek 
potansiyel taleplere rakiplerden önce cevap verebilecek yapıda davranış biçimidir (Ağca ve Kurt, 2007). Buna 
göre işletmede yenilikçilik düzeyinin artması iç girişimcilik üzerinde doğrudan etkili olup hızlı büyümeyi 
etkileyecek ve iç girişimcilerin aktif olmalarını sağlayacaktır. Dinamik yapılı işletmelerin çevrede 
alışılamayacak ve olumsuz karşılanabilecek yenilikçi faaliyetlerinin ve süreçlerinin çevrenin benimsemesini 
beklemeden proaktif hareketlerle piyasada öncü olma girişimleri işletmelerin hızlı büyümesine daha yatkın 
olmasını sağlayacaktır. 

İç girişimciliğin yeni girişim ve örgütsel yenilenme boyutlarında diğer iki boyuta göre daha fazla risk içeren 
sorular yer almaktadır. Bu boyutlarda farklılık çıkmaması, iç girişimcilerin daha riskli ve daha yönetsel 
sorularda çekimser kalabileceği algısını oluşturmaktadır. 

Hızlı büyüyen KOBİ kavramıyla ilgili, ulusal literatürde sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır (Taymaz ve 
diğerleri, 2008; Güzel ve Giray, 2014; Yücelen, 2017). Bu nedenle bu çalışmanın ulusal literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Gelecek çalışmalarda hızlı büyüyen ve büyümeyen KOBİ’lerde iç girişimcilik düzeylerini karşılaştıran benzer 
araştırmaların yapılması ile konu daha ayrıntılı tartışılabilecektir. Bunun yanı sıra iç girişimciliğin diğer 
boyutları ile hızlı büyüyen işletmelerin içsel ve dışsal faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine 
çalışmalar da konuya ilişkin farklı bulgular elde edilmesini sağlayacaktır. Aynı araştırmanın kapsamı 
Türkiye’de farklı şehirlerde yer alan KOBİ’lerden uygun örneklemler alınarak büyütülebilir. Buna ek olarak 
bu araştırmanın; farklı sektörler, çevresel etkiler ve kültürler bakımından incelenmesinin de yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Teşekkür: Araştırmanın veri toplama sürecindeki yardımlarından dolayı KOSGEB Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığına teşekkürlerimizi sunarız. 
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Amaç – 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve daha 
sonra hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının (SARS-CoV-19), toplumsal 
hayata, ülkelerin ekonomilerine ve işletmelerin faaliyetlerine etkileri çok ciddi şekilde 
hissedilmektedir. Covid-19’un, birçok alanı etkilediği gibi bağımsız denetime tabi işletmelerin 
bağımsız denetim süreçlerini de etkilemesi söz konusudur. Bu çalışmanın amacı Covid-19 
salgınının, bağımsız denetim sürecine ve bu sürecin çıktısı olan bağımsız denetçi raporu üzerindeki 
potansiyel etkilerini tartışma konusu ederek içinde bulunduğumuz süreçte bağımsız denetim 
faaliyetini sürdüren denetim mesleği mensuplarının faaliyetlerine katkı sağlamaktır. 

Yöntem – Mevcut ve potansiyel etkiler, bağımsız denetim süreci ve Bağımsız Denetim 
Standartlarının (BDS) gereklilikleri açısından değerlendirilmiş ve bağımsız denetime tabi şirketlerin 
www.kap.org.tr ve www.spk.gov.tr internet sitelerinde yayımlanan bağımsız denetçi raporlarında 
Covid-19 salgınının etkilerine nasıl yer verildiği inceleme konusu edilmiştir. Bunun için sosyal 
bilimlerde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan dökümantasyon tarama yöntemi kullanılmıştır. 
İnceleme tarihi (04.06.2020) itibariyle yayımlanmış denetçi raporlarının tümü (81 rapor) ana kütle 
olarak alınmış ve incelenmiştir.  

Bulgular – Mevcut ve potansiyel etkiler dikkate alındığında, Covid-19 salgınının, bağımsız denetim 
sürecine önemli etkileri olduğu ve bağımsız denetçilerin denetim sürecini planlarken ve denetçi 
raporunu hazırlarken bu etkileri dikkate alması gerektiği görülmektedir. 

Tartışma – Salgının, denetimin planlanması ve yürütülmesi, fiziksel kanıt toplama ve bağımsız 
denetim sürecine önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin denetim 
riskini düşürmek için denetim sürecini bu duruma uygun bir yaklaşımla planlaması ve denetçi 
raporunu hazırlarken bu etkileri raporuna yansıtması gerekir.  
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Purpose – The coronavirus pandemic (Covid-19), which emerged in the Wuhan province of the 
People's Republic of China in December 2019 and later has spread rapidly to the whole world, has a 
serious impact on life of people, economy of countries and activity of businesses. It is inevitable that 
coronavirus pandemic affects the independent audit processes of businesses as well as many other 
fields. This study aims to provide contribution with independent auditors who have conducted 
audit activities nowadays by dicussing the current and potential effects of the coronavirus on the 
independent audit process and the independent audit report that is the output of this process. 

Design/methodology/approach – The current and potential effects were evaluated in terms of 
independent audit process and requirements of International Standard on Auditing (ISA) and 
examined to what extent auditors draw attention the said effects in the independent audit reports of 
the companies subject to independent audit published on the websites www.kap.org.tr and 
www.spk.gov.tr. To do this, document examination method which is one of the qualitative research 
methods in social sciences is used. The universe used in the study is whole auditor’s reports (81 
reports) issued as of the date of investigation made for the study. 

Findings – Given the current and potential effects, it is seen that coronavirus has serious effects on 
independent audit process and independent auditors must consider the said effects while planning 
audit process and preparing auditor’s report. 

Discussion – It is seen that covid-19 pandemic has important effects on audit's planning and 
practicing, collecting physical evidence and independent audit process. Therefore, in order to reduce 
the audit risk, independent auditors should plan the audit process in accordance with this situation 
and reflect these effects on their report when preparing their “auditor's report”. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) olarak ilan edilen Covid-
19’un (koronavirüs) insan sağlığına etkilerini azaltmak adına hükümetler, hem DSÖ hem de diğer bilimsel 
kurulların görüşleri doğrultusunda çeşitli önlemler almaktadır. Covid-19’un insan sağlığına etkilerinin 
yanında üretim, tüketim, ticaret ve ulaşım gibi birçok açıdan ekonomik ve sosyal etkileri bulunmaktadır.  

Söz konusu ekonomik etkiler işletmelerin yapısına, teknolojik olanaklarına, müşteri kitlesinin özelliklerine ve 
iş sürecinin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Nitekim bu salgın sürecinde internetten satış yapan 
işletmeler ve kargo firmalarının avantaj sağladığı, taşıma, konaklama, eğlence sektöründeki işletmelerin ise 
zor duruma düştüğü görülmektedir. Salgının bağımsız denetim mesleğine olan etkileri açısından bakıldığında 
salgın sürecinin bağımsız denetim faaliyetlerini ve sürecini de ciddi anlamda etkilediği görülmektedir. 

Covid-19 salgınının, denetim sözleşmesinin kabulü, denetimin planlanması, denetim ekibinin oluşturulması, 
kilit denetim konularının belirlenmesi ve kanıt toplama gibi bağımsız denetim sürecinin önemli aşamalarını 
etkilediği görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının, bağımsız denetim sürecine ve bu sürecin çıktısı olan bağımsız 
denetçi raporu üzerindeki potansiyel etkilerini tartışma konusu ederek içinde bulunduğumuz süreçte 
bağımsız denetim faaliyetini sürdüren bağımsız denetim mesleği mensuplarının faaliyetlerine katkı 
sağlamaktır. 

Çalışmada Covid-19 salgınının denetim sürecine olası etkileri bağımsız denetimin olağanüstü olaylarla ilgili 
aşama ve başlıkları bağlamında tartışma konusu edilmektedir. Aynı zamanda Covid-19 salgınından etkilenen 
denetim aşamaları, ilgili Bağımsız Denetim Standartları (BDS) çerçevesinde değerlendirilmiş ve mevcut veya 
potansiyel etkilere karşı alınabilecek tedbirlere yer verilmiştir. 

2.YÖNTEM 

Çalışmada araştırma konusu edilecek olan denetçi raporlarında Covid-19 ile ilgili mevcut ve potansiyel 
etkilerle ilgili açıklamaların içeriğinin ortaya konulması ve Bağımsız Denetim Standartlarının (BDS) 
gereklilikleri açısından değerlendirilmesi amacıyla sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
dökümantasyon tarama yöntemi ile yine nitel araştırma yöntemlerinden biri olan keşifsel araştırma modeli 
olarak İkincil Kaynaklardan Veri Toplanması yöntemi kullanılmıştır. Böylece bağımsız denetçi raporlarının 
içerikleri, BDS’ler çerçevesinde Covid-19’un etkilerine yer verilmesi açısından inceleme konusu edilerek 
denetim süreçlerinin yerindeliği tartışma konusu edilmektedir.    

İnceleme tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi şirketlerin www.kap.org.tr ve www.spk.gov.tr internet 
sitelerinde yayımlanmış olan 81 denetçi raporunun tümü ana kütle olarak alınmıştır. Şöyle ki Mart ayının 
bitimiyle beraber şirketler, 1. çeyrek (01.01.2020 – 31.03.2020) finansal raporlarını yayımlamaya başlamaktadır. 
Bu raporların çoğu, bir bağımsız denetim firması tarafından onaylanmamış şekilde yayımlanmaktadır. 
Çalışmanın amacı Covid-19’un bağımsız denetim sürecine etkilerini incelemek olduğundan bağımsız 
denetimden geçmemiş finansal raporlar elenerek çalışma dışında bırakılmıştır. Bu sebeple 13.03.2020 ve 
04.06.2020 tarihleri arasında www.kap.org.tr ve www.spk.gov.tr internet sitelerinde yayımlanan tüm finansal 
raporlar incelenmiş ve bunlardan bağımsız denetçi raporu içerenler çalışmanın ana kütlesini oluşturmuştur. 

3. BULGULAR 

3.1. Bağımsız Denetim Sürecinde Covid-19 Salgınından Etkilenen Denetim Aşamaları 

3.1.1. Yeni Denetim Sözleşmesinin Kabulü 

Bağımsız denetçilerin yeni işletme kabul ederken uyguladıkları bazı prosedürler bulunmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz salgın sürecine yönelik alınan; seyahat etmenin ve ofis gibi kalabalık ortamlarda bulunmanın 
kısıtlanması gibi önlemler bu prosedürlerin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin kabul sürecinin başlıca 
uygulamalarından olan; bir önceki denetçiyle görüşme ve denetçinin çalışmalarını inceleme süreci neredeyse 
mümkün olamayacaktır. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı denetçi, işi kabul edip etmeyeceğini 
değerlendirirken eskiye nazaran dijital yolları daha çok kullanarak kaynaklara ulaşmaya çalışacaktır. Diğer 
taraftan denetçi, salgın sürecinin neden olabileceği aksaklıkları göz önüne alarak müşteriye bazı gecikmelerin 
yaşanabileceği konusunda bilgi vermelidir (“Covid-19 Salgınının”, 2020). 

http://www.spk.gov.tr/
http://www.spk.gov.tr/
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3.1.2. Denetimin Planlanması ve Risk Değerlendirme Süreci 

Covid-19’un yarattığı olağanüstü ortamın bir sonucu olarak denetçinin, denetim planlamasında ve risk 
değerlendirme sürecinde bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Covid-19’un etkilerinin sürekli olarak 
değişmesi, denetçinin denetim planını ve risk değerlendirme sürecinde önemli yanlışlık riski 
değerlendirmelerini devamlı gözden geçirmesini ve ihtiyaç duyduğu durumlarda revize etmesini 
gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz salgın ortamı gibi istikrarsız ortamlarda, işletmelerin oluşturdukları 
iç kontrol sistemleri istenilen düzeyde etkin olamayabilir. Denetçinin bu durumu göz önüne alarak iç kontrol 
sisteminde yaşanacak aksaklıklardan dolayı oluşabilecek hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlık riskinde artış 
olup olmadığını saptamak için ilave denetim prosedürleri uygulayıp uygulamayacağına karar vermesi 
gerekebilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği [TÜRMOB], 2020). 

3.1.3. Önemlilik 

Bağımsız denetim sürecinde, denetçinin temel amaçlarından biri de; finansal tabloların bütününü etkileyen 
hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlığın mevcut olup olmadığına ilişkin makul güvence elde etmektir. 
Denetçinin, makul güvence elde etme yolundaki en mühim araçlarından biri “önemlilik seviyesi”dir. 
Önemlilik seviyesi, makul bir bilgi kullanıcısının kararını etkilemeyen maksimum yanlışlık miktarıdır. 
Bağımsız denetimde önemlilik kavramı; finansal tablolardaki eksik veya yanlış raporlamaların, bilgi 
kullanıcılarının alacakları kararları etkilemesi makul derecede bekleniyorsa, bu eksik veya yanlışların önemli 
olarak değerlendirilmesi şeklinde ifade edilmektedir (Selimoğlu, Özbirecikli, Uzay, 2019). 

Covid-19 sürecinde yaşanılan olağanüstü durumun bir sonucu olarak işletmelerin finansal tablolarında da 
alışılmışın dışında bazı tutar ya da açıklamalara rastlamak mümkündür. Finansal tablolarda karşılaşılan bu 
tutar ya da açıklamalar denetçiyi, önemlilik seviyesini belirlerken genel kabul görmüş kural ve uygulamaların 
dışına çıkıp çıkmayacağına karar vermesi konusunda yönlendirebilmektedir. Aynı zamanda denetçinin, 
içinde bulunulan durumdan etkilenmesi muhtemel hesaplara ayrı bir önemlilik seviyesi belirleyip 
belirlemeyeceğini gözden geçirmesi yararlı olabilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020). 

3.1.4. Denetim Kanıtları 

Denetçinin temel amaçlarından biri denetim raporunda belirteceği görüşüne yeterli dayanağı oluşturacak 
denetim kanıtlarını elde etmektir. İçinde bulunduğumuz sürecin yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle 
uygulanan kısıtlamalar denetçinin bu kanıtlara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu şartlar altında denetçiler, 
denetim kanıtlarını toplamak için alternatif yollar aramak zorunda kalabilir. Bu alternatiflerin daha çok 
teknoloji tabanlı prosedürler olacağını söylemek mümkündür.  

Örneğin; denetçi, düzenlemesi gereken toplantıları sanal ortamda düzenleyebilir veya uygulaması gereken 
dış teyit prosedürlerini yine sanal ortam üzerinden yürütebilir. Denetçinin bu tür prosedürleri uygularken, 
bunların fiziki prosedürlere göre güvenilirliğinin ve kalitesinin daha düşük olabileceği riskini de 
değerlendirmesi ve bu değerlendirmesine raporunda yer vermesi gerekir. Denetçinin, raporunda Covid-19 
salgınından kaynaklı kısıtlamalardan dolayı uygulayamadığı önemli denetim prosedürlerinin görüşü 
üzerindeki etkisinden bahsetmesi gerekebilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; TÜRMOB, 2020). 

3.1.5. İşletmenin Sürekliliği 

Finansal tablolar, işletmelerin ömrünün sınırsız olduğu ve öngörülebilir gelecekte faaliyetlerine devam 
edeceği anlamına gelen “işletmenin sürekliliği” temel varsayımıyla hazırlanmaktadır. Bu temel varsayım ve 
bu varsayımın denetçi raporuna etkisiyle ilgili, denetim sürecinde denetçinin sorumlulukları BDS 570 
“İşletmenin Sürekliliği” standardında düzenlenmiştir.  

Bu standart gereği, denetçinin; 

 Zorunlu risk değerlendirme prosedürlerini uygularken, işletmenin sürekliliğini olumsuz etkilemeye 
yönelik ciddi şüphe oluşturabilecek olaylarla ilgili önemli bir belirsizliğin olup olmadığını 
değerlendirmek, 

 Bu süreçte, işletmenin sürekliliğiyle ilgili yönetimin ön değerlendirmesinin olup olmadığını kontrol 
etmek ve bir ön değerlendirme mevcut ise, ön değerlendirmeyi yönetimle beraber değerlendirip bu 
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sürecin sonunda ciddi şüphe oluşturabilecek olaylara rastlarsa, yönetimin bu olaylara karşı 
planlarının mevcut olup olmadığını değerlendirmek, 

 Denetim sürecinde, işletmenin sürekliliğiyle ilgili denetim kanıtlarına şüpheyle yaklaşmak, 
 Denetim sonunda ulaştığı tüm bilgilerin, yönetimin değerlendirmesinde yer alıp almadığını 

irdelemek, 
 Yönetim, işletmenin sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmamışsa; yönetimden 

değerlendirme yapmasını istemek 

gibi sorumlulukları vardır (BDS 570, 2017). 

Covid-19 sürecinde yaşanan ticaret kısıtlamaları, nakit akış sıkıntıları gibi durumlar işletmelerin sürekliliğini 
bu sürecin kilit noktası haline getirmiştir. Bu sürecin yarattığı belirsizlik ortamı işletmelerin sürekliliğiyle ilgili 
tahmin yapmayı son derece zorlaştırmıştır. Bu süreçte denetçi, işletmenin sürekliliğiyle ilgili değerlendirmede 
bulunurken; eğer yönetim işletmenin sürekliliğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmamışsa, değerlendirme 
talep etme ya da yönetimin değerlendirmesini değişen koşullara bağlı olarak güncellemesini isteme gibi ek 
denetim prosedürlerine başvurabilir. Ek olarak işletme yönetiminden dipnotların genişletilmesini talep 
edebilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; TÜRMOB, 2020). 

Denetçi, muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara yönelik sorumluluklarının düzenlendiği ve tahminlerle 
ilgili yanlışlıkların değerlendirilmesi için açıklamaların yer aldığı BDS 540’a göre, muhasebe tahminlerinin 
yeniden gözden geçirilmesini isteyebilir.  

BDS 540 “Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” standardı gereği, denetçinin; 

 Muhasebe tahminleri ve tahminlere yönelik açıklamaların, uygulanan finansal raporlama 
çerçevesince uygun olup olmadığını veya herhangi bir yanlışlık içerip içermediğini, elde ettiği 
denetim kanıtları ve uyguladığı denetim prosedürlerine istinaden değerlendirmek, 

 Muhasebe tahminleriyle ilgili yönetimin belirttiği önemli yanlışlık risklerini irdelerken, kontrol 
riskine yönelik ayrı bir değerlendirme yapmak, 

 Muhasebe tahminlerinin, karmaşık, sübjektif veya diğer yapısal risk faktörlerinden etkilenmiş olma 
ihtimaline karşın mesleki şüpheciliği elden bırakmamak, 

 Geçmişteki muhasebe tahminlerinin sonuçlarını, cari dönemdeki önemli yanlışlık risklerini belirleme 
ve değerlendirme süreçlerinde yol göstermesi açısından değerlendirmek, 

 Muhasebe tahminlerine ilişkin, önemli yanlışlık risklerini belirleyip değerlendirmek, bu risklere 
yönelik denetim prosedürlerini oluşturmak ve uygulamak, 

gibi sorumlulukları bulunmaktadır (BDS 540, 2019). 

Bu öngörülemeyen ortamda işletmelerin mevcut kaynaklarıyla ne kadar ayakta durabileceğini kestirmek çok 
zor olmakla beraber sürecin uzamasıyla birlikte kısıtlamaların da uzayacağı düşünüldüğünde denetçinin, 
işletmelerin nakit sıkıntısı çekme ihtimalini ve yeni kaynak yaratmanın zorluklarını göz önünde bulundurarak 
değerlendirmelerini yapması gerekecektir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; TÜRMOB, 2020). 

Denetçinin BDS 540 açısından üzerinde durması gereken en önemli tahmin konularından biri şüpheli alacak 
karşılığı konusudur. Özellikle talep düşüklüğünün yaşandığı ve/veya yaşanacağı sektörlerde nakit yaratma 
potansiyeli azalan işletmelerde borç ödeme gücü de düşecektir. Borçların ödenmesi için alternatif yollar 
bulamayan işletmelerin şüpheli alacak hesaplarının oluşmasına neden olabileceği açıktır. Dolayısıyla bu 
duruma maruz kalabilecek sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin şüpheli alacak tahminlerini gözden 
geçirmeleri gerekecektir. 

3.1.6. Grup Denetimleri  

“Topluluk Sorumlu Denetçisi” sıfatıyla topluluk finansal raporlarını denetleyen denetçi, topluluk denetiminin 
mevzuata uygunluğu gibi hususları değerlendirirken aynı zamanda hazırlanan raporun, mevcut koşullara 
uygunluğundan da sorumludur. Yaşanan Covid-19 sürecinin kısıtlamalarından dolayı denetçi, tüm 
birimlerden yeterli düzeyde güvenilir kanıt elde edemeyebilir.  

Örneğin bağlı birimlerin denetçilerinin çalışmalarını denetleme imkanı bulamayabilir. Bu gibi durumlarda 
denetçi alternatif denetim tekniklerine yönelerek daha fazla güvenilir kanıt elde etmeye çalışabilir. Denetçi, 
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uyguladığı bu alternatif tekniklere ve bu teknikler sonucunda elde ettiği bilgilerin görüşüne olan etkisine 
raporunda yer verir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; TÜRMOB, 2020). 

3.1.7. Kilit Denetim Konuları  

Bilgi kullanıcılarının; finansal tabloları ve denetim sürecinde en fazla öneme sahip konuları anlamasına 
yardımcı olmak aynı zamanda denetim sürecinin şeffaflığını artırmak amacıyla denetim raporunda yer verilen 
kilit denetim konularına ilişkin denetçinin sorumlulukları, BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız 
Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardında düzenlenmiştir. Bu standart gereği, denetçinin; 

 Önemli yanlışlık riskinin daha fazla olduğunu düşündüğü konular ya da yüksek tahmin belirsizliğine 
sahip muhasebe tahminleri gibi önemli hususlara öncelik vermek, 

 Kilit denetim konularını, mesleki muhakemesine göre belirlediğini ve bu konuların sadece cari 
döneme ait olduğunu bildirmek, 

 Konuların bir bütün olarak denetim sürecinde ve görüş oluşturulurken göz önüne alındığını, bu 
konulara yönelik ayrı bir görüş vermediğini bildirmek, 

 Belirlenen konunun, kilit denetim konusu olarak belirlenmesinin sebebini ve nasıl ele alındığını 
açıklamak,  

gibi sorumlulukları bulunmaktadır (BDS 701, 2019). 

Kilit denetim konuları, bağımsız denetim sürecinin en önemli konuları olarak bilinir. Denetçi içinde 
bulunduğumuz olağanüstü durumu kilit denetim konusu olarak ele alabileceği gibi, kilit denetim konularını 
belirlerken finansal raporlarda Covid-19’dan önemli düzeyde etkilenmesi muhtemel hesap kalemlerini 
değerlendirebilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020). 

Kilit denetim konuları denetlenen işletme ile ilgili olarak denetçinin raporlanmasını gerekli gördüğü konular 
olmalıdır. Örneğin; 

 Ciddi riskli görülen veya önemli yanlışlık riskinin yüksek olduğu alanlar (Stoklar, İlişkili taraf 
işlemleri vbg) 

 Önemli yargı içeren alanlar (şüpheli alacak tahminleri, MDV faydalı ömür tahminleri vbg) 

 Denetim sırasında karşılaşılan önemli zorluklara ilişkin hususlar (Depo sayısının fazla ve karmaşık 
olması, depo sayımına katılmanın mümkün olmaması) 

 Önemli işlem ve olayların etkisi (ilişkili taraflarla önemli işlemler veya salgın, doğal afet, ekonomik 
kriz gibi olağandışı durumların etkileri, önemli bir şirket satın alma işlemi ile konsolide tabloların 
değerinin çok değişmesi) 

 Denetçinin planlanan yaklaşımında önemli değişikliklere neden olan konular (iç kontrol sisteminde 
saptanan zayıflık ve zafiyetler, şirketin üst yöneticilerinin değişmesi, yılsonuna doğru yeni bir fabrika 
almış olması gibi)  

Dolayısıyla kilit denetim konuları Covid-19 salgını etkisi açısından değerlendirildiğinde denetlenen işletme 
ile ilgili olarak denetçinin raporlanmasını gerekli gördüğü konulara BDS’lerin uygulama boyutu dikkate 
alınarak şu örnekler verilebilir: 

 Salgından dolayı depo sayımına katılmanın mümkün olmaması nedeniyle denetçi denetimi 
gerçekleştirmek açısından önemli bir kısıtlamayla karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda sınırlı olumlu 
görüş vermesi gerekebilir. 

 Salgın gibi önemli bir olayın etkisi dikkate alındığında denetçinin planlanan yaklaşımında önemli 
değişiklikler yapması gerekebilir. Denetim sürecinin başında belirlenen önemlilik düzeyi ve risk 
seviyesi ile salgın sürecinde belirlenecek önemlilik düzeyi ve risk seviyesi farklı olabilir. Bu denetim 
yaklaşımı değişikliği denetçinin görüşünü de etkileyebilir. 

3.1.8. Denetçi Raporundaki Potansiyel Etkiler  

Covid-19 salgını işletmelerin denetim süreçlerini etkileyeceği gibi yukarıda açıklanan sebeplerle bu sürecin 
çıktısı olan raporu da etkileyecektir. Örneğin; denetçi, salgının işletmeye olan etkilerini vurgulamak için BDS 
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706’da düzenlenen; bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyecek düzeyde öneme sahip, finansal tablolarda 
dikkat çekilmesi gereken konuların veya finansal tablolarda yer almayan ama denetim süreci, denetçinin 
sorumlulukları ve raporun anlaşılmasıyla ilgili olan konuların işaret edildiği “Dikkat Çekilen Hususlar ve 
Diğer Hususlar” paragrafları ya da işletmenin sürekliliğiyle ilgili bilinmezliğin olması durumunda “İşletmenin 
Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” paragrafı ekleyebilir (BDS 706, 2017). 

Ayrıca Covid-19’un kilit denetim konularından biri olarak belirlenmesi veya denetçinin yeterli ve uygun 
denetim kanıtı elde etmede Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yaşayabileceği zorlukların sonucunda Covid-
19 sürecinin etkilerine dair değerlendirmelerin yetersiz kalmasıyla birlikte denetimi sınırlandırması söz 
konusu olabilir (“Covid-19 Salgınının”, 2020; TÜRMOB, 2020). 

3.1.9. Denetçi Görüşünün Oluşturulması 

Covid-19 süreci açısından oluşabilecek bir diğer etki de bağımsız denetçinin raporunda olumlu görüş dışında 
bir görüş vermesi gerektiği sonucuna varmasıdır. Denetçinin bu mevcut duruma uygun görüş ve rapor 
oluşturma sorumluluğu ve olumlu görüş dışında bir görüş verildiği durumlarda raporun şekil ve içerik 
bakımından nasıl etkilendiği BDS 705 “Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş 
Verilmesi” standardında ele alınmıştır (BDS 705, 2017). Dolayısıyla denetçi, Covid-19 sürecinin işletme ve 
denetim süreci üzerindeki etkilerini belirli kıstaslara göre değerlendirerek denetçi görüşünü şekillendirebilir. 
Nitekim 

 İşletmenin Sürekliliği varsayımını kullanmak uygunsa 

 Önemli bir belirsizliğin olması durumunda; işletmenin sürekliliği varsayımını kullanmak uygunsa ve 
finansal tablo dipnotlarında yeterli açıklama yapılmışsa. (Ancak burada «İşletmenin Sürekliliği ile ilgili 
Önemli Belirsizlik» başlığı altında ilgili belirsizlik açıklanmalıdır) 

 Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli 
olmadığı ve finansal tablolar üzerindeki etkilerinin yaygın olmadığı sonucuna varırsa 

Olumlu görüş bildirebilir. 

 Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak 
finansal tablolar için önemli ve (etkisinin) yaygın olduğu sonucuna varırsa 

 İşletmenin Sürekliliği varsayımını kullanmak uygun olmamakla birlikte, şirket yönetimi süreklilik 
konusunda bir sorun yokmuş gibi davranıyor ve açıklama yapmıyorsa 

 Önemli bir belirsizliğin olması durumunda; işletmenin sürekliliği varsayımını kullanmak uygunsa ancak 
finansal tablo dipnotlarında yeterli açıklama yapılmamışsa ve belirsizliğin finansal tablolar üzerindeki 
etkileri yaygın ise 

Olumsuz görüş bildirebilir. 

 Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli 
olduğu ancak etkisinin yaygın olmadığı sonucuna varırsa (örneğin stoklar için yaygın olmayan önemli 
yanlışlık tespiti varsa) 

 Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememekle birlikte denetçi, -
varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli 
olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna varırsa (örneğin stokların sayımını sağlıklı 
gözlemleyememiştir ve varolma ve değerleme iddialar için şüpheleri vardır) 

 Önemli bir belirsizliğin olması durumunda; işletmenin sürekliliği varsayımını kullanmak uygunsa ancak 
finansal tablo dipnotlarında yeterli açıklama yapılmamışsa ve belirsizliğin finansal tablolar üzerindeki 
etkileri yaygın değilse (Örneğin, mahkeme sürecinde olan çok sayıda işçi tazminat davası vardır ve 
tazminat tutarları önemlidir, ancak etkisi yaygın değildir ve bu husus açıklanmamıştır. Ayrıca süresi 
yenilenmemiş patent sözleşmelerinden kaynaklı ihlallerden dolayı henüz mahkemeye intikal etmemiş 
ancak mahkemelik olması kuvvetle muhtemel hak talepleri olabilir) 

Sınırlı (şartlı) görüş bildirebilir. 



B. A. Adana – M. Özbirecikli 12/2 (2020) 2080-2093 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2086 

 Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse ve -varsa- tespit 
edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli ve yaygın olabileceği 
sonucuna varırsa,  

 Denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda, belirsizliklerin her birine ilişkin yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde edilmiş olmasına bağlı kalmaksızın, belirsizliklerin muhtemel etkileşimi ve 
finansal tablolar üzerindeki olası etkileri sebebiyle finansal tablolara ilişkin görüş oluşturmanın mümkün 
olmadığı sonucuna varırsa  

Görüş vermekten kaçınır. 

Dolayısıyla salgın gibi önemli bir olayın işletmenin sürekliliği ile ilgili önemli bir belirsizliğe neden olması, 
işletmenin sürekliliği varsayımını kullanmanın uygunluğunu etkilemesi, yeterli kanıt elde edilmesini 
etkilemesi gibi durumlar dikkate alındığında denetçinin görüşünü şekillendirmesinde etkili olması doğaldır.  

3.1.10. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Finansal tablolar, bilanço tarihinden sonraki olaylardan etkilenebilir. Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ve 
finansal tablolarda düzeltme yapılmasını gerektiren olaylarla ilgili olarak denetim sürecinde denetçinin 
sorumlulukları BDS 560 “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” standardında düzenlenmiştir (BDS 560, 2017). 

Covid-19’un 2019 sonlarında 2020 başından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti dışında görüldüğü ve DSÖ 
tarafından 11 Mart 2020 tarihinde salgın olarak ilan edildiği göz önünde bulundurulduğunda, salgının 
etkilerinin finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasında görüldüğünü söylemek mümkündür. Bu 
durumun bilanço tarihinden sonraki bir olay olarak değerlendirilip finansal tablolarda yer alması gerekir. 
Ayrıca denetçiler, bu süreçte salgının işletmeler üzerindeki etkilerini, bu etkilere görüşünde yer verip 
vermeyeceğini ve yapılan açıklamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmelidir (“Covid-19 Salgınının”, 
2020; TÜRMOB, 2020). 

3.2. Covid-19 İle İlgili Açıklama İçeren Denetçi Raporu Örnekleri 

Bu başlık altında Covid-19 ile ilgili açıklama içeren denetçi raporu örneklerine yer verilmektedir. Aşağıda yer 
alan örnekler bağımsız denetime tabi şirketlerin www.kap.org.tr ve www.spk.gov.tr internet sitelerinde 
yayımlanan raporlardan alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı tarih (04.06.2020) itibariyle yayımlanmış olan denetçi 
raporu sayısı 81 adet olup bunlardan Covid-19 etkilerini içeren örnekler seçilmiştir. 

Tablo 1. Covid-19 İle İlgili Açıklama İçeren Denetçi Raporu Örnekleri 

Firma: Kervansaray Yatırım Holding 
A.Ş. 

Bağımsız Denetçi: Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM 
A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Görüş Vermekten Kaçınma 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınının önlenmesi için 
kısıtlayıcı tedbirler getirilmiştir. Bu kapsamda T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından farklı 
tarihlerde sokağa çıkma yasakları, 30 büyükşehiri kapsayan şehir giriş/çıkış 
kısıtlamaları nedeniyle, Bağımsız Denetim Standartları (BDS) 315 “İşletme ve 
Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerin Belirlenmesi ve 
Değerlendirmesi” standardı uyarınca, İstanbul dışında bulunan Grup otellerinin iç 
kontrol çevresi, süreçleri ve etkinliklerine ilişkin denetimler gerçekleştirilememiştir. 
Yine aynı nedenlerden BDS 560’ın 6’ncı paragrafında yer verilen “Denetçi, finansal 
tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasında gerçekleşen ve finansal tablolarda 
düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektiren tüm olayların belirlendiğine dair 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için tasarlanan denetim prosedürlerini 

http://www.spk.gov.tr/
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uygular” hükmü uygulanamamıştır. Ayrıca maddi duran varlıklara ilişkin fiziki 
kontrol ve değer düşüklüğü testleri yapılamamıştır 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Diğer hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Çin Halk Cumhuriyet’inin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan 
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada 
Covid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında üretim, ticaret ve ulaşım gibi 
birçok alanda kısıtlayıcı tedbirler getirilmiştir. Getirilen bu tedbirlerin ve yavaşlayan 
ekonomik aktivitelerin etkisiyle, şirketlerin gelirlerinin düşmesi ve nakit akışlarının 
olumsuz etkilemesi muhtemeldir. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Not.32 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Çin Halk Cumhuriyet’inin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan 
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada 
Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında üretim, ticaret 
ve ulaşım gibi birçok alanda kısıtlayıcı tedbirler getirilmiştir. Getirilen bu tedbirlerin 
ve yavaşlayan ekonomik aktivitelerin etkisiyle, şirketlerin gelirlerinin düşmesi ve 
nakit akışlarının olumsuz etkilemesi muhtemeldir. 

 

Firma: Eryap Mühendislik İnşaat 
Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Bağımsız Denetçi: Mercek Bağımsız Denetim ve YMM 
A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle 
ortaya çıkan durum ve gelişmeler Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 
ilişkin şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermekle 
birlikte, Şirket yönetimi öngörülebilir gelecekte olağan faaliyetlerine devam 
edeceğini açıklamıştır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dikkat Çekilen Hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Şirket’in bilanço tarihinden sonraki olayların açıklandığı, finansal tabloların 33 nolu 
dipnotuna dikkat çekeriz. Dünya Sağlık Örgütünün, 2020 yılının Ocak ayından 
itibaren yapmış olduğu açıklamalar ve 11 Mart 2020 tarihinde ilan etmiş olduğu 
pandemi çerçevesinde, dünyada ve ülkemizde yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-
19) salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı Şirketin faaliyetlerinde yaşanması 
muhtemel aksaklıklar dolayısıyla satış gelirleri ile tahsilâtlardaki düşüşün etkisiyle 
finansal durumu ve faaliyet sonuçları olumsuz yönde etkilenmesi olasıdır. Kamu 
otoriteleri tarafından vergi, sosyal güvenlik gibi ödemelere ilişkin alınan erteleme 
kararları, koruyucu tedbirler ve destekleyici uygulamalar ile bu sürecin olumsuz 
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etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Bu salgının ekonomik etkilerinin hesap dönemi 
sonu itibariyle belirsiz olması nedeniyle, Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihli finansal 
tabloları üzerindeki etkileri tahmin edilememektedir. Ancak bu husus, tarafımızca 
verilen görüşü etkilememektedir. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dipnotlar-33: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Dünya Sağlık Örgütünün, 2020 yılının Ocak ayından itibaren yapmış olduğu 
açıklamalar ve 11 Mart 2020 tarihinde ilan etmiş olduğu pandemi çerçevesinde, 
dünyada ve ülkemizde yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınına karşı 
alınan önlemlerden dolayı Şirketin faaliyetlerinde yaşanması muhtemel aksaklıklar 
dolayısıyla satış gelirleri ile tahsilatlardaki düşüşün etkisiyle finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları olumsuz yönde etkilenmesi olasıdır. Kamu otoriteleri tarafından 
vergi, sosyal güvenlik gibi ödemelere ilişkin alınan erteleme kararları, koruyucu 
tedbirler ve destekleyici uygulamalar ile bu sürecin olumsuz etkileri giderilmeye 
çalışılmaktadır. Bu salgının ekonomik etkilerinin hesap dönemi sonu itibariyle 
belirsiz olması nedeniyle, Şirket’in 31.12.2019 tarihli finansal tabloları üzerindeki 
etkileri tahmin edilememektedir. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Kilit Denetim Konuları 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 299.363.174 TL tutarındaki toplam ticari alacaklar 
finansal tabloların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ticari alacaklar için şüpheli 
alacak karşılığının belirlenmesinde borçlunun ödeme yeteneği, önceki dönemlerde 
tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler, içinde bulunulan sektörde ve cari 
ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullar, müşterilerden alınan 
teminatlar, müşterilerin ödeme performansları, alacakların vade analizleri gibi 
unsurlar dikkate alınmakta ve bu çalışmalara göre yapılan tahminler 
muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda, ticari alacaklara ilişkin ayrılan değer 
düşüklüğü karlığının tutarının belirlenmesi önemli düzeyde yönetimin 
muhakemesini ve varsayımlarını içerdiğinden bu konu kilit denetim konularından 
biri olarak belirlenmiştir. 

 

Firma: İş Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı 

Bağımsız Denetçi: Güney Bağımsız Denetim ve SMMM 
A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloların Denetimi 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dikkat Çekilen Hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Koronavirüs salgını sebebiyle etkilenen faaliyetler ile ilgili olarak Şirketin 
açıklamalarının olduğu 26’no’lu dipnota dikkat çekeriz. Bu husus tarafımızca verilen 
sonucu etkilememektedir 
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Firma: Soma Termik Sant. Elek. Üret. A.Ş. Bağımsız Denetçi: KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM 
A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Covid-19 salgınının ve yaşanan döviz kurundaki artışların işletmenin sürekliliğine 
etkileri, bu dipnotlarda açıklanan olay veya şartlar ve diğer hususlarla birlikte 
değerlendirildiğinde şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 
şüphe oluşturabilecek önemli belirsizliklerin mevcut olduğunu göstermektedir. 

 

Firma: Martı Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş. Bağımsız Denetçi: Güreli YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Şirketin 31.10.2019, 18.12.2019 ve 10.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda açıkladığı üzere, Denizbank A.Ş. Ve Deniz Faktoring A.Ş.'den 
kullanılmış olan ve factoring kuruluşu tarafından icra takibine konu edilmiş ve 
tamamına muacceliyet kazandırılmıştır. Denetim faaliyetleri esnasında Banka'ya 
mutabakat yazısı gönderilmiş olup; banka tarafından cevap yazısında gönderilen 
kredi bilgilerine yer verilemeyeceği ve icra dairelerinden kapak hesaplarının 
alınabileceğine dair açıklama yapılmıştır. COVİD-19 salgınından dolayı icra 
dairelerinin kapalı olması nedeniyle icra dairesinden 31.03.2020 tarihi itibariyle icra 
kapak hesapları temin edilememiştir. Kredilere ilişkin faiz tahakkukları şirket 
yönetimi tarafından önceki dönemlerde (31.12.2019 itibariyle) temin edilen icra kapak 
yazılarındaki faiz oranları baz alınarak hesaplanmıştır. Denetim şirketimiz tarafından 
mevcut fiili durumu gösterir sağlıklı bir mutabakat yapabilme imkânı 
bulunamamıştır. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dikkat Çekilen Hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Yeni değerleme firması tarafından hazırlanan değerleme raporlarında "Değerleme 
işlemini olumsuz yönde etkileyen / sınırlayan faktörler" bölümünde, "Koronavirüs (Covid-
19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle; Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket edilerek saha ziyaretlerimiz 
zorunlu olarak durdurulmuş olup, çalışmalarımız masa başından yürütülmüştür. Bu nedenle, 
konu gayrimenkul yerinde görülememiş ve ilgili Belediye'de imar dosyası incelemesi 
yapılamamıştır." ibaresi yer almaktayken bazı raporlarda bu ibareye ek olarak "Konu, 
gayrimenkulün mülkiyet yapısı açısından arsa pazarında ender olarak bulunan bir 
gayrimenkul olması nedeni ile, dikkate alınan tahsisli arsa emsalleri yakın çevre dışı bölgeyi 
de kapsayan daha geniş bir pazar alanından seçilmiştir." ibaresi yer almaktadır. 
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Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dikkat Çekilen Hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Rapor tarihi itibari ile COVID-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
"pandemi" ilan edilmiştir. Mevcut durumun ekonomik koşullarda kısa vadede 
turizm sektöründe daralmaya neden olacağı beklenmekle beraber, bu durum işletme 
faaliyetleri ve sürekliliği üzerindeki etkisi belirsizdir. 

 

Firma: Kangal Termik Sant.Elek. A.Ş. Bağımsız Denetçi: KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM 
A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Covid-19 salgınının ve yaşanan döviz kurundaki artışların işletmenin sürekliliğine 
etkileri, bu dipnotlarda açıklanan olay veya şartlar ve diğer hususlarla birlikte 
değerlendirildiğinde şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 
şüphe oluşturabilecek önemli belirsizliklerin mevcut olduğunu göstermektedir. 

 

Firma: Bakanlar Medya A.Ş. Bağımsız Denetçi: AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık 
ve YMM A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Şirket’in 2018 yılında “İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar” içerisindeki 
Alıcılar hesabındaki kur farkı dâhil edilmiş olan 3.270.928 TL’nin tamamı yurtdışı 
satışlardan oluşan yabancı para cinsinden olan tutarın “Aijad Niroogah Poyay Sabz 
Company” firmasından tahsil edilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2018 yılının 
birinci çeyreğinde yapılan yurtdışı satışların tahsilâtının yapılmadığı görülmüştür. 
Ülkemizin de dahil olduğu ve tüm dünya ülkelerinin etkilendiği Covid-19 salgını 
sebebiyle de tahsilatta zorluk yaşanacağı düşünülmektedir. Bu alacak için de 
yurtdışında takip işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dipnot.48 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Dünya Sağlık Örgütünün, 2020 yılının Ocak ayından itibaren yapmış olduğu 
açıklamalar ve 11 Mart 2020 tarihinde ilan etmiş olduğu pandemi çerçevesinde, 
dünyada ve ülkemizde yayılan yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgınına karşı 
alınan önlemlerden dolayı Şirket’in faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar ve satış 
gelirleri ile tahsilatlardaki düşüşün etkisiyle finansal durumu ve faaliyet sonuçları 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Kamu otoriteleri tarafından vergi, sosyal güvenlik 
gibi ödemelere ilişkin alınan erteleme kararları, koruyucu tedbirler ve destekleyici 
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uygulamalar ile bu sürecin olumsuz etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Bu salgının 
ekonomik etkilerinin hesap dönemi sonu itibariyle belirsiz olması nedeniyle, Şirket’in 
31.12.2019 tarihli finansal tabloları üzerindeki etkileri tahmin edilememektedir. 

 

Firma: Halka açık olmayan yurtdışı merkezli bir A.Ş. Bağımsız Denetçi: Belirtilmesi istenmedi 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

Olumlu Görüş 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dipnotlar – 29: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Denetçi raporunda: İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli belirsizlik  

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Türkiye’de iki aydır yaşanan Covid-19 salgını ile ilgili olaylar dikkate alındığında, 
Covid-19 salgınının Türkiye tarım sektörü üzerindeki hâlihazırdaki ve yakın 
gelecekteki potansiyel ekonomik etkilerinin Türkiye tarım sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin finansal durumu ve sürdürülebilirliği açısından olumlu olması 
beklenebilir.  

Bu bağlamda, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin Şirket’in 2020 yılı finansal 
durumu ve sürdürülebilirliği açısından olumlu olma ihtimali yüksektir. 

 

Firma: Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Denetçi: Birleşim Bağımsız Denetim A.Ş. 

Bağımsız Denetim 
Görüşü 

3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloların Denetimi 

Covid-19 ile İlgili 
Bilginin Geçtiği Bölüm 

Dikkat Çekilen Hususlar 

Covid-19 ile 
İlgili 
Açıklama 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2020 yılı Mart ayında pandemi olarak ilan 
edilen "Covid-19"un, insan sağlığının yanı sıra, üretim, ticaret ve ulaşım gibi birçok 
alanda kısıtlayıcı etkileri bulunmaktadır. "Covid-19"'un tüm şirketlerin mali tabloları 
üzerinde olumsuz etkisinin olacağı beklenmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle, 
Şirket 19 Mart 2020 tarihinde tüm satış mağazalarını kapatmış ve üretimi 
durdurmuştur. 1.656 çalışan personelin 1.481'i için Nisan 2020 ayından itibaren 3 ay 
süre ile kısa çalışma ödeneğine başvurulmuştur. (Not:25) 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; Covid-19 salgınının, bağımsız denetim süreci ve bağımsız denetçi raporu üzerindeki 
potansiyel etkilerini tartışarak, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde denetim mesleği mensuplarının 
faaliyetlerini BDS’lere uygun bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamaktır. 

Bağımsız denetçi raporu örneklerinde görüldüğü gibi, 81 denetçi raporu arasından tespit edilen 10 adet 
denetçi raporunda Covid-19 ile ilgili olası veya potansiyel etkiler BDS’lerin gereklilikleri açısından 
değerlendirilmiştir. Söz konusu raporlarda Covid-19 ile ilgili olası veya potansiyel etkilere ilişkin açıklamalara 
Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı, Diğer hususlar, İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi, Dikkat 
Çekilen Hususlar, Kilit Denetim Konuları, İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik, Sınırlı Olumlu 
Görüşün Dayanağı başlığı altında yer verildiği görülmektedir. 

Öte yandan bu örneklerde bağımsız denetim sürecinin son aşaması olan raporun düzenlenmesi aşamasında 
denetçilerin Covid-19 nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları dikkate alarak sınırlı olumlu görüş verdikleri, 
hatta görüş vermekten kaçınma yoluna dahi gidebildikleri görülmektedir.  

Şirketlerin raporlarında Covid-19 ile ilgili açıklamalara genellikle Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar başlığı 
altında yer verildiği görülmektedir. 

Denetim süreci açısından diğer önemli bir husus salgın sürecinde fiziksel kontrollerin yapılmasının zorluğu 
nedeniyle yaşanabilecek yeterli ve uygun kanıt toplama sorunudur. Bu açıdan denetim riskinin artması söz 
konusudur.  

Salgının, denetimin planlanması ve yürütülmesi, fiziksel kanıt toplama ve bağımsız denetim sürecine önemli 
etkileri olduğu görülmektedir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin denetim riskini düşürmek için denetim 
sürecini bu duruma uygun bir yaklaşımla planlaması ve denetçi raporunu hazırlarken bu etkileri raporuna 
yansıtması gerekir.  

Özellikle Covid-19’un ekonomik etkilerinin ileriki dönemlerde de görülmeye devam edebileceği ihtimali 
düşünüldüğünde denetim mesleği mensuplarının gerek denetimi yapılan şirketlerin bu konuda yapması 
gereken açıklamaları kontrol etmesi, gerekse denetim sürecini BDS’lere uygun yürütmesi açısından yukarıda 
tartışma konusu edilen hususları dikkate alması kaçınılmaz görünmektedir. 
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Amaç – Araştırmanın amacı, Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki zorunlu işleme kapanmaların 
tahmininde kullanılacak bir model geliştirilmesi ve tahmin gücünün test edilmesidir. 

Yöntem – Araştırmanın kapsamını, 2000-2018 döneminde Borsa İstanbul’da işlem sırası kapatılan 
79 şirket oluşturmaktadır. Kontrol grubu ile beraber, araştırmanın örneklemine 147 şirket dahil 
edilmiştir. Model geliştirilmesinde başarısızlık literatüründen yararlanılmıştır. Modele seçilecek 
değişkenler; “likidite”, “karlılık”, “mali yapı ve yükümlülükleri karşılama”, “çalışma etkinliği”, 
“piyasa çarpanları” ve “büyüklük” olmak üzere altı boyutta toplanmıştır. Çalışmada, araştırma 
örneklemindeki veri sayısının kısıtlı olması da dikkate alınarak, lojistik regresyon yöntemi 
kullanılmıştır. Lojistik modelde yer alacak değişkenlerin belirlenmesinde, korelasyon katsayıları ile 
birlikte değişkenlerin boyutları ve literatürdeki kullanım sayıları da dikkate alınmıştır. 22 finansal 
oran arasından yapılan seçim işlemi sonunda, 11 finansal oran bağımsız değişken olarak modele 
eklenmiştir. 

Bulgular – Model sonuçlarının beklentilerle ve literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. En uygun 
kesme değeri olan 0,5’e göre model, gözlemlerin %83’ünü doğru bir şekilde sınıflandırmıştır. 
Modelin işleme kapanmaya ilişkin verdiği sinyallerin %79’u gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, modelin 
öngöremediği işleme kapanmalar (kaçan sinyaller) %13’te sınırlı kalmıştır. 

Tartışma – Başarısızlık literatüründe lojistik regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmalardaki 
modellere ait “doğru sınıflandırma yüzdeleri” (%77 ile %95 arasında) dikkate alındığında, elde 
edilen modelin başarı düzeyi (%83) kabul edilebilir düzeydedir. Elde edilen bulgular, işleme 
kapanmaların tahmininde erken uyarı modellerinden yararlanılabileceğini ortaya koymaktadır. 
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Purpose – The aim of the research is to develop a model to predict involuntary delisting from Borsa 
Istanbul and to test its predictive power. 

Design/methodology/approach – The scope of the research consists of 79 delisted firms in Borsa 
Istanbul in the period of 2000-2018. Sample of the research, covering control group, is 147 firms. The 
model is based on the literature of failure. The variables selected for the model are classified in six 
dimensions: “liquidity”, “profitability”, “leverage and solvency”, “efficiency”, “market multiples” 
and “size”. In the research, considering the limited size of data in the research sample, the logistic 
regression method is applied. While determining the variables to be included in the logistic model, 
in addition to correlation coefficients, the dimensions of the variables and the number of uses in the 
literature are also taken into account. At the end of the selection process among 22 financial ratios, 
11 financial ratios are used in the model as independent variables. 

Findings – Model results are found to be compatible with expectations and literature. According to 
the most appropriate cut-off value of 0.5, the model correctly classifies 83% of the observations. 79% 
of the signals given by the model regarding delisting is realized. On the other hand, delisting that 
the model could not predict (missing signals) is limited at 13%. 

Discussion – When the accurate classification of the models in the studies using the method of 
logistic regression in the literature of failure (between 77% and 95%) is taken into consideration, the 
success level of the applied model  (83%)  is acceptable. The findings reveal that early warning 
models can be used for predicting delisting. 
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1. GİRİŞ 

Ülke ekonomileri için stratejik öneme sahip olan borsalarda elverişli yatırım olanağının sağlanması, işlemlerin 
gözlemlenmesini ve çeşitli yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Borsada işlem gören hisse senetlerinin 
borsadan ayrılması, organize piyasaların doğası gereği ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Hisse senedinin borsa 
pazarlarından çıkması ya da çıkarılması, literatürde “işlem sırasının kapanması” (delisted) olarak ifade 
edilmektedir. Çalışmada “işlem sırasının kapanması” yerine kısaca “işleme kapanma” ifadesi kullanılmıştır.  

İşleme kapanma kavramı, gönüllü işleme kapanma ve zorunlu işleme kapanma olarak sınıflandırılabilir 
(Macey vd., 2008). Gönüllü işleme kapanma, şirketin borsa pazarlarından kendi isteğiyle çıkmasını ifade 
ederken; zorunlu işleme kapanma, borsada aranan gereksinimlerin sağlanamaması üzerine, şirketin borsa 
pazarlarından çıkarılmaya zorlanmasıdır. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrasında, zorunlu ve gönüllü işleme 
kapanma sayılarında büyük bir artış yaşanmıştır. 42 borsanın 2008-2012 dönemi verileri incelendiğinde, yıllık 
ortalama 1267 hisse senedinin borsa pazarlarından ayrıldığı görülmektedir (Martinez ve Serve, 2017). Sadece 
ABD borsalarında (NYSE ve Nasdaq) 2000-2015 yıllarını kapsayan dönemde, işlem sırası kapanan şirket sayısı 
5800’ün üzerindedir (Çevik ve Aksoy, 2017).  

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirket sayısının genel seyri incelendiğinde, 1986-2000 döneminde 
büyük bir gelişim yaşandığı görülmektedir. 2000 yılı sonrasında ise pay piyasasında durağan bir döneme 
geçilirken, son yıllarda Borsa İstanbul Pay Piyasası’nın küçüldüğü söylenebilir. Gerçekleşen halka arz 
sayısının sınırlı kalmasının yanında işleme kapanmalarda yaşanan artışlar, bu olumsuz durumu 
yaratmaktadır. İşleme kapanmanın Borsa İstanbul ölçeğinde incelenmesi, borsanın gelişiminin önündeki 
zorlukların tespiti ve çözümü açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca Borsa İstanbul’daki işleme 
kapanmaları inceleyen kısıtlı sayıda çalışmanın (Çevik, 2013; Çevik ve Aksoy, 2017) olması, işleme kapanmayı 
ele alan çalışmaları daha değerli kılmaktadır. 

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki işleme kapanmaların tahmininde kullanılacak bir 
modelin geliştirilmesi ve tahmin gücünün test edilmesidir. Geliştirilen modelle zorunlu işleme kapanmanın 
erken uyarıları tespit edilecektir. Tahmin modelinden elde edilen erken uyarı sinyalleri, şirketle ilgili tüm 
kesimler için önem arz eder. Başta şirketin kendisi olmak üzere yöneticiler, ortaklar ve borsa da dahil olmak 
üzere, zorunlu işleme kapanmadan olumsuz etkilenecek tüm kesimler modelden yararlanabilir. Uyarı 
niteliğindeki sinyaller, şirketin sorunlarının erken tespitine olanak vererek, yönetimin daha etkin karar 
almasına yardımcı olur. Modele göre alım satım yapan bir yatırımcı, portföyünde değişikliğe giderek, 
oluşacak kayıpların önüne geçer. 

İşleme kapanmalar için geliştirilen tahmin modelinin Borsa İstanbul özelindeki önemi, üç konuyla 
ilişkilendirelebilir. Modelden elde edilecek ilk yarar, Borsa İstanbul yatırımcısının servet ve refahını korumaya 
yöneliktir. İkinci olarak, Yakın İzleme Pazarı’nın kuruluş amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Üçüncü 
olarak, ilerleyen yıllarda ortaya çıkması muhtemel özyönetimli Borsa İstanbul’un aldığı işleme kapanma 
kararlarının takibi ve denetimi yapılırken, erken uyarı modellerinden yararlanılabilir.  

Tahmin gücü yüksek bir model elde etmek amacıyla, araştırmanın kapsamı yalnızca zorunlu işleme kapanan 
şirketlerle sınırlı tutulmuştur. Kontrol gurubu ile beraber, araştırmanın örneklemine 147 şirket dahil 
edilmiştir. Çalışmada, araştırma örneklemindeki veri sayısının kısıtlı olması da dikkate alınarak, lojistik 
regresyon yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, işleme kapanma kavramı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, başarısızlığın 
tahminine ilişkin litüratür taramasına yer verilmiştir. Araştırmanın “amacı ve önemi”, “kapsamı, varsayımları 
ve sınırlılıkları” ve “yöntemi” hakkında bilgiler verilmiştir. Yedinci bölümde model sonuçları, herbir değişken 
için beklentilerle ve literatürle uyumu dikkate alınarak yorumlanmıştır. Modelin öngörü performansı için 
gerçek gözlem değerleri ile modelden elde edilen tahmin değerleri karşılaştırılmıştır. Son olarak, geliştirilen 
erken uyarı modelinin önemi ve başarısızlık literatürüne katkısı tartışılmıştır.  

2. İŞLEME KAPANMA KAVRAMI 

İşleme kapanmayı, şirketin işlem gördüğü borsa pazarlarından çıkması ya da çıkarılması olarak tanımlamak 
mümkündür. İşleme kapanma kavramı, gönüllü işleme kapanma ve zorunlu işleme kapanma olarak 
sınıflandırılmaktadır (Macey ve O’Hara, 2008). 
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Şirketin yetkili organları tarafından alınan karara bağlı olarak, işlem gördüğü borsa pazarlarından kendi 
isteğiyle çıkması, gönüllü işleme kapanma olarak ifade edilmektedir. Borsada işlem görmenin maliyetinin, 
elde edilen faydayı aşması durumunda, şirketin gönüllü olarak borsadan ayrılması beklenir (Pagano vd., 1998; 
Bharath ve Dittmar, 2010). Gönüllü işleme kapanma literatürünün temelini, işlem gören şirketin satın 
almaya/birleşmeye konu olmasının hemen ardından işleme kapanmasını ifade eden özele geçiş işlemleri 
(GPT) oluşturmaktadır. GPT kavramına göre, borsada işlem gören şirket, öncelikle satın almaya/birleşmeye 
konu olur. Satın alınma sonrasında ise, yeni yönetim şirketi halka açık sermayeli statüden, özel sermayeli 
şirket statüsüne geçirir. 

Zorunlu işleme kapanma kavramı ise belirlenen kurallara uyulmaması ya da istenen gereksinimlerin 
sağlanamaması üzerine, şirketin borsa pazarlarından çıkarılmaya zorlanmasını ifade etmektedir. Zorunlu 
işleme kapanma, şirketin başarısızlığıyla alakalıdır. Başarısızlık olarak kabul edilen durumların ortaya 
çıkması durumunda, ilgili payın işlem görmesi durdurulmalıdır. Ortaya koyulan kriterler ve düzenlemeler, 
borsalara göre farklılaşsa da, başarısızlık literatürü ile örtüşmektedir. İflas, öz sermaye kaybı, faaliyetlerine 
ara vermiş olması veya üretim kapasitesini kaybetmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasına bağlı olarak 
şirketin hisse senetleri işleme kapanarak, borsa pazarlarından çıkartılabileceği gibi; işlem hacmi, piyasa değeri, 
hisse senedi fiyatı veya net kar gibi göstergelere koyulan sayısal kriterlerin sağlanamaması üzerine de şirketin 
borsa pazarlarından ihraç edilmesi mümkündür. 

Nasdaq ve NYSE’de gerçekleşen zorunlu işleme kapanmalar incelendiğinde şirketlerin, toplam piyasa değeri 
ile hisse senedi fiyatı için  aranan sayısal kriterlere uymakta güçlük çektiği görülmektedir (Macey vd., 2008). 
1999-2002 dönemini inceleyen Harris ve diğerleri (2008), örneklemin %25’nin kurumsal yönetime ilişkin 
kriterleri sağlayamadığı için borsa pazarlarından çıkarıldığını, bu sayının son yıllarında arttığını ifade 
etmiştir. Başarısızlığın en keskin göstergesi olan iflası tecrübe ederek Nasdaq’dan çıkarılan şirketler de (%10) 
azımsanmayacak düzeydedir.  

Şirketin düşük performansı ve kötü yönetimi, şirketin zorunlu işleme kapanmasına neden olur. Zorunlu 
işleme kapanma, şirketler ve yatırımcılar üzerinde olumsuz ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Zorunlu 
işleme kapanan şirketlerin büyük bir kısmı finansal sıkıntı maliyetlerine maruz kaldığından iflas maliyetleri 
üzerine yapılan çalışmalar, işleme kapanmanın ekonomik sonuçları açısından önem taşımaktadır (Dahiya ve 
Klapper, 2007).  İflas süreci ve finansal sıkıntı maliyetlerinin, firma değerine ve yatırımcıların serveti üzerine 
olumsuz etkilerini şirket düzeyinde ortaya koyan birçok amprik çalışma mevcuttur (Clark ve Weinstein, 1982;  
Altman, 1984;  Opler ve Titman, 1994, Dayı, 2020). Zorunlu olarak işleme kapanan firmalarda da yaşanan 
likidite kaybı sebebiyle, firma değerlerinin düştüğü  ve  hisse senedi fiyatlarındaki volatilitenin arttığı ortaya 
koyulmuştur (Sanger ve Peterson, 1990; Macey vd., 2008; Harris vd., 2008). Ayrıca kar marjları düşük, finansal 
kaldıraçları ise yüksektir (Thomsen ve Vinten, 2014). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik olarak ortaya koyulan modeller, teorik ve istatistiksel bazlı olarak 
ikili bir ayrımda incelenebilir. Ağırlıklı olarak istatistiksel bazlı modellerden yararlanılmakta olup, kısıtlı 
sayıda çalışmanın teorik modellerle ilişkilendirildiğini söylemek mümkündür (Morris, 2018).  

İstatistiksel modeller, kullanılan bağımsız değişkenin sayısına bağlı olarak, kendi içerisinde tek ve çok 
değişkenli modeller olmak üzere iki alt başlık altında gruplandırılabilir. Tek değişkenli modellerin, 
başarısızlık literatüründeki öncü çalışmalarda (Fizpatrick, 1932; Smith ve Winakor, 1935) kullanıldığı 
görülmektedir. Tek değişkenli modellerdeki amaç, işletmenin gelecekteki finansal durumunun tahmin 
edilmesine olanak veren değişkenin tespit edilmesidir. Fizpatrick (1932), bir işletmenin başarısızlığının 
tahmininde, “Net Kar/Net Değer” rasyosunun önemine vurgu yaparken; Smith ve Winakor (1935), “İşletme 
Sermayesi/Toplam Varlıklar” rasyosunun başarısızlık için en önemli gösterge olduğunu tespit etmiştir.  

Tek değişkenli modellerin kullanıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçların biribirinden açık bir şekilde 
farklılaşması, birçok değişkeni dikkate alan modellerin kullanılması gerekliliğini ortaya koymuştur  
(Zopounidis ve Paraschou, 2013). Tek değişkenli istatistiksel modellerin yöntemsel açıdan en büyük sakıncası, 
yalnızca bir değişkeni ele alarak, bağımlı değişkenle doğrusal ilişki kurmasıdır. Çok değişkenli modeller ise, 
bütün değişkenleri bir arada, karşılıklı ilişkilerini gözeterek dikkate almaktadır. Başarısızlık tahmininde 
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kullanılan çok değişkenli modeller, genellikle diskriminant analizi ile lojistik regresyon analizine dayalı olarak 
geliştirilmektedir.  

Altman (1968) tarafından geliştirilen ilk iflas tahmin modelinde kullanılan diskriminant analizi, özellikle 1966-
2000 döneminde araştırmacıların yoğun olarak kullandığı bir yöntem olarak göze çarpmaktadır (Çelik, 2013). 
Başarısızlığın tahmininde sıklıkla kullanılması, araştırmacılar tarafından kabul görmüş bir yöntem olduğunu 
da göstermektedir. Diskirimant analizinde amaç, bağımlı değişkene ilişkin tahminde bulunmak ve doğru bir 
şekilde sınıflandırmaktır. Model, işletmelerin başarılı ve başarısız ayrımına olanak sağlamaktadır. Modelin 
performansı, gruplar arasında en iyi ayrımı sağlayan değişkenlerin doğrusal bileşiminin elde eldilmesine 
bağlıdır. Ayrım, önceden belirlenen bir değişken setine dayanarak yapıldığı için, başarılı ve başarısızlık 
tahmininde kullanılan örneğin de modelin performansı üzerine etkisi vardır. Çoklu diskriminant analizi, 
doğrusal olarak ele alınabileceği gibi kuadritik tahmin yapmak da mümkündür.  

Diskriminant analizi yöntemi, gruplara ait verilerin çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğunu ve 
grupların varyans-kovaryans martislerinin birbirine eşit olduğunu varsaymaktadır. Genellikle araştırmalarda, 
modelin tahmin gücünün yüksek çıkması durumunda varsayımların gözardı edebileceğine ilişkin görüşler 
mevcut olsa da, Ohlson (1980), bu varsayımlardan lojistik regresyon yöntemi kullanarak kaçınılabileceğini 
ifade etmiştir. Lojistik regresyon yönteminin diskriminant analizine göre diğer bir üstünlüğü ise, başarısızlık 
olasılıklarının hesaplanmasına yöneliktir. Diskriminant analizi sonucunda elde edilen skorlar, sıralama 
yapmayı mümkün hale getirse de başarısızlığın olasılığı hakkında bilgi vermemektedir. Lojistik regresyon 
yönteminde ise, işletmenin başarısız olma olasılığı hesaplanarak, sınıflandırma yapılmaktadır. Diskriminant 
analizine göre belirgin üstünlükleri bulunan lojistik regresyona dayalı modellerin, işletme başarısızlığının 
tahmininde kullanılmaya başlanması eskiye dayansa da, özellikle 2000 yılı sonrasında yoğun bir şekilde 
kullanılmıştır. 

Başarısızlık tahmininde ayrıca ele alınması gereken diğer önemli bir grup ise, yapay zeka modelleridir. Gelişen 
teknoloji ve artan veri kullanımı ile birlikte, başarısızlığın tahmin edilmesinde yapay zeka modelleri yoğun 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekanın bir alt disiplini olan makine öğrenmesine dayalı geliştirilen 
modellerle, mevcut verilerden elde edilen deneyimler, başarısızlığın tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. 
Yapay sinir ağları, karar ağaçları, genetik algoritmalar gibi çeşitli algoritmalar ve yöntemlerle, verilerde 
bulunan kalıplar öğrenilir ve benzer durumlarla karşılaşıldığında çıkarım yapabilen sistemler geliştirilir. 
Yapay zeka modellerinin, özellikle büyük boyutta verilerin kullanılabileceği örneklemlerde, diskiriminant 
analizi ve lojistik regresyona göre daha iyi sonuç vermesi beklenir (Jones, 2017).  

Çalışmada lojistik regresyon yöntemi kullanıldığı için, literatür incelenirken benzer modellere ağırlık 
verilmiştir. Lojistik regresyonun kullanıldığı ilk çalışma Ohlson (1980) tarafından yapılmıştır. Ohlson (1980), 
1970-1976 döneminde iflas eden 105 firma ile Compustat’tan aldığı 2058 faaliyetine devam eden firmadan 
oluşan örneklemin kullanıldığı çalışmada üç model oluşturmuştur. Çalışmada, bağımsız değişken olarak 
dokuz finansal oran incelenmiş olup, firma büyüklüğünün (aktif), finansal yapının (kaldıraç oranı), 
performansın (aktif karlılık) ve likiditenin (net işletme sermayesi ve cari oran) önemli olduğu vurgulanmıştır. 
Başarısızlığın tahmininde, daha sonraki yıllarda, lojistik regresyon yönteminin kullanıldığı önemli çalışmalar 
Tablo-1’de özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde, lojistik regresyon yönteminin, gelişmiş ülke firmalarından 
oluşan örneklemlere uygulandığı gibi, gelişmekte olan ülkeler için de başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. 
Modellerin tahmin gücünü gösteren sınıflandırmadaki başarısı ise, %77 ile %95 arasında değişmektedir. 

Türkiye özelinde bakıldığında, başarısızlık literatürü kapsamında lojistik regresyonun kullanıldığı çalışmalar 
da mevcuttur. Arslan ve Karan (2009), ATO üyesi 1666 KOBİ'ye lojistik regresyon uygulayarak kredi riskine 
etki eden faktörleri inceledikleri çalışmada, KOBİ'leri, ihracat geliri elde edip etmemesine bağlı olarak yerel 
ve uluslararası firma olarak ayırmışlardır. Ticari kredi, finansal giderler, vergi ve net kar marjının artması, 
yerel işletmelerde temerrüt riskini artırırken; uluslararası şirketlerde temerrüt riski, stokların toplam 
varlıklardaki payının artmasına, net kar marjı ile satışların ise azalmasına bağlı olarak yükselmektedir. 
Çalışmada yerli firmalar ile uluslararası firmaların temerrüt risk bileşenlerinin farklı olduğuna dair somut 
kanıtlar sunularak, her iki grup için de kayıt dışı işlemlerin belirgin bir şekilde rol oynadığı vurgulanmıştır. 
Ercan ve diğerleri (2015), kredi riskini ölçmek amacıyla, Borsa İstanbul’da işlem gören 206 imalat şirketinden 
oluşan örnekleme lojistik regresyon analizi uygulamışlardır. Araştırma dönemi 2007-2013 yıllarını kapsayan 
çalışmanın sonuçlarına göre, finansal başarısızlık ile firmanın “faiz, vergi ve amortisman öncesi karı” ve 
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“faaliyetlerden elde edilen nakit akımları” değişkenleri arasında negatif, finansal kaldıraçla pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 

Tablo 1. Lojistik Regresyon Kullanılan Çalışmalar 

Makale Ülke Araştırma 
 

Sınıflandırma 
 Ohlson (1980) ABD 1970-1976 87,60 

Casey ve Bartczak (1985) ABD 1971-1982 88,00 
Zavgren (1985) ABD 1972-1978 90,00 
Zavgren ve Friedman (1988) ABD 1972-1978 82,00 
Dambolena ve Shulman 

 
ABD 1977-1980 89,00 

Keasey ve McGuinness 
 

Birleşik Krallık 1976-1984 86,00 
Keasey, vd.(1990) ABD 1976-1986 86,00 
Gilbert, vd. (1990) ABD 1972-1983 81,90 
Platt ve Platt (1990) ABD 1972-1986 90,00 
Ooghe vd. (1991) Belçika 1985-1990 85,30 
Theodossiou (1991) Yunanistan 1980-1984 94,52 
Back vd. (1996) Finlandiya 1986-1989 86,49 
Begley, vd. (1996) ABD 1980-1989 84,42 
Latinen ve Latinen (1998) Finlandiya 1986-1991 80,49 
Dimitras vd. (1999) Yunanistan 1986-1993 90,00 
Lin ve Piesse (2001) Birleşik Krallık 1985-1994 87,00 
Claessens, vd. (2003) Beş Doğu Asya Ülkesi 1996-1998 77,50 
Koh ve Low (2004) ABD 1980-1987 94,00 
Charitou, vd. (2004) Birleşik Krallık 1988-1997 85,56 
Li ve Sun (2008) Çin 2000-2005 87,93 
Lin (2009) Tayvan 1998-2005 86,40 
Arslan ve Karan (2009) Türkiye 2007 85,40 
Bhimani, vd. (2010) Portekiz 1997-2003 95,00 
Altman vd. (2010) İngiltere 2000-2005 76,00 
Jardin ve Severin (2011) Fransa 1995-2003 81,14 
Tinoco ve Wilson (2013) Birleşik Krallık 1980-2011 80,4 
Ercan vd. (2015) Türkiye 2007-2013  79,42 
Cultrera ve Brédart (2016) Belçika 2002-2012 82,97 
Altman vd. (2017) Avrupa 2007-2010 90,00 
Duarte vd. (2017) Portekiz 2007-2010 77,20 
Ciampi (2018) İtalya 2008-2010 83,40 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmanın amacı, Borsa İstanbul’da işleme kapanmaların tahmininde kullanılacak bir modelin 
geliştirilmesi ve tahmin gücünün test edilmesidir. Geliştirilen modelle zorunlu işleme kapanmanın erken 
uyarıları tespit edilecektir.  

Tahmin modelinden elde edilen erken uyarı sinyalleri, şirketle ilgili tüm kesimler için önem arz eder. Başta 
şirketin kendisi olmak üzere yöneticiler, ortaklar ve borsa da dahil olmak üzere, zorunlu işleme kapanmadan 
olumsuz etkilenecek tüm kesimler modelden yararlanabilir. Uyarı niteliğindeki sinyaller, şirketin sorunlarının 
erken tespitine olanak vererek, yönetimin daha etkin karar almasına yardımcı olur. Modele göre, alım satım 
yapan bir yatırımcı, portföyünde değişikliğe giderek oluşacak kayıpların önüne geçer. Ayrıca model, politika 
yapıcılara işleme kapanma politikasının oluşturulması ve uygulanmasında yardımcı olur. 

İşleme kapanmalar için geliştirilen tahmin modelinin Borsa İstanbul özelindeki önemi ve yararı, üç konuyla 
ilişkilendirilebilir. Modelden elde edilecek ilk yarar, Borsa İstanbul yatırımcısının servet ve refahını korumaya 
yöneliktir. Borsa İstanbul’da da işleme kapanma süreci, hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Borsa 
İstanbul’da zorunlu işleme kapanan şirketlerin getirisi, belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde BİST-
100 getirisinden ayrışmaktadır (Çevik ve Aksoy, 2017). Modelden elde edilen sinyalleri dikkate alan bir 
yatırımcı, likidite ve getiri kaybından kendini koruyabilir. 
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İkinci olarak geliştirilen tahmin modeli, Yakın İzleme Pazarı’nın kuruluş amacının gerçekleştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Yakın İzleme Pazarı kapsamına işlem sırası kapatılma ihtimali olan şirketler alınarak, hem 
yatırımcıların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi hem de hisselerin likit bir ortamda alım satımının sağlanması 
arzu edilmektedir.  Ancak Borsa İstanbul’un en prestijli pazarlarında işlem görürken, işleme kapanan birçok 
şirket vardır. Tahmin gücü yüksek bir modelden elde edilecek sinyallerin dikkate alınması, işlem sırası 
kapanacak şirketlerin önceden Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına ve yatırımcının korunmasına olanak 
sağlayacaktır. 

Üçüncü olarak geliştirilen tahmin modeli, ilerleyen yıllarda Borsa İstanbul tarafından işleme kapanmaya 
ilişkin alınacak kararların gözetlenmesi ve denetlenmesinde kullanılabilir. Son otuz yılda borsaların kurumsal 
yönetiminde önemli değişiklikler yaşandığı ve borsaların büyük bir kısmının halka arz olduğu görülmektedir 
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014). Borsaların, pazarlarında işlem gören şirket sayısının ve gelirlerinin artmasını 
arzularken, diğer taraftan pazarlarda hangi şirketlerin işlem göreceğine ve kapanacağına karar vermesi, bir 
çelişkiyi işaret etmektedir. Halka arz edilmiş, özyönetime sahip Borsa İstanbul’un, işleme kapanmaya ilişkin 
aldığı kararlarda ne kadar toplumsal faydayı düşüneceği sorgulanacaktır. İşlem sırası kapanan şirketleri 
tahmin eden modellerin geliştirilmesi, borsa tarafından alınan işleme kapanma kararlarının gözetlenmesini 
ve denetlenmesini kolaylaştıracaktır. 

5. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, VARSAYIMLARI VE SINIRLILIKLARI 

Borsa İstanbul’da işlem sırası kapanan şirket bilgilerinin yer aldığı veri kaynağına (Borsa İstanbul, 2019) göre, 
2000-2018 döneminde 133 şirketin işlem sırası kapanmıştır. İşlem sırası kapanan 34 şirket birleşmeye taraf 
olurken, 20 şirketin ise gönüllü olarak borsadan ayrıldığı tespit edilmiştir. Geriye kalan 79 şirket ise, borsa 
pazarlarından atılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2000-2018 döneminde gerekli kotasyon koşullarına uyulmaması 
sebebiyle, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 79 şirketin işlem sıraları sürekli olarak 
kapatılmıştır.  

Borsa İstanbul’da gerçekleşen tüm işleme kapanmaları kapsayan heterojen bir örneklem üzerinden, tahmin 
gücü yüksek bir modelin elde edilmesi mümkün değildir. İşleme kapanma nedenlerine göre oluşturulan 
örneklemler, modelin tahmin gücünü artıracaktır. Tahmin gücü yüksek bir model elde edebilmek amacıyla, 
araştırmanın kapsamı yalnızca zorunlu işleme kapanan şirketlerle sınırlı tutulmuştur. Araştırma kapsamına, 
zorunlu işleme kapanan 79 şirket alınmıştır. Borsa İstanbul’da yaşanan zorunlu işleme kapanma sıklığı ve 
olumsuz ekonomik sonuçları, geliştirilecek modelin önemini artırmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi, zorunlu işleme kapanan şirketler ve kontrol grubundan oluşmaktadır. Zorunlu işlem 
sırası kapanan şirketlerin mali tabloları incelenmiş, finansal kesimin mali tabloları farklılaştığı için 
örneklemden çıkarılmıştır. Kontrol grubu oluşturulurken rastgele örneklemeye gidilebileceği gibi, 
eşleştirilmiş örnek tasarım yaklaşımı da benimsenebilir. Konuya ilişkin literatürde fikir birliği yoktur. 
Çalışmada, Michelsen ve Klein’e (2011) benzer şekilde “eşleştirilmiş örnek tasarım” yaklaşımı benimsenmiştir. 
İşleme kapanmaya ilişkin birçok çalışmada (Lehn ve Poulsen, 1989; Martinez ve Serve, 2011; Tutino vd., 2014)  
kullanılan bu yaklaşımda, sektör ve büyüklük gibi önemli kriterler dikkate alınarak kontrol grubu 
oluşturulmaktadır. Böylece rastgele örnekleme göre, analiz sonuçlarında sektör ve boyut etkisi 
sınırlandırılmış olur. Kontrol grubu oluşturulurken, zorunlu işleme kapanan şirket ile halka arz tarihi yakın 
olan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler içerisinden, satış tutarı en yakın olan firma kontrol grubuna 
seçilmeye gayret edilmiştir. Sektör sınıflandırılmasında Finnet Analiz Programı’nda yer alan sınıflandırma 
kullanılırken, büyüklük kriteri olarak net satış tutarı dikkate alınmıştır. Sektör ve halka arz tarihleri dikkate 
alındığında işleme kapanan her şirketi, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketle eşleştirmek mümkün 
olmamıştır. Örnekleme alınan 147 şirketin sektörel dağılımı Tablo-2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Örnekleme Alınan Şirketlerin Sektörel Dağılımı 

Sektör BİST’de İşlem Gören İşleme Kapanan Kontrol Gubu 
Bina Malzemeleri 9 1 2 
Boya 2 3 2 
Dayanıklı Tüketim 9 2 3 
Demir Çelik 7 1 2 
Diğer İmalat 5 6 2 
Diğer Kimyasal Ürünler 10 2 2 
Elektrik Mak. Kab. Malz. 4 1 1 
Enerji 9 3 0 
Gayrimenkul Faaliyetleri 2 1 2 
Gıda 23 9 14 
Giyim Eşyası 4 3 1 
Holding 30 8 16 
İlaç&Sağlık 7 1 2 
İletişim  ve Savunma 6 1 2 
Lokanta ve Oteller 12 1 2 
Medya 4 4 4 
Orman Ürün. ve Mobilya 6 1 2 
Tekstil Kimyasalları 2 1 2 
Tekstil ürünleri 16 10 12 
Telekomünikasyon 2 1 2 
Toptan Ticaret 6 3 3 
Ulaştırma 9 2 4 
Genel Toplam 184 65 82 

Örnekleme alınan şirketlerin verileri, FİNNET Elektronik Yayıncılık’tan temin edilmiştir. Veriler elde 
edilirken, işlem sırası kapanan şirketin, işlem gördüğü son tarihten önce yayınlandığı yıllık mali tabloları 
kullanılmıştır. Kontrol grubundaki şirketlerin verileri elde edilirken, eşleştirildiği işleme kapanan şirketin 
verilerinin elde edildiği mali yıl dikkate alınmıştır. 

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın yöntemi, araştırma modeli ile veri analiz yöntemleri alt başlıklarından oluşmaktadır.

6.1. Araştırma Modeli

Araştırma örneklemi, işlem sırası kapanan şirketler ile işlem görmeye devam eden şirketlerden oluşan kontrol 
grubundan oluşmaktadır. İki grup dikkate alınarak, modelin bağımlı değişkeni olan kukla değişken elde 
edilmiştir. Şirketin işleme kapanmasına ya da işlem görmeye devam etmesine bağlı olarak kukla değişken 
sırasıyla 1 ya da 0 olarak belirlenmiştir.  

Zorunlu işleme kapanmaların, başarısızlık sebebiyle ortaya çıkması sebebiyle modelin geliştirilmesinde 
başarısızlık literatüründen yararlanılmıştır. Modelde yer alacak bağımsız değişkenleri belirlemek için, 
öncelikle literatürdeki başarısızlık tahmin modellerinde sıklıkla yer alan değişkenler tespit edilmiştir.* Tespit 
edilen değişkenler; “likidite”, “karlılık”, “mali yapı ve yükümlülükleri karşılama”, “çalışma etkinliği”, “piyasa 
çarpanları” ve “büyüklük” olmak üzere altı boyutta toplanmıştır. Altı boyutun, işleme kapanmaya olan etkisi 
araştırılarak, tahmin modeli elde edilecektir.  

Zorunlu işleme kapatılan şirketlerin tahmininde kullanılacak model, şirketin  işleme kapanma ihtimalini 
hesaplayacaktır. İşleme kapanma ihtimali ile bağımsız değişkenlerin gruplandığı altı boyut arasındaki 

* Çelik (2013), başarısızlığın tahmin modellerinde en sık kullanılan bağımsız değişkenleri 12 boyutta
incelemiştir. Çelik (2013), SSCI ve SCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleleri incelemiş ve
her bir değişkenin kaç atıf aldığını tespit etmiştir. Tabloda ISI veritabanlarında taranan dergilerde yayınlanmış
makaleleri dikkate alan Çelik’in (2013) tespit ettiği atıf sayılarına yer verilmiştir.
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beklenen ilişki ve modeldeki bağımsız değişkenlerin adı, kodu, litratürde kullanılma sıklığı  ve formülü Tablo-
3’ten görülebilir. Likiditesini kaybetmiş, borç ödeme gücü olmayan, karlılığı ve çalışma etkinliği düşük, 
finansmanında ağırlıklı olarak borç kullanan ve piyasada düşük değerlenmiş küçük ölçekli şirketlerin işleme 
kapanma ihtimallerinin daha yüksek olması beklenmektedir.  

Tablo 3. Modelde Kullanılacak Değişkenler 

 KOD DEĞİŞKEN ATIF FORMÜL İLİŞKİ 

Likidite 
 

lik1 Cari Oran 34 Dönen Varlık / KVYK Negatif (-) 
lik2 Asit-Test Oran 33 Likit Varlık / KVYK Negatif (-) 
lik3 Nakit Oranı 12 Hazır Değer/ KVYK Negatif (-) 
lik4 Dönen Varlık/ Aktif 13 Dönen Varlık/Aktif (+) / (-) 

Karlılık 

kar1 Aktif Karlılık 35 Net Kar/ Aktif (Ort.) Negatif (-) 
kar2 FAVÖK / Aktif 33 FAVÖK/Aktif Negatif (-) 

kar3 Net Kar Marjı 12 Ana Ortaklık Karı / 
Satışlar Negatif (-) 

kar4 FAVOK Marjı 10 FAVÖK/Satışlar Negatif (-) 

Mali 
Yapısı 
ve 
Yükümlülükleri 
Karşılama 

mali1 Kaldıraç Oranı 31 Toplam Borç/Aktif Pozitif (+) 

mali2 Fin. Gid. / Satışlar 14 Finansman Gid. / Satışlar Pozitif (+) 

mali3 Özkaynak / Aktif 14 Özkaynak/Aktif Negatif (-) 
mali4 Duran Varlık / Aktif 5 Duran Varlık/Aktif (+) / (-) 

mali5 FAVÖK /Fin. Gid. 14 FAVÖK / Net Finansman Negatif (-) 

Çalışma 
Etkinliği 

etki1 Aktif Devir Hızı 24 Net Satışlar/Aktif (Ort.) Negatif (-) 
etki2 Stok Devir Hızı 4 SMM / Stok (Ort.) Negatif (-) 
etki3 Alacak Devir Hızı 5 Net Satışlar / Alacak (Ort.) Negatif (-) 
etki4 Borç Devir Hızı 1 SMM / Ticari Borç (Ort.) Pozitif (+) 

Piyasa 
Çarpanları 

piyasa1 PD / Aktif 10 Piyasa Değeri / Aktif Negatif (-) 
piyasa2 PD / Borç 5 Piyasa Değeri / Toplam 

 
Negatif (-) 

Büyüklük 
 

büyüklük1 Aktif (ln) 10 Ln (Aktif) Negatif (-) 
büyüklük2 PD (ln) 2 Ln (Piyasa Değeri) Negatif (-) 
büyüklük3 Satışlar (ln) 2 Ln (Satışlar) Negatif (-) 

Modelde Tablo-3’te verilen değişkenlerin tamamı kullanılmamıştır. Değişkenlerin lojistik modelde yer alıp 
almayacağı, standart ve adım olmak üzere iki farklı yönteme göre belirlenebilir. Araştırmada ileriye doğru 
adım adım değişken seçme yöntemi kullanılmıştır. Değişkenlerin aralarındaki korelasyon, değişkenlerin 
boyutları  ve literatürdeki kullanım sayıları dikkate alınarak,  modelde yer alacak değişkenler belirlenmiştir. 
Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış ve EK-1’de verilmiştir. Yüksek korelasyonlar 
dikkate alınarak, modelin tahmin hassasiyeti üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlandırılması amaçlanmıştır. 

6.2. Veri Analiz Yöntemleri 

Regresyon modellerinde bağımlı değişkenin kukla değişken olarak alınması mümkündür. Bağımlı değişkenin 
0 ve 1 değerlerini aldığı kategorik modeller, ikili tepki modelleri olarak adlandırılmaktadır. 

Kukla değişkenin bağımlı değişken olarak regresyon modelinde yer alabilmesi, araştırmacılara büyük 
esneklik sağlamaktadır. İkili tepki modellerinde kukla değişken yardımıyla, işletmenin başarılı ya da 
başarısızlık durumu kolaylıkla sayısallaştırılabilir. Doğrusal olasılık modeli, probit model ve lojistik model 
ikili tepki modellerinden en bilinirleridir. 

Doğrusal olasılık modellerinde bağımlı değişken 0-1 aralığında kısıtlanmışken; bağımsız değişkenlerde böyle 
bir kısıtlama söz konusu değildir.  Regresyon modeli i gözlemi için 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 (1) 
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şeklinde kapalı formda tanımlansın.  Modelde 𝐱𝐱𝑖𝑖′ açıklayıcı değişken vektörünü, 𝜷𝜷 parametre vektörünü ve 𝑢𝑢i 
hata terimini göstermektedir.  Bağımlı değişken olan  yi ise 0 ve 1 değerlerini alacaktır; 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = �1 𝑖𝑖.ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖ş𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠
0 𝑖𝑖.ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖ş𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑔ö𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

Bağımlı değişkeni (𝑦𝑦𝑖𝑖), 0 ve 1 değerlerini alan tek bağımsız değişkenli regresyon modeli ise; 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 (2) 

olarak gösterilebilir. Bu modelin beklenen değeri alınarak doğrusal olasılık modeli elde edilir; 

𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖) = 1 𝑥𝑥 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1) + 0 𝑥𝑥 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0) = 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1) = 𝑘𝑘𝑖𝑖 (3) 

x verildiğinde y’nin koşullu beklenen değeri ise  

𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖) = 1 𝑥𝑥 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝑥𝑥𝑖𝑖) + 0 𝑥𝑥 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0|𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝑥𝑥𝑖𝑖) (4) 

olur. Böylece 0 ≤ 𝑘𝑘𝑖𝑖 ≤ 1 olduğundan 0 ≤ 𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖) ≤ 1 olarak gösterilebilir. Ancak doğrusal olasılık modelinde 
bu durum sağlanmamaktadır. Doğrusal olasılık modeli tahmin edildiğinde, elde edilen 𝑦𝑦�𝑖𝑖’lerden bazıları 
0’dan küçük, bazıları ise 1’den büyüktür. 0’dan küçük olanlarda 𝑦𝑦�𝑖𝑖’nin sıfıra eşit olduğu varsayılırken; 1’den 
büyük değelerde 𝑦𝑦�𝑖𝑖’nin bire eşit olduğu kabul edilir. Doğrusal olasılık modelinde karşılaşılan diğer önemli 
sorunlar ise hata teriminin değişen varyanslı ve iki değer alan binom dağılımına sahip bir rastgele değişken 
olmasıdır. Büyük örneklemlerde doğrusal olasılık modelinde dağılımın normal dağılım olduğu varsayılırken; 
genelleştirilmiş en küçük kareler veya ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemleri kullanılarak da değişen 
varyans problemi çözülür. Goldberger (1964)’e benzer şekilde, ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemini 
kullanarak doğrusal olasılık modelinin parametrelerini tahmin etmek mümkündür. 

İkili tepki modellerinde aşağıda verilen x𝑖𝑖  değişkenlerinin 𝑦𝑦𝑖𝑖∗değişkeni üzerine doğrusal regresyonu incelenir 
(Long, 1997): 

𝑦𝑦𝑖𝑖∗ = 𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 (5) 

Eşitlikte 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ rastgele değişkeni, gizli değişken olarak adlandırılır ve gözlenemeyen sürekli bu değişken yerine 
iki düzeyli 𝑦𝑦𝑖𝑖 değişkeni oluşturulur. 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = �
1 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ > 𝑐𝑐
0 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ ≤ 𝑐𝑐 

Eşik değerini gösteren 𝑐𝑐 katsayısı, genellikle 0 alınır. Böylece gözlenemeyen sürekli bir değişken kategorik bir 
değişkene dönüştürülmüş olur.  

𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝐱𝐱𝑖𝑖) = 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖∗ > 0|𝐱𝐱𝑖𝑖) = 𝑃𝑃(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 > 0|𝐱𝐱𝑖𝑖)  

= 𝑃𝑃(𝑢𝑢𝑖𝑖 > −𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷|𝐱𝐱𝑖𝑖) = 𝑃𝑃(𝑢𝑢𝑖𝑖 ≤ 𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷|𝐱𝐱𝑖𝑖) = 𝐹𝐹(𝒙𝒙𝑖𝑖′𝜷𝜷)  

Burada 𝐹𝐹(∙); ∀𝑥𝑥 ∈ ℝ için 𝐹𝐹: 𝑥𝑥 → [0,1] koşulunu sağlamak üzere 𝑢𝑢’nun bir dağılım fonksiyonudur. Şayet 𝑢𝑢 
standart normal dağılıma sahipse probit modeli, lojistik dağılıma sahip ise lojistik model kullanılır. 

Lojistik model, doğrusal olasılık modelinde karşılaşılan problemlerden biri olan 0 ≤ 𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝐱𝐱𝑖𝑖) ≤ 1 şartını 
sağlamak için geliştirilmiştir. Birikimli olasılık dağılımından elde edilen lojistik dağılımın bir fonksiyonudur. 
Lojistik modelde, 𝑦𝑦𝑖𝑖 bağımlı değişkenin koşullu dağılımını ifade eden 0 ≤ 𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝐱𝐱𝑖𝑖) ≤ 1 tahmincisi her zaman 
0-1 aralığında değerler almaktadır. Bu şartı sağlamak için lojistik dağılım fonksiyonundan yararlanılır 
(Çağlayan ve Güriş, 2005); 

𝑘𝑘𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝑍𝑍𝑖𝑖) = 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝒊𝒊′𝜷𝜷) =
1

1 + 𝑖𝑖−𝑍𝑍𝑖𝑖
=

1
1 + 𝑖𝑖−𝒙𝒙𝒊𝒊′𝜷𝜷

 (6) 
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olur. 𝑘𝑘𝑖𝑖 , i. hisse senedinin işlem sırasının kapanma olasılığını belirtir ve bağımsız değişkenler hakkında bilgi 
verir. 𝑍𝑍𝑖𝑖 değişkeni -∞ ile +∞ arasında değer alırken, 𝑃𝑃𝑖𝑖 de 0 ile 1 arasında değer alır. Böylece doğrusal olasılık 
modelininde karşılaşılan problem ortadan kalkar. Modeldeki tahmin edilen olasılıklar, 0-1 aralığında değerler 
alarak, olasılık gibi yorumlanması mümkün hale gelir. 𝑘𝑘𝑖𝑖 ve 𝑍𝑍𝑖𝑖 arasındaki ilişki doğrusal olmayan bir ilişkiyi 
ifade eder. 

Bir olayın gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme olasılığına bölünmesi, bahis oranı (odds ratio) olarak 
adlandırılmaktadır; 

𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝐱𝐱𝒊𝒊)
𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0|𝐱𝐱𝒊𝒊)

=
𝑘𝑘𝑖𝑖

1 − 𝑘𝑘𝑖𝑖
= 𝑖𝑖𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝐱𝐱𝒊𝒊

′𝜷𝜷 (7) 

Bahis oranı, olasılık oranı ile ilişkilidir. Gerçekleşme olasılığının tanımlanmasında kulanılır. Bahis oranının alt 
sınırı, olasılığa benzer şekilde sıfırken, herhangi bir üst sınırı bulunmamaktadır, 0 ile +∞ arasında değerler 
alabilir. Asimetrik olan bahis oranı logaritması alındığında simetrik hale gelir. (7) eşitliğinin her iki tarafının 
logaritması alınırsa; 

𝐿𝐿𝑠𝑠 �
𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝐱𝐱𝒊𝒊)
𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0|𝐱𝐱𝒊𝒊)

� = 𝐱𝐱𝒊𝒊′𝜷𝜷 (8) 

elde edilir. Bu logaritmik eşitlik “lojistik model” olarak adlandırılır. (8) eşitlik hem x hem de parametrelere 
göre doğrusaldır ve -∞ ile +∞ arasında değerler almaktadır.  

Araştırmada lojistik model kullanılarak işleme kapanma ihtimali belirlenmeye çalışılmıştır. Lojistik model, 
nitel tercih modelleri arasında en çok kullanılan model olduğu gibi, başarsızlık literatüründe de son yıllarda 
en fazla tercih edilen yöntemdir. Bağımlı değişkene bağlı olarak ordinal, multinominal ve ikili (binary) lojistik 
regresyon analizinden bahsetmek mümkündür. Bağımlı değişkenin ikili yapıda (işlem sırası kapanan-işlem 
görmeye devam eden) olan ikili lojistik modelin tahmin edilmesinde en çok olabilirlik yönteminden 
yararlanılabilir. 

Bağımlı değişken 𝑦𝑦𝑖𝑖 iki değer alan bir Bernoulli değişkeni olduğundan koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu 
aşağıdaki gibidir (Long, 1997): 

𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑖𝑖|x𝑖𝑖) = 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖(1 − 𝑘𝑘𝑖𝑖)1−𝑦𝑦𝑖𝑖       𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0,1  𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑠𝑠  

= 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)𝑦𝑦𝑖𝑖[1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]1−𝑦𝑦𝑖𝑖 (9) 

𝑦𝑦𝑖𝑖 ratgele değişkeni için olabilirlik fonksiyonu ve log olabilirlik fonksiyonu; 

𝐿𝐿(𝜷𝜷) = �𝑓𝑓(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝐱𝐱𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)𝑦𝑦𝑖𝑖[1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]1−𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  

𝑙𝑙(𝜷𝜷) = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿(𝜷𝜷) = ��𝑦𝑦𝑖𝑖 ln𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) + (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖) ln�1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)��
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (10) 

şeklinde elde edilir. (10)’da verilen log olabilirlik fonksiyonunun β parametresine göre kısmi türevi 
alındığında, 

𝜕𝜕𝑙𝑙(𝜷𝜷)
𝜕𝜕𝜷𝜷

= ��
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜷𝜷

𝑦𝑦𝑖𝑖 ln𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) +
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜷𝜷

(1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖) ln�1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)��
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (11) 

elde edilir. Bu kısmi türevde toplamın içinde yer alan birinci terim aşağıdaki gibi açılır: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜷𝜷

𝑦𝑦𝑖𝑖 ln𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) =
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜷𝜷

ln𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) + 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝜕𝜕 ln𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)

𝜕𝜕𝜷𝜷
= 𝑦𝑦𝑖𝑖

𝐹𝐹′(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)
𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)  (12) 
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Burada  

𝐹𝐹′(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) =
𝑖𝑖𝑥𝑥𝑘𝑘(−𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)

[1 + 𝑖𝑖𝑥𝑥𝑘𝑘(−𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]2 𝐱𝐱𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)[1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]𝐱𝐱𝑖𝑖 (13) 

Toplamın içinde yer alan ikinci terim ise birinci terime benzer olarak şu şekilde açılır:  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜷𝜷

(1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖) ln�1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)� =
𝜕𝜕(1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝜷𝜷
ln�1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)� + (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)

−𝐹𝐹′(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)
1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) (14) 

 (12) ve (14) nolu eşitlikler (11) eşitlikte yerine yazılıp 0’a eşitlendiğinde 

𝜕𝜕𝑙𝑙(𝜷𝜷)
𝜕𝜕𝜷𝜷

= ��𝑦𝑦𝑖𝑖
𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)[1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]𝐱𝐱𝑖𝑖

𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) − (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)
𝐹𝐹(𝒙𝒙𝑖𝑖′𝜷𝜷)[1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]𝐱𝐱𝑖𝑖

1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷) �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  

= �[𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)]𝐱𝐱𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 0 (15) 

elde edilir. (15) nolu eşitliğin çözümü (şayet varsa) 𝜷𝜷� ̂ en çok olabilirlik tahminini verir.  

𝜕𝜕2𝑙𝑙(𝜷𝜷)
𝜕𝜕𝜷𝜷𝜕𝜕𝜷𝜷′

= −�𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)�1 − 𝐹𝐹(𝐱𝐱𝑖𝑖′𝜷𝜷)�𝐱𝐱𝑖𝑖𝐱𝐱𝑖𝑖′
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Böylece 𝜷𝜷 ∈ 𝐁𝐁 için 𝜕𝜕
2𝑙𝑙(𝜷𝜷)
𝜕𝜕𝜷𝜷𝜕𝜕𝜷𝜷′

 negatif tanımlı bir matris olduğundan olabilirlik fonksiyonu global konkavdır.  

Modelin öngörü başarısının değerlendirilmesi için öngörü olasılığının belli bir olasılık değerini aşıp aşmaması 
durumuna göre yeni bir kesikli değişken oluşturulur (Emirmahmutoğlu, 2011). Yeni oluşturulacak kesikli 
değişken, öngörü olasılığı belli bir olasılık değerini aşarsa “1” aşmazsa “0” değerini almaktadır. Kesme değeri 
(cut-off) olarak adlandırılan olasılık değeri; I.tip hata ile II. tip hata arasındaki kayıp fonksiyonunu (loss 
function) en küçükleyen değer olarak seçilir (Berg v.d., 2004: 19).  

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠𝑘𝑘 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝐹𝐹𝑠𝑠𝑢𝑢𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘üçü𝑘𝑘 =  �
𝐵𝐵

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵
� + �

𝐶𝐶
𝐶𝐶 + 𝐷𝐷

� (16) 

Kayıp fonksiyonu, işlem görmeye devam eden şirketler (A+B) içindeki yanlış sinyallerin (B) oranı ile işlem 
sırası kapatılan şirketler (C+D) içindeki kaçan sinyallerin (C) oranının eşit ağırlıklı toplamıdır. Kayıp 
fonksiyonuna ilişkin eşitlik 16 verilmiş olup, daha iyi anlaşılması için Tablo-4’te verilen model performans 
matrisi incelenebilir.  

Modelin performans matrisinde (Tablo 4) 𝑖𝑖𝑖𝑖 tahmin değeri,  

𝑖𝑖𝑖𝑖 = �1 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1|𝐱𝐱𝑖𝑖) ≥ 𝜏𝜏
0 𝑠𝑠.ℎ

  

şeklinde tanımlanır. Modelin öngörü performansını değerlendirmek için gerçek gözlem değerleri ile 
modelden elde edilen tahmin değerleri karşılaştırılmalıdır. Performans matrisinde B ve C yanlış sınıflandırılan 
gözlemlerin sayısını belirtirken, A ve D değerleri doğru olarak sınıflandırılan gözlemlerin sayısını 
göstermektedir. İşleme kapanma gerçekleşmişken, işleme kapanmanın öngörülemediğini yani “kaçan sinyali”  
gösteren C değeri,  I. tip hatayı ifade etmektedir. Diğer taraftan, işlem görmeye devam ettiği halde işleme 
kapanmanın öngörülmesi diğer bir ifadeyle “yanlış sinyalleri” gösteren B değeri ise II. tip hataya karşılık 
gelmektedir. I. ve II. tip hatalar ( C + B) ne kadar az ise modelin başarısı o kadar yüksektir. Doğru olarak 
sınıflandırılan gözlemlerin (A+D), toplam gözlem sayısına (n) oranlanması yoluyla da modelin tahmin gücünü 
gösteren sınıflandırmadaki başarısı ortaya konmuş olur. 
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Tablo 4. Model Performans Matrisi 

 
 

İşlem sırasının kapatılması 
öngörülmezse, 

𝒔𝒔𝒊𝒊 = 𝟎𝟎 

İşlem sırasının kapatılması 
öngürlürse, 

𝒔𝒔𝒊𝒊 = 𝟏𝟏 
Toplam 

İşlem görmeye devam 
eden, 
𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝟎𝟎 

A 
B 

(II. Tip Hata) 
A+B 

İşlem sırası kapatılan, 
𝒚𝒚𝒊𝒊 = 𝟏𝟏 

C 
(I. Tip Hata) 

D C+D 

Toplam A+C B+D 𝑠𝑠 

7. ANALİZ VE BULGULAR 

Lojistik modelde yer alacak değişkenlerin belirlenmesinde, öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon 
katsayıları dikkate alınmıştır. Korelasyon katsayıları ile birlikte değişkenlerin boyutları ve literatürdeki 
kullanım sayıları da dikkate alınarak, değişkenler modele sırayla eklenmiştir. Bu işlem, yeni eklenen değişken 
uyumu artıramayıncaya kadar devam ettirilmiştir. Her boyutu ölçen en az bir değişken olan bir model 
olmasına gayret edilmiştir. Sonuç olarak, 22 finansal oran arasından yapılan seçim işlemi sonunda, 11 finansal 
oran bağımsız değişken olarak modele eklenmiştir. Zorunlu işleme kapatılan şirketlerin tahmini için 
geliştirilen model; 

𝑍𝑍𝑖𝑖 =  𝑤𝑤1𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘1 + 𝑤𝑤2𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘5 + 𝑤𝑤3𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝑤𝑤4𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠3 + 𝑤𝑤5𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖1 + 𝑤𝑤6𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑖𝑖6 + 𝑤𝑤7𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖1 + 𝑤𝑤8𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖3 +
                        𝑤𝑤9𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖4 + 𝑤𝑤10𝑘𝑘𝑖𝑖𝑦𝑦𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠1 + 𝑤𝑤11𝑏𝑏𝑢𝑢𝑦𝑦𝑢𝑢𝑘𝑘𝑙𝑙𝑢𝑢𝑘𝑘1  

şeklindedir. Hisse senetlerinin işlem görmeye devam etmesi (0) ile işleme kapanma durumları (1) ise kategorik 
bağımlı değişken olarak düşünülmüştür. Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda değişkenlere ve 
modellere ilişkin olarak Tablo-5’te verilen sonuçlar elde edilmiştir. Kurulan modelin bütün olarak istatistiksel 
anlamlılığı, Wald testiyle incelenmiş ve %5 anlamlılık düzeyinde modelin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Aynı zamanda modelin açıklama gücü “Pseudo 𝑅𝑅2” değerine göre %43.73 olarak bulunmuştur. 

Model sonuçlarının herbir değişken için beklentilerle ve literatürle uyumu incelenmiştir; 

Cari Oran (lik1): İşletmenin likidite durumunu ortaya koymaktadır. İşletmenin net işletme sermayesinin 
yeterliliğini ortaya koyan oranın yüksek olması istenir (Aksoy ve Yalçıner, 2013). Modelde cari oran 
değişkeninin katsayısının işareti beklendiği gibi negatif çıkmıştır. Bu durum, işletmenin likiditesinin 
azaldıkça, işlem sırasının kapanma ihtimalinin arttığını ifade eder. İşareti literatürdeki sonuçlarla (Beaver, 
1966; Altman, 1977; Moyer, 1977; Back vd., 1996; Dimitras vd., 1999; Li ve Su, 2008;  Bhimani vd., 2010) uyumlu 
olan değişkenin katsayısı, istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Dönen Varlık / Aktif (lik4): İlk olarak Beaver (1966) tarafından, işletmenin likidite durumunu yansıtması 
amacıyla kullanılmıştır. Dönen varlıkların, toplam varlıklar içerisindeki payını göstermektedir. Başarılı 
işletmelerde oranın yüksek olması beklenir. Ancak bu beklentinin dışında sonuçların ortaya çıktığı çalışmalar 
da mevcuttur. Örneğin Premachandra ve diğerleri (2009), 1991-2004 yıllarında arasında ABD’de iflas eden 
firmaları inceledikleri çalışmada, modeldeki diğer değişkenlerden farklı olarak “Dönen Varlık/Aktif” oranının 
başarılı firmalarda istatistiksel olarak farklılaşmadığını belirtmişlerdir. Tablo-5’teki sonuçlar incelendiğinde 
değişkene ilişkin elde edilen katsayının işareti pozitif olarak bulunmuştur. Değişken katsayısının işareti 
(pozitif), oran büyüdükçe işleme kapanma ihtimalinin arttığını ifade etmektedir. Literatürdeki genel eğilimin 
aksi yönünde olsa bile bu sonuç kabul edebilir. Oranın, likidite dışında firmanın aktif (mali) yapısı hakkında 
bilgi vermesi (Chen, 2009), zaman içerisinde başarısız işletmelerin yaptığı sabit nitelikteki yatırımların 
azalması ve işletmenin yaşı sebebiyle amortisman yoluyla dönen varlık payının artması, oranın 
farklılaşmasına neden olabilir. 
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Tablo 5. Analiz Sonuçları 

Kod Değişken Katsayı Dirençli Std. Hata z P>|z| 
lik1 Cari Oran -0,0766798 0,1412984 -0,54 0,587 
lik4 Dönen Varlık/ Aktif 2,699721 1,220794 2,21 0,027 
kar1 Aktif Karlılık -1,109491 1,698469 -0,65 0,514 
kar3 Net Kar Marjı -0,470381 0,2400519 -1,96 0,050 
mali1 Kaldıraç Oranı 1,893918 0,9108382 2,08 0,038 
mali2 Fin. Gid. / Satışlar 0,766873 0,3916658 1,96 0,050 
etki1 Aktif Devir Hızı -0,276800 0,3961574 -0,70 0,485 
etki3 Alacak Devir Hızı -0,018998 0,0103692 -1,83 0,067 
etki4 Borç Devir Hızı 0,009725 0,0046183 2,11 0,035 
piyasa1 PD / Aktif -0,755752 0,3182246 -2,37 0,018 
buyukluk1 Aktif (ln) -0,510922 0,1724619 -2,96 0,003 
C Sabit Terim 6,874741 3,661699 1,88 0,060 
Wald Chi2(11) 46,35  
Prob > Chi2 0,0000  
Pseudo 𝑹𝑹𝟐𝟐 0,4373  

Aktif Karlılık (kar1): Yapılan yatırım üzerinden elde edilen kara ilişkin hesaplananır. Net karın, aktife 
oranlanması yoluyla elde edilir ve yüksek olması beklenir (Tanrıöven ve Aksoy, 2009). Modelde, aktif karlılık 
değişkeninin katsayısının işareti beklendiği gibi negatif çıkmıştır. Bu durum, işletmenin aktif karlılığının 
azaldıkça, işlem sırasının kapanma ihtimalinin arttığını ifade etmektedir. İşareti literatürdeki sonuçlarla 
(Altman, 1968; Aziz ve Lawson, 1989; Lin ve Piesse, 2001; Claessens vd., 2003; Lin, 2009) uyumlu olan 
değişkenin katsayısı, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Net Kar Marjı (kar3): Satışlar üzerinden elde edilen net karı gösterir. Net karın, satışlara oranlanması yoluyla 
elde edilir. Başarılı işletmelerde yüksek olması beklenir. Tablo-5’teki sonuçlar incelendiğinde, net kar marjının 
azaldıkça, işlem sırasının kapanma ihtimalinin arttığı gözükmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan 
değişkenin işareti literatürdeki sonuçlarla (Norton ve Smith, 1979; Keasey ve McGuinnes, 1990; Keasey vd., 
1990; Li ve Sun, 2008) uyumludur.  

Kaldıraç Oranı (mali1): İşletmenin mali yapısına ilişkin durumun ortaya koyulması amacıyla hesaplanır. 
İşletmenin sermaye yapısında daha fazla borca yer vermesi kaldıracı artıracaktır. Oranın yüksek çıkması, 
şirketin aşırı borçlandığını ve finansal riskinin arttığını gösterir. Elde edilen sonuçlara göre finansal kaldıracın 
artması işleme kapanma ihtimalini artırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, borçlu firmaların daha çok işleme 
kapandığı gözlenmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenin işareti literatürdeki sonuçlarla 
(Beaver, 1966; Norton ve Smith, 1979; Platt ve Platt, 1990; Back vd., 1994; Dimitras vd., 1999; Koh ve Low, 2004; 
Li ve Su, 2008) uyumludur. 

Finanman Gideri / Satışlar (mali2): Firmanın karşılaştığı borçlanma maliyetini ölçer. Oranın yüksek çıkması, 
firmanın finansal yükümlülükleri karşılamada zorluk çektiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Başarılı 
firmalarda bu oranın düşük olması beklenir. İşareti literatürle (Min ve Jeong, 2009) uyumlu olan değişkenin 
katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Aktif Devir Hızı (etki1): Satışların, aktiflere oranlanması yoluyle elde edilir. Aktiflerin bir yıl içerisinde kaç 
defa devrettiğini gösterir. Aktif devir hızının yüksek çıkması, çalışma etkinliğinin de yüksek olduğunun bir 
göstergesidir. Bir işletmenin başarısı için yüksek olması arzu edilen bir durumdur. İşareti literatürdeki 
sonuçlarla (Altman, 1968; Moyer, 1977; Aziz ve Lawson, 1989; Back vd., 1994; Lin, 2009; Bhimani vd., 2010) 
uyumlu olan değişkenin katsayısı, istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Alacak Devir Hızı (etki3): İşletmenin alacak politikası ve tahsilat etkinliği hakkında fikir verir. Net satışların, 
ortalama alacak tutarına oranlanması yoluyle elde edilir. Yüksek alacak devir hızı, alacak ve tahsilat 
politikasındaki etkinliğin göstergesi olarak kabul edilebilir. Tablo-5’teki sonuçlar incelendiğinde alacak devir 
hızının düşmesinin, işleme kapanma ihtimalini arttığı söylenebilir. Başarısız bir işletmede zaman içerisinde 
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işletmenin alacak tutarındaki artış, alacak devir hızını düşerecektir. Başarısız işletmelerdeki alacak tutarındaki 
artışın önemli nedenlerinden biri, ilişkili taraflardan olan alacaklardan kaynaklanabilir. Elde edilen bu sonuç, 
Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı’na geçiş ile işlem sırasının kapanmasını gerektirecek hallerde, işletmenin 
ilişkili alacaklarına ilişkin kriter olmasıyla da tutarlıdır. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan alacak devir hızı 
değişkeninin işareti literatürdeki sonuçlarla (Norton ve Smith, 1979; Mensah, 1984; Sung vd., 1999; Lin 2009) 
uyumludur. 

Borç Devir Hızı (etki4): Bir mali yıl içerisinde ticari borçların kaç defa ödendiğini gösteren oran, satılan malın 
maliyetinin, ortalama ticari borca bölünmesiyle elde edilir. Borç devir hızının düşmesi, borç ödeme süresinin 
uzadığını ve finansman kaynağı yaratabildiğini ifade eder. Borç devir hızının yüksek olması ise, işletmenin 
piyasadaki itibar düşüklüğü, finansal kredibilitesindeki sorunu ve borç ödemede karşılabileceği sıkıntıyı 
düşündürebilir (Hu ve Ansell, 2007). Borç devir hızının modeldeki katsayısına bakıldığında, borç devir hızının 
artmasının işleme kapanma ihtimalini artırdığı görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Piyasa Değeri/Aktif (piyasa1): İşletmenin piyasadaki algısını gösteren bir orandır. Piyasada oluşan fiyatın, 
bilanço kalemi olan aktiflere oranlanması yoluyla bulunur. Başarısız işletmelerde, özkaynakların negatif 
olması sebebiyle aktiflere oranlanması daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Literatürde sıklıkla kullanılan oranın 
(Altman, 1968; Moyer, 1977; Aziz ve Lawson, 1989; Begley vd., 1996; Koh ve Low, 2004, Öztürk, 2004), başarısız 
işletmelerde düşük olması beklenir. İstatistiksel olarak anlamlı olan oranın azalması, işleme kapanma 
ihtimalini artırmaktadır. 

Aktif (ln) (buyukluk1): İşletmelerin aktif büyüklüğünün logaritmaları alınarak (ln) bulunmuştur. Sürekli kar 
eden bir işletme, yarattığı otofinansman kaynaklarla kolaylıkla aktif büyüklüğünü artırabilir. Başarısız bir 
işletmede ortaya çıkan zararlar ise aktif ve özsermayeyi azaltır, şirketin borca batık duruma gelmesine neden 
olur (Altman, 1977; Aziz ve Lawson, 1989). İstatistiksel olarak anlamlı olan değişkenin modeldeki katsayısına 
bakıldığında, işletmenin büyüklüğünün azalmasının işleme kapanma ihtimalini artırdığı görülmektedir. 

Tablo 6. Farklı Kesim Noktalarına Göre Model Performansı 

Olası Kesme Değeri 0,10 0,20 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

(1) Doğru Sınıflandırılan Gözlemlerin
Yüzdesi (%)((A+D)/(A+B+C+D))

63 78 81 82 82 82 83 

(2) Doğru Sınıflandırılan İşlem Görenlerin
Yüzdesi (%)(A/(A+B))

97 95 90 89 85 84 84 

(3) Doğru Sınıflandırılan İşleme
Kapanmaların Yüzdesi (%) (D/(C+D))

54 67 73 76 79 80 82 

(4) Sinyal Verdiğinde İşleme Kapanmanın
Gerçekleşme Yüzdesi (%) (D/(B+D))

98 95 89 88 82 80 78 

(5) Sinyal Vermediğinde İşleme Kapanmanın
Gerçekleşme Yüzdesi (%) (C/(A+C))

66 37 26 22 17 16 13 

Kayıp Fonksiyonu Değeri 0,49 0,38 0,37 0,35 0,36 0,36 0,34 

Modeldeki değişkenlerin genel olarak beklentilerle ve literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. Modelin 
öngörü performansları ise Tablo-4’te verilen performans matrisi yardımıyla değerlendirilmiştir. Kayıp 
fonksiyonunu (Eşitlik 16) en küçükleyen en uygun kesme değerini belirlemek için,  yedi farklı kesme değerine 
(0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 ve 0,50) göre kayıp fonksiyonu hesaplanmıştır. Farklı kesim noktalarında 
altı modele ilişkin öngörü performans sonuçları Tablo-6’da paylaşılmıştır. 

Öngörü performansı sonuçlarından incelendiğinde; kesme değeri büyüdükçe, modelde (1) doğru 
sınıflandırılan gözlemlerin yüzdesi ((A+D)/(A+B+C+D)), (3) doğru sınıflandırılan işleme kapanmaların 
yüzdesi (D/(C+D)) artmakta, tersine (2) doğru sınıflandırılan işlem görenlerin yüzdesi (A/(A+B)), (4) sinyal 
verdiğinde kapanmanın gerçekleşme olasılığı (D/(B+D)) ve (5) sinyal vermediğinde işleme kapanmanın 
gerçekleşme olasılığı (C/(A+C)) azalmaktadır. Bu sonuçlar çerçevesinde I. ve II. tip hatalar arasındaki dengeyi 
sağlayarak, en küçük kayıp fonksiyonu değerini veren en uygun kesme değeri 0,50 olarak bulunmuştur.  
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Tablo 7. En Uygun Kesim Noktasına Göre Model Performansı 

En Uygun Kesme 
Değeri=0,50 

İşlem sırasının kapatılması 
öngörülmezse (𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0) 

İşlem sırasının kapatılması 
öngürlürse (𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1) 

Toplam 

İşlem görmeye devam 
eden 

(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0) 

71 14 
(II. Tip Hata, Yanlış Sinyal) 

85 

İşlem sırası kapatılan 
(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1) 

11 
(I. Tip Hata, Kaçan Sinyal) 

51 62 

Toplam 82 65 147 
(1) Doğru Sınıflandırılan Gözlemlerin Yüzdesi (%) 83 

(2) Doğru Sınıflandırılan İşlem Görenlerin Yüzdesi (%) 84 
(3) Doğru Sınıflandırılan İşleme Kapanmaların Yüzdesi (%) 82 

(4) Sinyal Verdiğinde İşleme Kapanmanın Gerçekleşme Yüzdesi (%) 78 
(5) Sinyal Vermediğinde İşleme Kapanmanın Gerçekleşme Yüzdesi (%) 13 

En uygun kesme değeri olan 0,5’e göre performans matrisi ve modele ait öngörü performansı sonuçları Tablo-
7’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde modelin doğru sınıflandırdığı gözlemlerin, işlem görme (%84) ve 
kapanma açısından (%82) farklılaşmadığı görülmektedir. Model, gözlemlerin %83’ünü doğru bir şekilde 
sınıflandırmıştır. Modelin işleme kapanmaya ilişkin verdiği sinyallerin %79’u gerçekleşmiştir. Bu başarı oranı 
modelin verdiği “yanlış sinyallerle” ilgili olup, modelin genel performansının altındadır. Diğer taraftan, 
modelin öngöremediği işleme kapanmalar (kaçan sinyaller) %13’te sınırlı kalmıştır. Genel olarak, yanlış 
sinyaller, kaçan sinyallere göre politika yapıcıların bakış açısından daha az endişe vericidir. Bu durum yanlış 
sinyallerin, kaçan sinyallerden daha az maliyetli olmasıyla ilgilidir.  

Lojistik regresyon yönteminin kullanıldığı Tablo-1’de verilen diğer modellere ait “doğru sınıflandırma 
yüzdeleri” (%77 ile %95 arasında) dikkate alındığında elde edilen modelin başarı düzeyi (%83) kabul edilebilir 
düzeydedir. 

8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul için işleme kapanma tahmininde kullanılacak bir model geliştirilmeye çalışılmış 
ve tahmin gücü test edilmiştir. Araştırmanın örneklemine, zorunlu işleme kapanan şirketler ile kontrol 
grubudan seçilen toplam 147 şirket dahil edilmiştir. Model geliştirilmesinde başarısızlık literatüründen 
yararlanılmış; modele seçilecek değişkenler “likidite”, “karlılık”, “mali yapı ve yükümlülükleri karşılama”, 
“çalışma etkinliği”, “piyasa çarpanları” ve “büyüklük” olmak üzere altı boyutta toplanmıştır. Değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayıları ile birlikte değişkenlerin boyutları ve literatürdeki kullanım sayıları da 
dikkate alınarak, değişkenler modele sırayla eklenmiştir. Bu işleme, yeni eklenen değişken uyumu 
artıramayıncaya kadar devam edilmiştir. Sonuç olarak, 22 finansal oran arasından yapılan seçim işlemi 
sonunda, her boyutu ölçen en en az bir değişken olmak kaydıyla, toplam 11 bağımsız değişkenin olduğu bir 
model elde edilmiştir. Çalışmada, araştırma örneklemindeki veri sayısının kısıtlı olması da dikkate alınarak, 
lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.  

Model sonuçlarının, beklentilerle ve literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. Gerçek gözlem değerleri ile 
modelden elde edilen tahmin değerleri karşılaştırılarak, modelin öngörü performansı incelenmiştir. I. ve II. 
tip hatalar arasındaki dengeyi sağlayarak, en küçük kayıp fonksiyonu değerini veren en uygun kesme değeri 
0,5 olarak tespit edilmiştir. En uygun kesme değeri olan 0,5’e göre model, gözlemlerin %83’ünü doğru bir 
şekilde sınıflandırmıştır. Modelin işleme kapanmaya ilişkin verdiği sinyallerin %79’u gerçekleşmiştir. Bu 
başarı oranı modelin verdiği “yanlış sinyallerle” ilgili olup, modelin genel performansının altındadır. Diğer 
taraftan modelin öngöremediği işleme kapanmalar (kaçan sinyaller) %13’te sınırlı kalmıştır. Lojistik regresyon 
yönteminin kullanıldığı diğer modellere ait “doğru sınıflandırma yüzdeleri” (%77 ile %95 arasında) dikkate 
alındığında elde edilen modelin başarı düzeyi (%83) kabul edilebilir düzeydedir. 

Borsa İstanbul’a yönelik olarak geliştirilen modelin önemi ve yararı, üç açıdan ele alınabilir. Bunlardan ilki, 
Borsa İstanbul yatırımcısının servet ve refahına yöneliktir. Model, performansı BİST-100 getirisinden negatif 
olarak ayrışması muhtemel şirketlerin önceden tespit edilmesi ve yatırımcıların olası kayıplarının önüne 
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geçilmesine olanak sağlar. İkinci olarak, modelin sinyalleri dikkate alınarak, şirketlerin Yakın İzleme Pazarı 
kapsamına alınması, Yıldız ve Ana Pazalarda işlem görürken gerçekleşecek zorunlu işleme kapanmaların 
sayısını azaltacak ve Yakın İzleme Pazarı’nın kuruluş amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
Üçüncü olarak modelin, yakın gelecekte planlanan halka arz ile ortaya çıkması muhtemel özyönetime sahip 
Borsa İstanbul’un işleme kapanmaya ilişkin alacağı kararların, kamu çıkarı ve toplumsal fayda açısından 
gözetlenmesi ve denetlenmesi sürecine katkı sağlaması mümkündür. 

Başarısızlık literatüründeki erken uyarı modelleri, teorik arka planı zayıf olduğu için eleştirilmektedir. 
Modellerin oluşturulmasında ve değişkenlerin seçiminde başarısızlığa yönelik kuramsal bir yaklaşımdan 
ziyade istatistiksel bazlı yöntemler benimsenmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen işleme kapanma 
modeli de, istatistiksel bazlı bir modeldir. Başarısızlık literatürünün ihtiyaç duyduğu teorik bazlı bir model 
geliştirilmediği için çalışmanın başarısızlık literatürüne güçlü bir katkısının olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çalışmanın amacına uygun olarak, işlem sırası kapatılan şirketlerin tahmininde erken uyarı 
modellerinin kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. Konuyu çalışmak isteyen araştırmacılar, başarısızlık 
literatüründeki gelişmeleri takip ederek, Borsa İstanbul’da işleme kapanmaların tahmininde kullanılacak yeni 
modeller geliştirebilir.   
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1. Giriş

Arama motorları teknolojinin gelişmesiyle birlikte gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Bilgiye ulaşmanın en basit ve hızlı yollarından biri arama motorlarını kullanmaktır. Google'daki 
kullanıcılar, bilgiye ulaşmak için 2019 yılı itibariyle dakikada 3,8 milyon arama sorgusu gerçekleştirmektedir. 
(Statista, 2019).  Buradan hareketle, arama motorları işletmeler için yeni bir pazarlama kanalı haline gelmiştir. 
Dijital pazarlama alanında işletmelerin odaklandığı konulardan bir tanesi arama motoru optimizasyonudur 
(search engine optimization, SEO). Arama motorlarında sonuçlar, reklamlar ve organik sonuçlar olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Organik arama sonuçları arama motorunun kendi algoritması ile sıraladığı ve ücret 
karşılığı değişmeyen sonuçları kapsamaktadır. SEO, organik arama sonuçlarında daha yüksek performans 
gösterme odaklı yapılan optimizasyon çalışmalarıdır. Kullanıcılar, reklamlar yerine organik bağlantılara daha 
fazla güvenme eğiliminde olduğu için işletmeler, genellikle arama motoru reklamları yerine arama motoru 
optimizasyonu tekniklerini tercih ederek organik sıralama sonuçlarında görünürlüklerini artırmaya çalışırlar 
(Berman ve Katona, 2013). 

İşletmelerin SEO konusunda yaptığı yatırımlar, diğer tanıtım ve pazarlama türlerine yapılan yatırımlara 
kıyasla uygun maliyetler ile yüksek miktarda maddi getiri sağlayan yatırımlardır (Vuran ve Alpkoçak, 2020). 
Bu nedenle, SEO için ortaya koyulan dijital pazarlama çabalarının ve performansın ölçümlenmesi işletmeler 
açısından önemli bir konudur. İşletmeler SEO ile ilgili durum analizi yaparken, çeşitli SEO analiz araçlarından 
faydalanmaktadır. SEO analiz araçları web sayfalarının, site içi ve site dışı performansını analiz etmektedir. 
Araçlar, yapılan analiz sonrasında analize tabi tutulan sayfaya bir SEO skoru vermektedir. Bu konuda en 
bilinen ve yayın şekilde kullanılan araçlardan bir tanesi Google Lighthouse’dur. İşletmeler SEO çalışmaları 
gerçekleştirirken Google Lighthouse SEO skorunu göz önünde bulundurmaktadır. Google Lighthouse analiz 
aracı kullanılırken, SEO skoru ile sıralama arasında zaman zaman tutarsız ilişkiler bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle makalenin araştırma sorusu “Google Lighthouse SEO skoru ile sıralama ilişkili midir?” 
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın temel amacı Google Lighthouse SEO skoru ile sıralama arasındaki ilişkinin 
yönünün ve kuvvetinin tespit edilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için doğrudan Google tarafından 
yayınlanmış veri ve analiz araçları ile araştırma yürütülmüştür. Literatürde söz konusu değişkenleri bir arada 
inceleyen bir çalışmanın olmaması nedeniyle, yapılan çalışmanın dijital pazarlama alanına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ek olarak, yapılan araştırma, işletmelerin SEO çalışmalarını daha verimli bir şekilde 
gerçekleştirmesine yönelik sektörel anlamda da katkılar sunmaktadır. 

2. Literatür
2.1. Arama Motorları

Arama motorları, aranan terimleri (anahtar kelimeler) esas alarak internet veri tabanındaki bilgileri tarayan 
ve bunun sonucunda bir sonuç sıralaması yapan web tabanlı yazılım programlarıdır (Seymour, vd., 2011:47). 
Milyonlarca sorgu günlük olarak arama motorlarına gönderilir ve kullanıcılar yüksek kalite beklentisine 
sahiptir. Kullanıcıların beklentilerini karşılamak için arama motorları, en kaliteli web sayfalarını kullanıcılar 
ile buluşturacak algoritmalar geliştirmektedir. (Baeza-Yates vd., 2007:183). Arama motorlarının çalışma süreci; 
arama motoru robotlarının web sayfalarından veri derlemesi, derlenen verinin veri tabanında depolaması, 
kullanıcıların bir sorgu gerçekleştirdiğinde depolanan veriyi incelemesi ve anahtar kelime ile en alakalı 
sonuçların sıralanması olarak açıklanabilir (Atay vd., 2010:10). 

Karakteristik olarak, arama motoru sonuç sayfaları (search engine result page, SERP), organik sonuçlardan ve 
sponsorlu bağlantılardan oluşur (Höchstötter ve Lewandowski, 2009:3).  Organik bağlantılar ücretsizdir. 
Sponsorlu bağlantılar ise kullanıcıların bağlantıya her tıkladığında, reklamverenlerden ücret alınması  üzerine 
kurgulanmıştır. Arama motorları için ana gelir kaynağı arama motoru reklamlarıdır (De Corniere, 2016:156). 
Günümüzde Google SERP’te kullanıcılar haritalar, görseller, alışveriş, videolar, haberler, uçuş arama, kitap 
ve finans alanları ile de karşılaşmaktadır. 

2.2. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

SEO, en yalın tanımıyla, web sayfalarının organik arama sonuçlarında daha iyi performans göstermesi için 
yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdir (Yüksel ve Tolon, 2019). Genel olarak, SEO site içi ve site dışı 
olmak üzere ikiye ayrılır. Site içi SEO, sitenin kendi yazılımı ve içeriği ile ilgili optimizasyonları içermektedir. 
Site içi SEO işlemleri, dosya boyutlarının minimize edilmesi, resimlerin açıklamarını içeren alt etiketlerinin 
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yazılımda bulunması, sayfa başlık ve açıklamalarının kurallara uygun bir şekilde oluşturulması gibi 
faktörlerin iyileştirilmesini kapsamaktadır. 

Site dışı optimizasyon ise yalnızca sayfa dışındaki koşullarla  ilişkilidir. Web sayfalarının sıralamasını 
etkileyen site dışı faktörlerin iyileştirilmesini ve oluşturulmasını ifade etmektedir. Site dışı SEO işlemleri, 
sayfaya bağlanan diğer web sayfalarının miktarı, kalitesi, popülaritesi ve sayfa ile alakası gibi faktörlerin 
oluşturulmasını ve iyileştirilmesini kapsamaktadır (Dunford II, 2008:29). Site içi ve site dışında gerçekleştirilen 
SEO çalışmaları, arama motorlarındaki görünürlüğünü arttırmanın yanı sıra, işletmelerin marka imajının 
geliştirilmesine yönelik katkılar ortaya çıkarmaktadır.  

Optimizasyon çalışmalarından önce işletme yeteneklerini bilmek, müşterileri ve pazarı tanımak oldukça 
önemlidir. Bir sayfadaki her kelime için SEO çalışması yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, içeriği en doğru 
şekilde temsil eden beş ila on anahtar kelime seçmek önem taşımaktadır. Ayrıca, optimizasyon her zaman 
hedef kitle tarafından aranması muhtemel sorgulara göre gerçekleştirilmektedir (Zilincan, 2015).  

İşletmeler hedefledikleri anahtar kelimelerde en üst sıralarda çıkmak için bir rekabet halindedir. Rekabet 
üstünlüğü sağlamak amacıyla optimizasyon çalışmaları yapmaktadırlar. Yapılan optimizasyon çalışmaları 
arasında bir takım temel SEO kuralları bulunmaktadır. İşletmelerin bu kuralları uygulama konusunda ne 
durumda olduklarını tespit etmek için bir analiz aracına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak 
amacıyla geliştirilmiş ücretli ve ücretsiz SEO analiz araçları bulunmaktadır.  

2.3. Lighthouse 

Lighthouse, Google tarafından web sayfalarının kalitesini arttırmak için oluşturulmuş bir analiz aracıdır. Açık 
kaynaklı ve otomatikleştirilmiş bir yapıya sahiptir (Google, 2019). Lighthouse aracı, analizlerini; performans, 
en iyi uygulamalar, erişilebilirlik ve SEO konu başlıklarında gerçekleştirmektedir. Doğrudan Google 
tarafından geliştirilmiş bir analiz aracı olması nedeniyle oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Araç iki yöntem ile çalışmaktadır. Bunlardan ilkine Google Chrome tarayıcısında “Görüntüle > Geliştirici > 
Geliştirici Araçları” yolu izlenerek, Audits sekmesinden ulaşılmaktadır. İkinci yöntem ise tarayıcı eklentisidir. 
Lighthouse aracının bir Google Chrome tarayıcı eklentisi bulunmaktadır. Bu eklenti sayesinde daha 
ulaşılabilir bir metot ile web sayfalarının analizi yapılmaktadır. Lighthouse, herhangi bir kişi tarafından 
herhangi bir web sayfasına uygulanabilir. Analizin gerçekleştirilmesi için web sayfası ile ilgili bir yönetim 
paneli ya da ftp bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu bilgiler sitelerin içeriklerini yönetmek ya da yazılımını 
değiştirmek için ihtiyaç duyulan kullanıcı adı ve şifre bilgileridir. 

Lighthouse SEO skorunu oluştururken ondört farklı kritere göre web sayfalarını analiz etmektedir. Bu 
kriterler şunlardır (Google, 2019); 

• Genişlik veya başlangıç ölçeği olan bir <meta name = "viewport"> etiketine sahip,
• Belgenin <title> öğesi varlığı,
• Belgenin meta açıklaması varlığı,
• Sayfada başarılı HTTP durum kodu varlığı,
• Bağlantılarda açıklayıcı metin varlığı,
• Sayfanın dizine eklenmesi ile ilgili engel durumu,
• Geçerli bir robots.txt dosyası varlığı,
• Görüntü öğelerinin [alt] nitelikleri varlığı,
• Geçerli bir hreflang varlığı,
• Okunabilir,  % 100 okunaklı yazı tipi boyutları kullanımı,
• Eklenti önlemeleri,
• Dokunulabilir hedeflerin uygun boyutta olması,
• Yapısal verinin geçerliliği,
• Geçerli bir rel = canonical değeri varlığı.

Bu faktörlerin Google tarafından seçilmiş olması, Google’ın önem verdiği temel SEO faktörlerini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca günümüzde sayısız SEO faktörünün varlığı göz önünde bulundurulduğunda, 
Lighthouse aracı ile ölçümlenen sadece ondört faktörün  seçilmiş olması bu durumu desteklemektedir. 
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Lighthouse analizi sonucunda ortaya çıkan raporda, iyileştirmelerin nasıl uygulanacağı konusunda detaylı 
öneri ve belgeler bulunmaktadır. Buna ek olarak, sonuç bölümünde geliştiricilerin performanslarını daha da 
artırmak için keşfedebilecekleri ek kılavuzlara bağlantılar verilmiştir. Analiz sonuçları; 0-49 puan kırmızı 
renkte ve kötü, 50-89 puan turuncu renkte ve geliştirilmeye ihtiyacı olan, 90-100 puan ise iyi olarak 
kategorilendirilmiştir (Web.dev, 2020). Google tarafından paylaşılan belgeler ve ek klavuzlar, Lighthouse’u 
analiz aracı olmanın ötesine taşıyarak bir SEO uygulama rehberi haline getirmektedir. Yapılacak işlemlerin ne 
amaçla ve nasıl yapılacağı tüm bu dökümanlarda yer almaktadır. 

3. Yöntem
3.1.  Araştırmanın amacı ve önemi

Araştırmada, Google Lighthouse analiz aracının ölçtüğü SEO skoru ile arama motoru sonuç sayfalarında 
ortaya çıkan sıralama arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Bu araştırma işletmelerin SEO alanında pazarlama çabalarını ve bütçelerini en doğru faktörlere yöneltmesi 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca Lighthouse aracının, dolayısı ile bu aracı kullanan tüm işletmelerin dijital 
pazarlama stratejilerini geliştirilmelerine yönelik öneriler üretmektedir. 

3.2. Araştırmanın yöntemi 

Araştırmanın ilk aşamasında ölçüm yapılacak web sayfalarına ve anahtar kelimelere ihtiyaç duyulmuştur. 
Araştırmada kullanılacak anahtar kelimeler, Türkiye’de son bir yılda, alışveriş kategorisinde en çok aranan 
anahtar kelimeler arasından seçilmiştir. Anahtar kelimelere Google Trends analizi uygulanarak ulaşılmıştır. 
Google Trends analizi, yirmibeş adet anahtar kelime paylaşmaktadır. Elde edilen yirmibeş anahtar kelime 
arasında marka ve ürün isimleri bulunmaktadır. Marka isimleri Google’da arandığında sonuç sayfasında 
markaların kendi websitesi ile ilgili çok sayıda sonuçla karşılaşılmıştır. Ürün isimleri arandığında ise 
birbirinden farklı birçok web sayfasıyla karşılaşılmıştır. Bu nedenle araştırmada ürün isimleri kullanılmış ve 
daha çok sayıda web sayfasının analiz edilmesi mümkün kılınmıştır.  

Ürün isimlerinden oluşan anahtar kelimeler Google Chrome tarayıcısında gizli sekme kullanılarak, çerezlerin 
etkisinde kalmadan Google’da aranmıştır. Organik arama sonuçlarında karşılaşılan ilk yirmi web sayfası 
Lighthouse aracı ile SEO analizine tabi tutulmuştur. 

Analiz sonucunda ortaya çıkan SEO skorları ve sıralamalar anahtar kelime bazında tablolaştırılmıştır. Veri 
SPSS 23.00 programına aktarılmış ve Pearson korelasyon testi uygulanmıştır.  

4. Bulgular

22.04.2020 tarihinde yapılan Google Trends analizi sonucunda son bir yılda alışveriş kategorisinde aranan en 
alakalı anahtar kelimeler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Google’da Son 12 Ayda Alışveriş Kategorisinde En Çok Aranan Anahtar Kelimeler 

Sıra Anahtar Kelime Sıra Anahtar Kelime Sıra Anahtar Kelime 
1 ayakkabı 11 zara 21 bisiklet 
2 elbise 12 hepsi burada 22 spor ayakkabı 
3 netflix 13 bim 23 gittigidiyor 
4 hepsiburada 14 koton 24 pegasus 
5 trendyol 15 flo 25 migros 
6 nike 16 abiye 
7 lcw 17 çanta 
8 saat saat 18 oyuncak 
9 adidas 19 hm 
10 saat 20 boyner 

Kaynak: Google, (2020), Google arama istatistikleri, https://trends.google.com (Erişim tarihi: 22 Nisan 2020). 

https://trends.google.com/
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Tablo 1. incelendiğinde marka isimleri hariç tutularak, sekiz adet ürün ismi tespit edilmiştir. Analizde 
kullanılacak anahtar kelimeler, ürün isimlerinden oluşmaktadır. Anahtar kelimeler ayakkabı, elbise, saat, 
abiye, çanta, oyuncak, bisiklet ve spor ayakkabı olarak belirlenmiştir. Ayakkabı ve spor ayakkabı anahtar 
kelimelerinde “ayakkabı” kelimesi tekrar edilmektedir ancak bu iki anahtar kelime Google’da ayrı ayrı 
arandığında sonuçların değiştiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, hem ayakkabı hem de spor ayakkabı 
araştırmada farklı iki anahtar kelime olarak kullanılmıştır. Seçilen anahtar kelimeler ile ilgili Google 
Lighthouse ile elde edilen analiz sonuçları, Url (web sayfası adresleri) ve SEO skorları aşağıdaki tablolarda 
anahtar kelime bazında gösterilmiştir. 

Tablo 2. “ayakkabı” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: ayakkabı 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 flo.com.tr/ayakkabi 85 

2 ayakkabidunyasi.com.tr/ 90 

3 instreet.com.tr/ayakkabi 89 

4 morhipo.com/ayakkabi 96 

5 boyner.com.tr/kadin-ayakkabi-modelleri-c-1004 100 

6 hepsiburada.com/bayan-ayakkabilar-c-60000116 88 

7 trendyol.com/ayakkabi 69 

8 deichmann.com/TR/tr/shop/welcome.html 87 

9 elleshoes.com/bayan-ayakkabi 92 

10 hotic.com.tr/ 91 

11 superstep.com.tr/kadin-ayakkabi/ 91 

12 superstep.com.tr/kadin-spor-ayakkabi/ 91 

13 korayspor.com/ayakkabi/ 91 

14 ninewest.com.tr/ayakkabi 91 

15 sportive.com.tr/kadin-ayakkabi 91 

16 tergan.com.tr/kadin-ayakkabi 91 

17 twist.com.tr/ayakkabi/ 91 

18 lidyana.com/ayakkabi 96 

19 mudo.com.tr/ayakkabi-1/ 98 

20 lufian.com/erkek-ayakkabi-modelleri 91 

Tablo 3. “elbise” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: elbise 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 trendyol.com/elbise 69 

2 denizbutik.com/elbise-modelleri 82 

3 morhipo.com/kadin-elbise 96 

4 oxxo.com.tr/tr/giyim/elbiseler/ 89 

5 hepsiburada.com/elbiseler-c-12087202 89 

6 https://m.koton.com/tr/kadin/giyim/elbise/c/M01-C02-N01-AK103 92 

7 bsl.com.tr/tr/koleksiyon/elbise/ 76 

8 https://www2.hm.com/tr_tr/kadin/urune-gore-satin-al/elbise.html 80 

https://www.flo.com.tr/ayakkabi
https://www.ayakkabidunyasi.com.tr/
https://www.instreet.com.tr/ayakkabi
https://www.morhipo.com/ayakkabi
https://www.boyner.com.tr/kadin-ayakkabi-modelleri-c-1004
https://www.hepsiburada.com/bayan-ayakkabilar-c-60000116
https://www.trendyol.com/ayakkabi
https://www.deichmann.com/TR/tr/shop/welcome.html
https://www.elleshoes.com/bayan-ayakkabi
https://www.hotic.com.tr/
https://www.superstep.com.tr/kadin-ayakkabi/
https://www.superstep.com.tr/kadin-spor-ayakkabi/
https://www.korayspor.com/ayakkabi/
https://www.ninewest.com.tr/ayakkabi
https://www.sportive.com.tr/kadin-ayakkabi
https://www.tergan.com.tr/kadin-ayakkabi
https://www.twist.com.tr/ayakkabi/
https://www.lidyana.com/ayakkabi
https://www.mudo.com.tr/ayakkabi-1/
https://www.lufian.com/erkek-ayakkabi-modelleri
https://www.trendyol.com/elbise
https://www.denizbutik.com/elbise-modelleri
https://www.morhipo.com/kadin-elbise
https://www.oxxo.com.tr/tr/giyim/elbiseler/
https://www.hepsiburada.com/elbiseler-c-12087202
https://m.koton.com/tr/kadin/giyim/elbise/c/M01-C02-N01-AK103
https://www.bsl.com.tr/tr/koleksiyon/elbise/
https://www2.hm.com/tr_tr/kadin/urune-gore-satin-al/elbise.html
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9 ipekyol.com.tr/giyim/elbise-modelleri/ 91 

10 https://m.defacto.com.tr/kadin-elbise 99 

11 tozlu.com/TR/kadin-elbise 89 

12 lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/kadin/elbise 91 

13 5in1canpolat.com/elbise-10 91 

14 https://shop.mango.com/tr/kadin/elbise_c55363448 95 

15 mudo.com.tr/elbise/ 98 

16 mavi.com/kadin/elbise/c/1 97 

17 cappmoda.com/elbise-modelleri 89 

18 adl.com.tr/c/elbise-858 97 

19 lafaba.com/elbise 99 

20 vakkorama.com.tr/kadin-elbise 99 

Tablo 4. “saat” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: saat 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 saatvesaat.com.tr/ 80 

2 kosovalisaat.com/ 98 

3 hepsiburada.com/saatler-c-318242 79 

4 edipsaat.com/saat/ 92 

5 gittigidiyor.com/saat 92 

6 https://m.n11.com/saat 91 

7 konyalisaat.com.tr/ 92 

8 https://saatkac.info.tr/ 89 

9 trendyol.com/saat 69 

10 lidyana.com/saat 88 

11 boyner.com.tr/kadin-saat-modelleri-c-100602 100 

12 morhipo.com/erkek-kol-saati 96 

13 hizlisaat.com/ 92 

14 upwatch.com/saat 62 

15 https://m.modanisa.com/saat.htm 82 

16 ciceksepeti.com/hediye-saat 99 

17 cimri.com/saat 88 

18 samilsaat.com/  97 

19 ersasaat.com.tr/erkek-saat 96 

20 zenpirlanta.com/pirlantali-saatler 96 

 

 

 

 

 

https://www.ipekyol.com.tr/giyim/elbise-modelleri/
https://m.defacto.com.tr/kadin-elbise
https://www.tozlu.com/TR/kadin-elbise
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/kadin/elbise
https://www.5in1canpolat.com/elbise-10
https://shop.mango.com/tr/kadin/elbise_c55363448
https://www.mudo.com.tr/elbise/
https://www.mavi.com/kadin/elbise/c/1
https://www.cappmoda.com/elbise-modelleri
https://www.adl.com.tr/c/elbise-858
https://www.lafaba.com/elbise
https://www.vakkorama.com.tr/kadin-elbise
https://www.saatvesaat.com.tr/
https://www.kosovalisaat.com/
https://www.hepsiburada.com/saatler-c-318242
https://www.edipsaat.com/saat/
https://www.gittigidiyor.com/saat
https://m.n11.com/saat
https://www.konyalisaat.com.tr/
https://saatkac.info.tr/
https://www.trendyol.com/saat
https://www.lidyana.com/saat
https://www.boyner.com.tr/kadin-saat-modelleri-c-100602
https://www.morhipo.com/erkek-kol-saati
https://www.hizlisaat.com/
https://www.upwatch.com/saat
https://m.modanisa.com/saat.htm
https://www.ciceksepeti.com/hediye-saat
https://www.cimri.com/saat
https://www.samilsaat.com/
https://www.ersasaat.com.tr/erkek-saat
https://www.zenpirlanta.com/pirlantali-saatler
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Tablo 5. “abiye” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: abiye 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 denizbutik.com/abiye-60 89 

2 olegcassini.com.tr/abiye 89 

3 saten.com/abiye 90 

4 abiyefon.com/abiye-modelleri 100 

5 patirti.com/kadin-abiye 91 

6 morhipo.com/kadin-abiye-elbise 96 

7 carmen.com.tr/abiye 92 

8 trendyol.com/abiye-elbise 69 

9 tugbavenn.com/abiye 92 

10 perspective.com.tr/abiye 100 

11 roman.com.tr/kategori/abiye-elbise-4334 91 

12 https://dugun.com/abiye-ve-nisanlik/ankara 92 

13 hepsiburada.com/abiye-elbiseler-c-12024561 79 

14 pierrecardin.com.tr/kadin-elbise/ 89 

15 https://m.modanisa.com/tesettur-abiye.htm 90 

16 secilstore.com/abiye 99 

17 lidyana.com/abiye-elbise 96 

18 lafaba.com/abiye-elbise 99 

19 modaselvim.com/tesettur-abiye-elbise 92 

20 mayabutik.com/abiye-elbise 92 

Tablo 6. “çanta” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: çanta 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 trendyol.com/kadin+canta 69 

2 boyner.com.tr/ayakkabi-canta-c-3390972 100 

3 ecanta.com.tr/ 88 

4 matmazel.com/cantalar 87 

5 morhipo.com/kadin-canta 96 

6 https://m.koton.com/tr/kadin/aksesuar/aksesuar/canta/c/M01-
C02-N03-AK112-K100034 

92 

7 hepsiburada.com/bayan-cantalari-c-60000163 88 

8 https://m.modanisa.com/canta.htm 90 

9 saten.com/kadin-canta 90 

10 addax.com.tr/aksesuar/canta/ 92 

11 pierrecardin.com.tr/kadin-canta-modelleri/ 89 

12 flo.com.tr/canta 85 

13 ninewest.com.tr/canta 91 

14 yargici.com/canta-cuzdan 92 

https://www.denizbutik.com/abiye-60
https://www.olegcassini.com.tr/abiye
https://www.saten.com/abiye
https://www.abiyefon.com/abiye-modelleri
https://www.patirti.com/kadin-abiye
https://www.morhipo.com/kadin-abiye-elbise
https://www.carmen.com.tr/abiye
https://www.trendyol.com/abiye-elbise
https://www.tugbavenn.com/abiye
https://www.perspective.com.tr/abiye
https://www.roman.com.tr/kategori/abiye-elbise-4334
https://dugun.com/abiye-ve-nisanlik/ankara
https://www.hepsiburada.com/abiye-elbiseler-c-12024561
https://www.pierrecardin.com.tr/kadin-elbise/
https://m.modanisa.com/tesettur-abiye.htm
https://www.secilstore.com/abiye
https://www.lidyana.com/abiye-elbise
https://www.lafaba.com/abiye-elbise
https://www.modaselvim.com/tesettur-abiye-elbise
https://www.mayabutik.com/abiye-elbise
https://www.trendyol.com/kadin+canta
https://www.boyner.com.tr/ayakkabi-canta-c-3390972
https://www.ecanta.com.tr/
https://www.matmazel.com/cantalar
https://www.morhipo.com/kadin-canta
https://m.koton.com/tr/kadin/aksesuar/aksesuar/canta/c/M01-C02-N03-AK112-K100034
https://m.koton.com/tr/kadin/aksesuar/aksesuar/canta/c/M01-C02-N03-AK112-K100034
https://www.hepsiburada.com/bayan-cantalari-c-60000163
https://m.modanisa.com/canta.htm
https://www.saten.com/kadin-canta
https://www.addax.com.tr/aksesuar/canta/
https://www.pierrecardin.com.tr/kadin-canta-modelleri/
https://www.flo.com.tr/canta
https://www.ninewest.com.tr/canta
https://www.yargici.com/canta-cuzdan
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15 desa.com.tr/kadin-canta/ 83 

16 tergan.com.tr/kadin-canta 91 

17 kayra.com/tr/canta 92 

18 https://shop.mango.com/tr/kadin/canta_c18162733 96 

19 zara.com/tr/tr/kadin-chantalar-l1024.html 98 

20 kemaltanca.com.tr/canta-kadin/ 89 

Tablo 7. “oyuncak” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: oyuncak 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 hepsiburada.com/oyuncaklar-c-23031884 89 

2 gittigidiyor.com/oyuncak 92 

3 toyzzshop.com/ 100 

4 trendyol.com/oyuncak 69 

5 civilim.com/oyuncaklar 92 

6 joker.com.tr/oyuncak 97 

7 armaganoyuncak.com.tr/ 81 

8 https://m.n11.com/cocuk-oyuncaklari-ve-parti/oyuncak 91 

9 locopoco.com/oyuncak 85 

10 idefix.com/kategori/Hobi-Oyuncak 91 

11 dr.com.tr/kategori/Hobi-Oyuncak/Oyuncaklar/grupno=00098 
  

99 

12 babymall.com.tr/kategori/bebek-oyuncaklari 89 

13 morhipo.com/cocuk-oyuncak 96 

14 amazon.com.tr/s?i=toys&rh=n%3A12467126031 100 

15 tchibo.com.tr/m/oyuncak-c400089101.html 99 

16 migros.com.tr/oyuncaklar-c-9e 90 

17 akakce.com/oyuncak.html 92 

18 lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/kiz-cocuk/oyuncak-ve-kirtasiye 91 

19 e-bebek.com/bebek-oyuncaklari-c3776/ 100 

20 a101.com.tr/anne-bebek/bebek-oyuncaklari-hediyelik/ 98 

Tablo 8. “bisiklet” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: bisiklet 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 hepsiburada.com/bisikletler-c-27026003 89 

2 gittigidiyor.com/bisiklet/bisiklet 92 

3 bisikletcim.com/  100 

4 https://m.n11.com/bisiklet-ve-scooter 91 

5 http://bianchi.com.tr/ 100 

6 trendyol.com/bisiklet 69 

7 deltabisiklet.com/ 90 

https://www.desa.com.tr/kadin-canta/
https://www.tergan.com.tr/kadin-canta
https://www.kayra.com/tr/canta
https://shop.mango.com/tr/kadin/canta_c18162733
https://www.zara.com/tr/tr/kadin-chantalar-l1024.html
https://www.kemaltanca.com.tr/canta-kadin/
https://www.hepsiburada.com/oyuncaklar-c-23031884
https://www.gittigidiyor.com/oyuncak
https://www.toyzzshop.com/
https://www.trendyol.com/oyuncak
https://www.civilim.com/oyuncaklar
https://www.joker.com.tr/oyuncak
https://www.armaganoyuncak.com.tr/
https://m.n11.com/cocuk-oyuncaklari-ve-parti/oyuncak
https://www.locopoco.com/oyuncak
https://www.idefix.com/kategori/Hobi-Oyuncak
https://www.dr.com.tr/kategori/Hobi-Oyuncak/Oyuncaklar/grupno=00098
https://www.babymall.com.tr/kategori/bebek-oyuncaklari
https://www.morhipo.com/cocuk-oyuncak
https://www.amazon.com.tr/s?i=toys&rh=n%3A12467126031
https://www.tchibo.com.tr/m/oyuncak-c400089101.html
https://www.migros.com.tr/oyuncaklar-c-9e
https://www.akakce.com/oyuncak.html
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/kiz-cocuk/oyuncak-ve-kirtasiye
https://www.e-bebek.com/bebek-oyuncaklari-c3776/
https://www.a101.com.tr/anne-bebek/bebek-oyuncaklari-hediyelik/
https://www.hepsiburada.com/bisikletler-c-27026003
https://www.gittigidiyor.com/bisiklet/bisiklet
https://www.bisikletcim.com/
https://m.n11.com/bisiklet-ve-scooter
http://bianchi.com.tr/
https://www.trendyol.com/bisiklet
https://www.deltabisiklet.com/
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8 decathlon.com.tr/C-528932-bisiklet-modelleri#product_8501699 99 

9 akakce.com/bisiklet.html 92 

10 cimri.com/bisikletler 89 

11 sahibinden.com/bisiklet#/ 92 

12 aslibisiklet.com/bisikletler-3968 83 

13 bisiklet.com/ 97 

14 umitbisiklet.com.tr/ 100 

15 vatanbilgisayar.com/bisiklet/ 91 

16 http://www.kackarbisiklet.com/k/bisiklet/ 94 

17 cimri.com/bisiklet 89 

18 ozceylanbisiklet.com/kategori/bisiklet 92 

19 alcbisiklet.com/kategori/bisiklet 83 

20 atekbisiklet.com/kategori/bisiklet 83 

Tablo 9. “spor ayakkabı” Anahtar Kelimesi URL (Web Sayfası), Sıralama ve SEO Skoru Analiz Sonuçları 

Anahtar kelime: spor ayakkabı 

Sıra URL (Web sayfası) SEO Skoru 

1 flo.com.tr/spor-ayakkabi?cinsiyet=erkek 85 

2 sportive.com.tr/erkek-ayakkabi 91 

3 hepsiburada.com/spor-ayakkabilar-c-384551 89 

4 korayspor.com/erkek-spor-ayakkabi/ 91 

5 instreet.com.tr/spor-ayakkabi 90 

6 superstep.com.tr/kadin-spor-ayakkabi/ 91 

7 morhipo.com/erkek-spor-ayakkabi 96 

8 trendyol.com/erkek+spor-ayakkabi 69 

9 ayakkabidunyasi.com.tr/erkek-spor-ayakkabilar/ 97 

10 barcin.com/kadin-spor-ayakkabi/ 92 

11 lescon.com.tr/erkek-spor-ayakkabi/ 90 

12 n11.com/spor-giyim-ve-ayakkabi/spor-ayakkabi 91 

13 sneaksup.com.tr/erkek-sneaker-ayakkabi 91 

14 dalkilicspor.com/erkek-spor-ayakkabi 100 

15 dalkilicspor.com/ 100 

16 gittigidiyor.com/ayakkabi-sandalet-terlik/spor-
ayakkabi?kullanici-tipi=Erkek 

91 

17 cimri.com/spor-ayakkabi 89 

18 kemaltanca.com.tr/erkek-sneakers-spor/ 89 

19 modatrend.com.tr/bayan-spor-ayakkabi 92 

20 defacto.com.tr/erkek/ayakkabi-spor-ayakkabi?lt=v1 91 

Her bir sıralamada elde edilen SEO skorlarının ortalaması alınarak Tablo 10. oluşturulmuştur. Araştırmada 
kullanılan anahtar kelimelerin tamamında, seçilen sırada bulunan web sayfalarının SEO skorlarının 
ortalaması alınmıştır. Bu işlem yirmi sıra için ayrı ayrı uygulanmıştır. 

https://www.decathlon.com.tr/C-528932-bisiklet-modelleri#product_8501699
https://www.akakce.com/bisiklet.html
https://www.cimri.com/bisikletler
https://www.sahibinden.com/bisiklet#/
https://www.aslibisiklet.com/bisikletler-3968
https://www.bisiklet.com/
https://www.umitbisiklet.com.tr/
https://www.vatanbilgisayar.com/bisiklet/
http://www.kackarbisiklet.com/k/bisiklet/
https://www.cimri.com/bisiklet
https://www.ozceylanbisiklet.com/kategori/bisiklet
https://www.alcbisiklet.com/kategori/bisiklet
https://www.atekbisiklet.com/kategori/bisiklet
https://www.flo.com.tr/spor-ayakkabi?cinsiyet=erkek
https://www.sportive.com.tr/erkek-ayakkabi
https://www.hepsiburada.com/spor-ayakkabilar-c-384551
https://www.korayspor.com/erkek-spor-ayakkabi/
https://www.instreet.com.tr/spor-ayakkabi
https://www.superstep.com.tr/kadin-spor-ayakkabi/
https://www.morhipo.com/erkek-spor-ayakkabi
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https://www.kemaltanca.com.tr/erkek-sneakers-spor/
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Tablo 10. Sıralamaların Ortalama SEO Puanları Tablosu 

Veri Microsoft Excel programında görselleştirilmiştir. Veri ışığında bir doğrusal eğilim ekseni 
oluşturulmuştur. Eğilim ekseni Google’da 1. sıradan 20. sıraya doğru gidildikçe SEO skorunun arttığını 
göstermektedir. 

Tüm gruplarda n>30 olduğu için, verinin normal dağılıma yakınsanacağı varsayımına dayanarak parametrik 
testlerin kullanılması mümkündür (Kul, 2014: 28; Ovla vd., 2017: 243; aktaran Özel vd., 2004). SEO puanı ve 
sıralama arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Korelasyon analizi sonucunda ortaya çıkan SPSS grafiği Microsoft Excel programında Tablo 11’de 
görselleştirilmiştir. 

Tablo 11. SEO Skoru ve Sıralama Korelasyon Veri Dağılımı 

Verinin doğrusala yakın bir eğilim çizgisinin etrafında toplanması zayıf bir korelasyonun bulunduğunu 
göstermektedir.  

SPSS 23.00 analiz programında uygulanan Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12. SPSS v23.00 Korelasyon Analiz Sonuç Tablosu 

SEO Pearson Korelasyon 1 ,245** 

p  ,002 

N 160 160 

SIRALAMA Pearson Korelasyon ,245** 1 

p ,002  

N 160 160 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korelasyon analizinde p değeri 0,01 olarak elde edilmiştir. P değerinin 0,01’ten küçük olması, yapılan testin 
anlamlı ve yorumlanabilir olduğunu göstermektedir.  

Analiz sonucunda r değerinin ise 0,245 olarak elde edilmiş olması, iki değişken arasında zayıf bir 
korelasyonun olduğu anlamına gelmektedir (Zou vd., 2003).  Arama motorlarında birinci sıra en değerli 
konumdur. Sıralama birden yirmiye doğru arttıkça konumun değeri düşmektedir. Bu nedenle, sıralama ile 
SEO skoru arasındaki ilişkinin yönü negatif olarak yorumlanmalıdır. 

Kullanılan anahtar kelimeler ile sonuç sayfalarında karşılaşılan web sayfalarının URL yapısında, anahtar 
kelimenin bulunup bulunmama durumu Tablo 13’te Microsoft Excel programı kullanılarak pasta grafiği ile 
görselleştirilmiştir.  

Tablo 13. URL ve Anahtar Kelime Eşleşme Tablosu 

 

Yapılan araştırma sonucunda analize tabi tutulan 160 sayfanın 152’sinde anahtar kelimenin, 4’ünde anahtar 
kelimenin İngilizcesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sadece 4 web sayfasının URL yapısında anahtar 
kelimeye rastlanmamıştır. İşletmelerin SEO çalışmalarında, web sayfalarının URL yapılarını odaklandıkları 
anahtar kelimelere uygun bir şekilde düzenlenmesinin etkili bir yöntem olduğu tespit edilmiştir.  
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5. Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada Google’ın geliştirdiği Lighthouse aracı hakkında önemli bulgular elde edilmiş ve yorumlanmıştır. 
Konu hakkında çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Google Lighthouse SEO skoruyla, sıralama arasında zayıf bir korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. 
Korelasyonun zayıf olması, SEO skoru ile sıralama arasında düşük bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. 
Bulgular anahtar kelime bazında incelendiğinde, SEO puanı 69 olan bir web sayfası birinci sırada yer alırken, 
99 puan olan başka bir web sayfasının yirminci sırada yer aldığı çarpıcı örneklere çokça rastlanmıştır. Bunun 
gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dolayısıyla Lighthouse tarafından ölçülen SEO faktörlerinin, sıralama 
açısından önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Analizin uygulandığı anahtar kelimelerde, SEO skoru yüksek olan web sayfalarının daha alt sıralarda 
kümelendiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın SEO skoru düşük olan web sayfalarının ise üst sıralarda 
kümelendiği görülmüştür. SEO skoru ile sıralama arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
Bulgular SEO skorunun düşük olmasını olumlu bir durum olarak göstermemelidir. İlişkinin zayıf olması bu 
durumu anlamsız kılmaktadır.  

Lighthouse analiz aracı site içi SEO faktörlerini ölçümlemektedir. İlişkinin zayıf olduğu değerlendirildiğinde, 
site dışı SEO faktörlerinin site içi SEO faktörlerinden daha değerli olduğu varsayımında bulunulmuştur. 

Google, sıralama algoritmasını gizli tutmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda analiz aracının 
ölçüm algoritması ve faktörlerinin Google sıralama algoritmasına daha uygun bir şekilde geliştirilmesi ve 
değiştirilmesi önerilmektedir. Bu sayede, Lighthouse analiz aracı ile sıralama arasındaki ilişki artacak ve 
analiz sonuçları daha anlamlı hale gelecektir. 

Elde edilen bulgular ışığında Lighthouse SEO skoru 100 ve 100 puana yakın olan işletmelerin bu puan ile 
yetinmemeleri ve güncel SEO stratejilerini takip etmeleri, keşfetmeleri ve uygulamaları tavsiye edilmektedir.  

Google tarafından oluşturulmuş bir analiz aracı yetkin ve güvenilir olarak değerlendirilebilir ancak sayısız 
SEO faktörünün olması her analiz aracının birbirinden farklı faktörleri ölçmesine yol açmıştır. İşletmeler SEO 
çalışmalarını gerçekleştirirken, Lighthouse dışındaki analiz araçlarından da faydalanmalı ve daha fazla 
faktörün analizini gerçekleştirerek daha yüksek performansa sahip sayfalar elde etmelidir.   

Araştırma yapılırken, tüm URL yapılarının %95’inde anahtar kelimenin, %2,5’inde ise anahtar kelimenin 
ingilizce karşılığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum URL yapısında anahtar kelime kullanmanın 
önemli bir SEO faktörü olduğunu doğrular niteliktedir. SEO çalışması yapılan sayfaların URL yapıları, 
odaklanılan anahtar kelimeyi içerecek şekilde düzenlenmelidir. Yeni bir sayfa oluşturulurken de odaklanılan 
anahtar kelimeleri içeren URL yapıları oluşturulmalıdır. Tek bir URL yapısı kullanmak yerine içerikler farklı 
URL yapıları altında çeşitlendirilmelidir. Örneğin, /ayakkabi URL’sine ek olarak /erkek-ayakkabi, /kadin-
ayakkabi, /çocuk-ayakkabi gibi çeşitli anahtar kelimeleri tetikleyen yapılar ortaya koyulmalıdır. 

Yapılan bu araştırmanın kısıtlılıkları aşağıda maddeler halinde verilmiştir; 

• Google Trends analizi son bir yılda, Türkiye’de gerçekleştirilen arama sonuçlarında maksimum 25 
anahtar kelimeyi sonuçlarında göstermektedir. Seçilen anahtar kelimeler bu liste ile sınırlı 
tutulmuştur. 

• Elde edilen 25 anahtar kelime arasında çeşitli marka isimleri bulunmaktadır. Marka isimleri 
Google’da arandığında sonuçların büyük bir kısmı markaların kendi web sayfalarından 
oluşmaktadır. Bu nedenle tutarlı bir analizin yapılabilmesi için marka isimleri listeden çıkartılmış ve 
liste, ürün isimleri ile sınırlı tutulmuştur. 

• Lighthouse analizi, mobil web sayfalarının ölçümü ile kısıtlı tutulmuştur. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, teknoloji, giyim, oyun gibi alışverişin alt kategorilerinde, farklı anahtar 
kelimeler kullanılması, yapılan araştırmanın kapsamını genişletebilecektir. Ayrıca teknolojinin çok hızlı 
gelişmesi nedeniyle Google algoritmasında ve analiz araçlarında sıklıkla güncellemeler yapılmaktadır. Bu 
güncellemeleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek adına yapılan araştırmanın belirli aralıklarla 
tekrarlanması önerilmektedir. 
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Amaç – Tedarik zinciri risk yönetimi kapsamında risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve 
önceliklendirilmesi hem tedarik zinciri hem de işletme performansı açısından önemli bir konudur. 
Bu bakış açısından yola çıkan çalışma, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tedarik 
zincirlerinde karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğunun belirlenmesi ve belirlenen risklerin 
meydana gelme olasılığı ile gerçekleştireceği etki değerlerinden oluşan risk puanlarının 
hesaplanması ile risklerin önceliklendirilerek işletmelere bir yol haritası çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Yöntem – Araştırmanın örneklemini Kocaeli sınırları içerisinde bulunan üretim faaliyetini çeşitli 
sektörlerde devam ettiren 97 işletme oluşturmaktadır. Anket yöntemi kullanılarak, bu işletmelerin 
tedarik zincirlerinde karşılaşabileceği risklerin meydana gelme olasılığı ve gerçekleştiği takdirle 
etkisinin ne olacağı konusunda veri toplanmıştır. Ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirlik 
hesaplamaları için SPSS ve Amos programlarından yararlanılmıştır. Daha sonra, her risk unsuru için 
olasılık, etki ve önem puanları hesaplanarak riskler ve risk grupları sıralanmıştır.  

Bulgular – Elde edilen veriler doğrultusunda, işletmelerin tedarik zincirinde karşılaşacağı riskler ve 
risk grupları olasılık, etki ve bu iki değerin çarpımından oluşan önem puanları esas alınarak bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Talep kaynaklı risk faktörleri ve çevresel risk faktörleri ilk iki 
sırayı paylaşan risk grupları olmuştur. Talep kaynaklı risk faktörlerinden alacak riski hem olasılık 
hem etki hem de önem puanı için ilk beş sıranın içinde yer almıştır. Olasılık açısından 
beklenmedik/geçici müşteriler riski, etki açısından üretimin durması riski ve önem puanı için de 
devlet düzenlemeleri ve kanunlardaki belirsizlik riski ilk sırada bulunmaktadır. 

Tartışma – Tedarik zinciri risklerinin tanımlanarak gruplandırılması, ardından önem puanlarına 
göre önceliklendirilmesi tedarik zinciri yöneticileri ve üst yönetimin öncelikli riskleri ele alarak 
planlar ve yönetim teknikleri geliştirebilmesi açısından önemlidir. Yapılan çalışmalar sıklıkla 
yüksek olasılık ve düşük etki değerlerine tek başına odaklanmakta, yeterli veri olmadığı 
gerekçesiyle bu durumun tersini dikkate almamaktadır.  Ancak, önem puanı açısından her iki 
durum da benzer önem değerlerine sahip olacaklardır. Bu yüzden, işletmelerin salt olasılık veya etki 
değerine odaklanması yerine, bir takım tahmin yöntemlerini kullanarak gerçeğe yakın olasılık ve 
etki değerleri ile önem puanı hesaplaması ve önem puanları üzerinden risklerin önceliklendirerek 
yönetim teknikleri geliştirmesi daha uygun olacaktır. Bu çalışmanın, tedarik zinciri risklerini 
tanımlayıp gruplandırarak, olasılık, etki ve önem puanlarını ile bir sıralama yaparak tedarik zinciri 
yönetimi ve risk yönetimi literatürüne katkı yaptığı düşünülmektedir. 
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Purpose – Defining, classifying and prioritizing risks within the scope of supply chain risk 
management is an important issue in terms of both supply chain and business performance. From 
this point of view, the study aims to offer a road map for the companies which includes identification 
the risks that companies operating in the manufacturing sector may encounter in their supply chains, 
calculation of risk points consisting of probability and impact values of identified risks and 
prioritization of risks.  

Design/methodology/approach – The sample of the study consists of 97 enterprises that operate in 
Kocaeli region and continue their production activities in various sectors. Using the survey method, 
data were collected on the probability and impact of the risks that these enterprises may encounter 
in their supply chains. SPSS and Amos programs were used for the validity and reliability 
calculations of the measurement model. Risks and risk groups are listed by calculating probability, 
impact and significance scores for each risk element. 
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Findings – Based on the data obtained, the risks and risk groups that companies will experience in 
the supply chain have been evaluated based on probability, impact, and the importance score, which 
is the product of these two values. Accordingly, risk factors originating from demand and external 
environment are the risk groups that share the first two places. The demand driven risk factors was 
in the top five among probability, impact and importance score. In terms of probability, the risk of 
unexpected / temporary customers, in terms of impact, the risk of production breakdown and 
regarding importance the risk of uncertainty in government regulations and laws are in the first 
place. 

Discussion – It is important to define and group supply chain risks and then prioritize them 
according to their importance points, so that supply chain managers and senior management can 
develop plans and management techniques by addressing risk priority. The studies often focus on 
high probability and low impact values alone and do not take the opposite into account because 
there is not enough data. However, both cases will have similar significance values in terms of 
importance score. Therefore, instead of focusing on mere probability or impact value, it would be 
more appropriate for companies to calculate importance score using realistic estimation methods 
and develop management techniques by prioritizing risks over importance scores. This study 
contributes to the supply chain management and risk management literature by identifying and 
grouping supply chain risks, ranking them with probability, impact and importance scores. 

1. GİRİŞ

Tedarik zinciri yönetimi, bugünün rekabetçi küresel çevresinde her türlü işletme için başarının anahtar 
süreçlerinden biri olmasının yanında, örgütsel verimlilik ile karlılığın arttırılmasındaki rekabetçi stratejinin 
ana bileşenlerinden biridir (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004: 333). Günümüzde, tedarik zincirinin 
önemi artmış, işletmelerin başarısı içerisinde bulundukları tedarik zincirinin başarısına bağlı hale gelmiştir 
(Özgüner & Özgüner, 2019: 67). 

İşletmelerin mal veya hizmet üretim süreçlerini desteklemek üzere oluşturdukları yapı (Keskin, 2015) olan 
tedarik zinciri yönetimi, müşterinin taleplerini yerine getirmek için doğrudan veya dolaylı bir araya gelmiş 
tüm tarafları içermektedir (Chopra & Meindl, 2004). Tedarikçiler, üreticiler, depolar, perakendeciler ve 
müşterilerden oluşan bu entegre sistem sayesinde ürünler, maliyetleri en aza indirmek ve hizmetleri en üst 
düzeye çıkarmak için doğru miktarlarda, yerlerde ve zamanda sistem genelinde üretilip 
dağıtılabilmektedirler (Faizal & Palaniappan, 2014: 20). Literatürdeki çeşitli yazarların tanımlarından yola 
çıkarak Tang (2006: 453)‘ın oluşturduğu Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ise şu şeklidedir, “Tedarik zinciri 
yönetimi, tüketiciler için ürün veya hizmet üretmeyi ve sunmayı amaçlayan ve tedarikçiler, üreticiler, lojistik sağlayıcılar, 
toptancılar, distribütörler ve perakendecilerden oluşan organizasyon ağı  aracılığıyla malzeme, bilgi ve finansal akışların 
yönetimi olarak tanımlanır. Söz konusu organizasyon ağı içerisindeki pazarlama, satış, üretim, ürün tasarımı, tedarik, 
lojistik, finans ve bilgi teknolojisi gibi farklı fonksiyonlar arasındaki süreçlerin ve faaliyetlerin koordinasyonunu ve iş 
birliğini içerir.” 

Değer zinciri veya talep zinciri olarak da adlandırılan bu yapıda zincire dahil olan her işletmenin ilişkisi 
stratejik bir seçimdir (Bowersox, Closs, & Cooper, 2002). Bu seçim, müşteri ve diğer paydaşlar için değer katan 
ürün, hizmet ve bilgi sağlamak amacıyla son kullanıcı ile ilk tedarikçi arasındaki ana iş süreçlerinin 
entegrasyonunu gerektirir (Lambert, Cooper, & Pagh, 1998). İşletmelerin müşterilerine, rakiplerine nazaran 
daha iyi ürün ve hizmetleri, daha düşük maliyetle ve daha hızlı biçimde sunmalarına yardımcı olarak 
rekabette öne geçmelerini sağlayacak önemli bir yönetim sürecidir (Demirci Orel & Akkan, 2018: 84). Etkin bir 
tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılayarak iş performansını geliştirmeye imkan 
sağlamaktadır (Punniyamoorthy, Thamaraiselvan, & Manikandan, 2013: 79). Başarılı bir şekilde yönetilen 
tedarik zincirleri hem lojistik performansı hem de işletme performansı açısından büyük bir öneme sahiptir 
(Özgüner & Özgüner, 2019: 67).  

Maliyet baskısı, üretkenliği arttırmak, gelişmekte olan pazarlardaki talepleri karşılamak ve rekabetçi 
avantajlar elde etmek amacıyla işletmeler küresel ölçekte dış kaynaklardan yararlanma stratejilerine 
yönelmekte, bu durum da tedarik zinciri ağlarının genişlemesine neden olmaktadır. Böylece, sistemdeki 
bağlantı noktalarının sayısı da artmaktadır (Faizal & Palaniappan, 2014: 20; O. Tang & Nurmaya Musa, 2010: 
109). Tedarik zincirinin karmaşık bir hal alması beraberinde katlanmak durumunda olduğu riskleri de 
arttırmaktadır. Öyle ki, mevcut tedarik zincirleri, artan ağ karmaşıklığı, tedarik zincirini oluşturan farklı 
işletmeler arasında daha fazla etkileşim, dış tedarikçilere daha fazla bağımlılık, daha kısa ürün yaşam 
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döngüleri ve dinamik çevre nedeniyle aksamalara karşı daha hassastır (Punniyamoorthy vd., 2013: 80). Bir 
tedarik zincirindeki artan karmaşıklık sistemin şeffaflığını engelleyerek süreç üzerindeki kontrolünü 
azaltmaktadır (Faizal & Palaniappan, 2014: 19). Diğer taraftan, tedarik zincirindeki işletme sayısının artarak 
zincirin karmaşık bir yapıya bürünmesi, tedarik zincirlerini daha hantal yapılar haline getirmiştir. Bununla 
birlikte, dış çevredeki değişime adaptasyon kabiliyetinin azalması aksaklıklara karşı daha kırılgan bir yapıya 
dönüşmesinin bir başka nedenidir (Tang & Tomlin, 2008: 12).  Özellikle son zamanlarda karşı karşıya kalınan 
politik ve çevresel tehditler gerek hammadde tedariki, gerekse üretilen mal ve hizmetlerin pazarlara 
ulaştırılması konusunda problemleri de beraberinde getirmektedir (Özgüner & Özgüner, 2019: 68). Bu 
sorunlar tedarik zincirinin performansının azalmasının yanı sıra, finansal kayıplara, olumsuz bir şirket 
imajına ve talep kaybına yol açabilmektedir (Jüttner, Peck, & Christopher, 2003: 197). Tedarik zincirindeki 
aksaklıkların olumsuz sonuçlarını azaltmak ve kontrol altına almak ve tedarik zincirinin risklere karşı 
kırılganlığını azaltmak için, Tedarik Zinciri Risk Yönetimi bir disiplin olarak önem kazanmaya devam etmekte 
ve bu alandaki araştırmalar hızla artmaktadır (Hudnurkar, Deshpande, Rathod, & Jakhar, 2017: 183). 

Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri içerisinde yer alan risk kategorilerinin neler olduğunu tanımlayarak bu 
kategorilerde yer alan risk faktörlerini olasılık ve etki değerleri açısından değerlendirmektir. Üretim 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular sayesinde sektöre 
özgü bir risk sıralaması yapılması bu çalışmanın esas hedefini oluşturmaktadır. Çalışmanın izleyen 
bölümlerinde, tedarik zincirinde risk unsuru kavramı açıklanarak literatürde yer alan çeşitli risk 
sınıflandırmalarına yer verilecek, ardından sırasıyla metodoloji, bulgular ve sonuçlar bölümleri yer alacaktır. 

2. TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK UNSURU  

Geçmiş yıllarda, işletmeler sadece kendi fabrikalarında üretim yaptıkları, yerel pazarlardan tedarik ettikleri 
ve doğrudan müşteriye sattıkları için risk daha azdı ve yönetimi de daha kolaydı (Faizal & Palaniappan, 2014: 
20). Küreselleşmenin etkisiyle ticaret hayatında ülkelerin coğrafi sınırlarının neredeyse kalkmış olması 
işletmeleri birtakım değişimlerle yüzleşmek durumunda bırakmıştır. Artan müşteri beklentileri paralelinde 
karmaşıklaşan ürünler ve üretim süreçleri, rekabetin, belirsizliklerin, krizlerin ve kayıpların artması, etik 
değerlerin, yatırımcı güveninin azalması işletmeler açısından risk yönetiminin önemini vurgulayıcı olaylardır.  

Hissedarlar şirket değerinin artmasını, müşteriler ürün ve hizmet kalitesini, çalışanlar maaş, iş güvencesi ve 
iş tatminini, tedarikçiler dürüst ve uzun dönemli bir iş birliğini, kredi verenler kredilerin zamanında 
ödenmesini, kaynakların rasyonel kullanılmasını, devlet vergilerin tam ve zamanında ödenmesini, 
hesaplarının şeffaf olmasını ve düzenlemelere uyulmasını bekler. Ancak, işletmeler  hedeflerine ulaşmaya ve 
paydaşlarının beklentilerini karşılamaya çalışırken iç ve dış kaynaklı belirsizlikler ve riskler ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar (Özsoy, 2012: 170). Tedarik zinciri içerisinde herhangi bir malzeme, finansal veya bilgi akışı 
riski problemlerini beraberinde getirmektedir (Tang & Nurmaya Musa, 2010: 109). 

Sıklıkla belirsizlik kavramı ile aynı anlamda kullanılan risk kavramı, bir iş/işlem dolayısı ile oluşmasını 
beklediğimiz durumdan sapma olasılığıdır (Özsoy, 2012: 170). Müşteriye ürünün ve ürüne bağlı ek 
hizmetlerin sunumunu zorlaştıran, bazı durumlarda ise olanaksız hale getiren pek çok risk faktörü 
bulunmaktadır (Demirci Orel & Akkan, 2018: 84). İlk tedarikçiden son tüketiciye kadar olan süreçte bilgi ve 
malzeme akışı ile ilgili her türlü risk tedarik zinciri riski kapsamındadır (Jüttner vd., 2003: 197). Heckman ve 
arkadaşlarına (2015: 119) göre tedarik zincirinin niteliklerinde, tetikleyici olayların ortaya çıkması ve belirsiz 
gelişmeler sonucunda, tedarik zincirinin verimlilik ve etkinliğinin hedef değerlerinde oluşan olası kayıplar 
tedarik zinciri risklerini meydana getirir. Bu riskler; gerek tedarikçiden gerekse sektörün içerisinde bulunduğu 
genel durumdan kaynaklanan, işletmelerin pazarın istek ve beklentilerini karşılama yeteneğini azaltan veya 
müşterinin devamlılığını tehlikeye atan ve sonucunda birtakım mali kayıplar doğuran risklerdir (Zsidisin & 
Wagner, 2008: 401). İşletmelerin geçmiş yıllarda yaşadıkları çeşitli olaylar incelendiğinde tedarik zincirinde 
ürün, bilgi veya hizmet akışını sekteye uğratacak her çeşit olayı kapsayan tedarik zinciri risklerinin 
yönetilmesinin zorunlu hale geldiği görülmektedir (Demirci Orel & Akkan, 2018: 87).  

Araştırmacılara göre tedarik zinciri risklerini tamamen ortadan kaldırma hedefi gerçekçi olmamakla birlikte 
zararlı bir olayın olasılığını azaltmak gerçekleştirilebilir bir hedeftir. Bu nedenle, tedarik zinciri risk yönetimi, 
zarar verici tedarik faaliyetlerinin ortaya çıkma olasılığını ve/veya firma üzerindeki etkisini azaltan satın alma 
çabalarından oluşmaktadır (Zsidisin & Ellram, 2003: 15).  Bu doğrultuda, bir taraftan riskleri yönetmek diğer 
taraftan da karlılığı ve sürekliliği sağlamak tedarik zinciri ortakları arasındaki koordinasyon veya işbirliği 
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yoluyla mümkündür (Tang, 2006: 453). İşletmeler tedarik zinciri risklerini azaltmak için etkili araçlar 
tasarlamadan önce, yöneticiler risk kategorilerinin evrenini ve onları yönlendiren olayları ve koşulları 
anlamalıdır. Ardından, bu önemli riskler hakkında net ve özel bilgilerle donatılmış işletmeler, en etkili 
olabilecek azaltma stratejilerini seçmeye ve uyarlamaya devam edebilirler (Chopra & Sodhi, 2004: 54).  

Günümüzde, tedarik zincirindeki riskleri yönetmek daha zordur, çünkü tek başına gibi görünen riskler 
genellikle birbirine bağlıdır ve bir riski azaltan eylemler diğerini daha kötü hale getirebilir (Chopra & Sodhi, 
2004: 54). Bu nedenle, herhangi bir risk yönetim stratejisi tedarik zincirindeki bu risk etkileşimi sebebiyle 
entegre bir risk yönetim yaklaşımını gerektirir (Punniyamoorthy vd., 2013: 80). Bu bağlamda bilinen risk 
yönetiminden kurumsal risk yönetimine geçişte olduğu gibi tedarik zinciri risk yönetiminde de risklerin 
bağımsız ve ayrı ayrı ele alınması yerine sistem düşüncesi ve bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

İşletmelerin sürdürülebilir büyüme amacına ulaşmasında karşı karşıya kalacağı risklerin tanımlanarak, 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle, işletmeler risklerini stratejik bir 
unsur olarak görmekte ve sistematik bir şekilde yöneterek rekabet avantajı sağlamayı öngörmektedirler 
(Walker, Shenkir, & Barton, 2002).  

Lojistik yazınında tedarik zinciri riskleri üzerinde yapılan çalışmaların son yıllarda arttığı görülmektedir. 
Bunlar arasında, risklerin performans üzerindeki etkisinin incelendiği (Özgüner & Özgüner, 2019; Yolaç, 
Tuzcuoğlu, & Şahin, 2019), tedarik zinciri kaynaklı risklerin tanımlanarak, bir risk yönetim sisteminin 
oluşturulduğu (Blos, Quaddus, Wee, & Watanabe, 2009), tedarikçi ve parçaya özgü risklerinin ölçümü, 
izlenmesi ve analizi için tedarikçi risk değerlendirme metodolojisinin geliştirildiği (Blackhurst, Scheibe, & 
Johnson, 2008), ortak risk profiline sahip sektörler için risk değerlendirme ve önceliklendirme aracının 
geliştirilerek test edildiği (Punniyamoorthy vd., 2013; Wang, Jie, & Abareshi, 2014) çalışmalar yer almaktadır. 

Teorik çalışmalara bakıldığında ise; gerek yasal düzenlemeler gerekse çevre koşullarındaki değişimin etkisiyle 
artan öneminin değerlendirildiği (Ceritoğlu, 2018), tedarik zinciri risklerinin kökenleri, tedarik zinciri riski ile 
tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkinin kavramsal olarak incelendiği (Demirci Orel & Akkan, 2018), 
tedarik zinciri risklerinin sıralanarak bu risklerin azaltılmasında uygulanabilecek stratejilerin açıklandığı 
(Chopra & Sodhi, 2004), içerik analizi ile tedarik zinciri risk kaynaklarını tanımlanıp sıralandığı (Hudnurkar 
vd., 2017), tedarik zinciri risk yönetimi alanının gelişim evreleri, riskin nasıl tanımlandığı, kullanılan araştırma 
yöntemleri, sektöre özgü olarak karşılaşılan riskler ve yönetme biçimleri ile katkıları açısından literatürdeki 
yayınların incelendiği (Singhal, Agarwal, & Mittal, 2011) çalışmalar bulunmaktadır. 

2.1. Tedarik Zincirinde Risklerin Sınıflandırılması 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 yılında 14.’sünü yayınladığı Küresel Risk Raporu’na göre dünyada olma 
olasılığı en yüksek riskler önem düzeyine, etki düzeyine ve kategorisine göre sınıflandırılmıştır. Bu riskler 
aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Dünya’daki olasılık ve etki değerine göre ilk 10 risk türü 

Olasılık düzeyine göre ilk 10 risk Etki düzeyine göre ilk 10 risk 
1.Aşırı iklim olayları (Ç)  1.Kitle imha silahlarının yapacağı yıkım (J) 
2.İklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikliğine 
uyum konusunda yaşanacak başarısızlık (Ç) 

2.İklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikliğine 
uyum konusunda yaşanacak başarısızlık (Ç) 

3.Doğal afetler (Ç) 3.Aşırı iklim olayları (Ç) 
4.Veri dolandırıcılığı/hırsızlığı (T) 4.Su krizleri (S) 
5.Siber saldırılar (T) 5.Doğal afetler (Ç) 
6.İnsan ürünü çevresel felaketler (Ç) 6.Biyoçeşitliliğin azalması, ekosistemin çöküşü (Ç) 
7.Büyük ölçekli istenmeyen göç (S) 7.Siber saldırılar (T) 
8.Biyoçeşitliliğin azalması, ekosistemin çöküşü (Ç) 8.Kritik bilgi altyapısının bozulması (T) 
9.Su krizleri (S) 9.İnsan ürünü çevresel felaketler (Ç) 
10.Genel ekonomideki varlık balonları (E) 10.Bulaşıcı hastalıkların yayılması (S) 
Ç: Çevresel risk; T: Teknolojik risk; E: Ekonomik risk, S: Sosyal risk; J: Jeopolitik risk 

Kaynak: The Global Risks Report 2019: 14th Edition (World Economic Forum, 2019) 
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Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirdiği başka bir araştırma da tedarik zinciri ve taşıma riskleri 
üzerinedir. Günlük periyotlarda tedarik zinciri ve taşıma ağlarında çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. 
Bununla birlikte, bazı çevresel faktörler, mevcut ağlardaki açıklarla birleştirildiğinde, yaygın sistemik 
bozulmalara neden olma potansiyeline sahiptir. Tablo 2’de tedarik zinciri veya ulaştırma ağları üzerinde 
önemli ve sistemik etkilere neden olma ihtimaline sahip çevresel risk faktörleri sıralanmıştır (World Economic 
Forum, 2012).  

Tablo 2. Küresel tedarik zincirindeki aksamaları tetikleyen çevresel risk faktörleri 

Risk türü Çevresel risk faktörleri Oranı 
Çevresel risk grubu Doğal afetler %59 

Kötü hava şartları %30 
Salgınlar %11 

Jeopolitik risk grubu Jeopolitik çatışma ve siyasi huzursuzluk %46 
İhracat / ithalat kısıtlamaları %33 
Terör  %32 
Yolsuzluk %17 
Yasadışı ticaret ve organize suç %15 
Deniz korsanlığı %9 
Nükleer / biyolojik / kimyasal silahlar %6 

Ekonomik risk grubu Ekonomik ani talep şokları %44 
Emtia fiyatlarında aşırı oynaklık %30 
Sınır gecikmeleri %26 
Döviz dalgalanmaları %26 
Global enerji sıkıntısı %19 
Mülkiyet / yatırım kısıtlamaları %17 
İşgücü yetersizliği %17 

Teknolojik risk grubu Teknolojik bilgi ve iletişim kesintileri %30 
Ulaştırma altyapısı başarısızlıkları %6 

Kaynak: New Models for Addressing Supply Chain and Transport Risk (World Economic Forum, 2012) 

Bir tedarik zincirinde işletmenin içinde ve dışında bulunan faktörlere ilişkin çeşitli risk kaynaklarının 
tanımlanması riski anlamak ve yönetmek için önemlidir (Punniyamoorthy vd., 2013: 95). Risklerin 
tanımlanması tedarik zinciri risk yönetimi sürecinin önemli bir ilk adımıdır. Riskler tanımlandıktan sonra, risk 
yöneticilerinin risk kategorilerinin evrenini ve riskleri yönlendiren olayları ve koşulları anlamalarını sağlamak 
için riskleri farklı kategorilere ayırmak önemlidir. Bu anlayış daha sonra en etkili olması muhtemel olan farklı 
risk azaltma stratejilerinin seçilmesini ve tasarlanmasını kolaylaştıracaktır (Chopra & Sodhi, 2004: 54). Tedarik 
zincirinde karşılaşılan riskler literatürde farklı gruplandırmalarla sıralanmaktadır. Bu sınıflandırma risk 
türleri veya risk kaynakları adı ile yer almaktadır. Bir tedarik zincirindeki kuruluşlar arasında risk 
tanımlaması ve değerlendirmesi için ortak bir kelime haznesi oluşturmak ve bilinen tedarik zinciri riskleri için 
risk azaltma stratejilerini standartlaştırmak için evrensel olarak kabul edilmiş bir tedarik zinciri riskleri 
sınıflamasına sahip olmak önemlidir (Hudnurkar vd., 2017: 185).  

Tedarik zinciri yönetimi literatüründe risk kaynaklarını tanımlayıp sınıflandıran kapsamlı çalışmalar 
bulunmaktadır. Bir bakış açısı sunması için literatürde yer alan çeşitli tedarik zinciri risk sınıflandırmaları 
Tablo 3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Tedarik zinciri risk sınıflandırmaları 

Risk türleri sınıflandırması Yazar  
Finansal risk, organizasyonel risk, tedarik riski, üretim riski, müşteri ve pazar 
riski, lojistik ve ulaştırma riski, teknoloji riski, çevresel risk, jeopolitik risk, 
yasal ve bürokratik risk, sektöre özgü risk, tedarik zinciri yapısıyla alakalı risk 

(Er Kara & Oktay Fırat, 
2017) 

Ürün özellikleri, tedarik zinciri yönetimi süreçleri, tedarik zinciri altyapısı, dış 
çevre ve insan kaynakları 

(Hudnurkar vd., 2017) 

Operasyonel, altyapı, yasal, kültürel ve sosyal, ekonomik, tedarikçi, depolama, 
dağıtım, işçilik, doğal felaketler kaynaklı riskler 

(Rogers, Srivastava, 
Pawar, & Shah, 2016) 

Tedarikçi kaynaklı riskler, üretici kaynaklı riskler, talep kaynaklı riskler, 
lojistik kaynaklı riskler, bilgi kaynaklı riskler ve çevresel riskler  
İşletme içi, işletme dışı ama tedarik zinciri içerisinde ve tedarik zinciri ağının 
dışında 

(Punniyamoorthy vd., 
2013) 

Malzeme akış riskleri (kaynak – tek tedarikçi riski, tedarikçi esnekliği riski, 
tedarikçi seçimi, tedarik kalitesi, tedarik kapasitesi,  
Üretim – ürün ve süreç tasarım riski, üretim kapasitesi riski, üretim duruşu 
Dağıtım - talep dalgalanması / mevsimsellik ve karşılanmayan talep ve fazla 
stok dengesi 
Bilgi akış riskleri (bilgi doğruluğu, bilgi sistem güvenliği, fikri mülkiyet ve 
bilgi dış kaynak riski 
Finansal akış riskleri (kur riski, fiyat ve maliyet riski, tedarik zinciri 
ortaklarının finansal gücü ve finansal işlemler) 

(Musa, 2012) 

Tedarik kaynaklı riskler, talep kaynaklı riskler, süreç riskleri, çevresel riskler, 
lojistik riskleri, katastrofik riskler  
İşletme içi, işletme dışı ve ağ içi, ağ dışı 

(Sharma & Bhat, 2012) 

Tedarikçilerden kaynaklanan riskler, üretici firmaya bağlı riskler, müşteriden 
kaynaklanan riskler ve çevresel faktörlerin meydana getirdiği riskler 

(Büyüközkan, 2008) 

Tedarik riskleri, faaliyet riskleri ve talep riskleri (Manuj & Mentzer, 2008) 
Tedarik riski, süreç riski, talep riski, fikri mülkiyet riski, davranışsal riskler ve 
politik/sosyal riskler 

(C. Tang & Tomlin, 2008) 

Aksama riski, gecikme riski, bilgi sistemleri kaynaklı riskler, tahmin riski, fikri 
mülkiyet riski, satın alma riski, alacak riski, envanter riski ve kapasite riski 
Tedarikçi kaynaklı, işletme kaynaklı veya müşteri kaynaklı 

(Chopra & Sodhi, 2004) 

İşletmenin içinde, işletmenin dışında ve tedarik zincirinin içinde, tedarik 
zinciri ağının dışında 

(Christopher & Peck, 2004) 

Her işletmenin karşı karşıya kaldığı riskler birbirinden farklıdır. İşletmenin faaliyet alanı, bulunduğu ülke, 
sektörü, müşteri profilleri, tedarik zinciri, çalışanları, iş modeli, teknoloji kullanma yoğunluğu, kullanılan 
teknolojinin türü, rekabet yapısı gibi birçok faktöre göre değişmektedir (Özsoy, 2012: 176).  

Tüm bu sınıflandırmalara ek olarak, söz konusu bir riskin gerçekleşmesi sık veya seyrek olabilir, kısa veya 
uzun vadeli ve etkilenen kuruluşlar için küçükten çok büyük ölçekliye kadar çeşitli sorunlara neden olabilir. 
Zincir boyunca basit bir gecikme geçici bir risk yaratabilir, oysa üreticiyi bir fiyat artışına zorlayan tek 
tedarikçi, uzun vadeli bir riski temsil eder. Bir makine arızası, yedekli kapasiteye sahip bir imalatçı şirket 
üzerinde nispeten küçük bir etkiye sahip olabilirken, ulaşım yolları üzerindeki bir savaşın bir nakliye şirketi 
üzerinde büyük bir etkisi olmaktadır (Chopra & Sodhi, 2004: 54). 

Aşağıda bu çalışmada kullanılan ve Punniyamoorthy ve arkadaşlarının (2013: 85) sınıflandırmasında yer alan 
risk türleri kısaca anlatılmaktadır. 

2.1.1.Tedarikçi kaynaklı riskler 

İşletmeler, tedarik zincirlerinde sayısız risklere maruz kalmaktadır. Tedarik tarafındaki riskler tedarik 
ürünlerinde, satın almada ve tedarikçi ilişkilerinde bulunur (Sharma & Bhat, 2012: 354). Tedarikçi kaynaklı 
risk, üretici işletmenin tedarikçi işletmeleriyle arasında gelişen veya genel tedarikçi piyasasında meydana 
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gelen belirsizlikler nedeniyle, işletmenin üretim gereksinimlerini / talep tahminlerini etkin bir şekilde 
karşılaması için ihtiyaç duydukları malzemeleri teslim edememesiyle ilişkili risk olup girdi riski olarak da 
adlandırılır. (Ceritoğlu, 2018: 206; Faizal & Palaniappan, 2014: 20). Tedarikçi kaynaklı risklere örnek olarak 
kalite problemleri, kritik malzemenin karmaşıklığı, eksik tedarik, esnek olmayan tedarikçi, tedarikçinin 
sorumluluğunu yerine getirememesi, tedarikçinin finansal problemleri, tek tedarikçi bulundurma, 
tedarikçideki sık değişimler, tedarik pazarındaki kapasite kısıtları, tedarikte gecikmeler, fikri mülkiyet riskleri, 
kilit tedarikçinin fiyat indirmemesi, satın alma fiyatlarındaki ani artış, tedarikçilerin etik olmayan 
uygulamalarının ortaya çıkması olarak sıralanmaktadır (Punniyamoorthy vd., 2013: 82; Sharma & Bhat, 2012: 
356).  

2.1.2.Üretici kaynaklı riskler 

Üretici işletmenin üretim ve lojistik sürecinde hatalı planlama yapması, insan kaynakları ve üretim 
araçlarındaki beklenmedik sorunlar ile bunların sonucu olarak üretim süre ve kalitesinde meydana gelen 
değişiklikler, üretimin aksaması veya durmasına neden olan risklerdir (Ceritoğlu, 2018: 210). Üretim sırasında 
makine arızasının meydana gelmesi, grevler, iş kazaları üreticinin iş süreçleri ile ilgili risk örnekleridir 
(Sharma & Bhat, 2012: 356). İç kaliteyi ve kapasiteyi arttırmak için, işletmeler 10 yıldan fazla bir süredir Toplam 
Kalite Yönetimi, Yalın Üretim ve Altı Sigma gibi programlara yatırım yapmaktadırlar. Bununla birlikte, 
işletme içi faaliyetler halen etkin kapasite ve kalitede dalgalanmalara neden olabilecek sorunlara karşı 
hassastır. (Tang & Tomlin, 2008: 13) 

2.1.3.Talep kaynaklı riskler 

Talep miktarında öngörülemeyen değişimler, üretim miktarlarında ve teslim zamanlarında oluşan 
dalgalanmalar, beklenmedik sipariş iptalleri, üretici ve tedarikçi işletmeleri zor durumda bırakmaktadır 
(Büyüközkan, 2008). Dolayısıyla talep riski, hem hacim hem de ürün karmasındaki belirsizlikleri içerir (Tang 
& Tomlin, 2008: 13). Değişken talep, tahmin hatası, müşteriden gelen  yetersiz veya karmaşık bilgi, kilit 
müşteri kaybı ve kredi riski talep kaynaklı riskler içerisinde sıralanmaktadır (Sharma & Bhat, 2012: 356) Talep 
kaynaklı riskler, rastgele tüketici davranışının belirsizliğinden kaynaklanan risklerdir (Nagurney, Cruz, Dong, 
& Zhang, 2005: 120). Bu bağlamda, tahmin kalitesini etkileyen ve bu nedenle tedarik zincirinin yukarı yönlü 
akışında talep dalgalanmalarında yükselmeye neden olan önemli bir sorun kamçı etkisi olarak adlandırılır. 
Kamçı etkisinin nedenleri, çarpık bilgi, satış teşviki, toplu sipariş, aşırı tepkiler, gereksiz müdahaleler, ikinci 
tahmin ve güvensizlik olarak yer almaktadır (Lee, Padmanabhan, & Wang, 1997: 546). 

2.1.4.Lojistik kaynaklı riskler 

Lojistik aksaklıkları nihai müşteriye olan teslimatı etkilemektedir. Lojistik ve nakliye riskleri, malların 
depolanması, paketlenmesi ve teslimatı ile ilgili riskleri kapsar. Lojistik performansının düşük olmasının 
sebepleri arasında lojistik sektöründeki profesyonellik eksikliği, belirsiz trafik koşulları, trafik sıkışıklığı ve 
zayıf altyapı nedeniyle liman ve gümrük kapılarındaki aksaklıklar, engellenen rotalar, uçak uçuşlarının 
durdurulması, otoyol gişelerindeki yanlış uygulamalar yer almaktadır (Er Kara & Oktay Fırat, 2017: 48; 
Sharma & Bhat, 2012: 355).  

2.1.5.Bilgi kaynaklı riskler  

Bilgi kaynaklı riskler; bilgi sistemleri, iletişim sistemleri, teknoloji ile ilgili gelişmeleri kapsamaktadır. Bilgi 
sistemleri için bilginin bulunamaması, bilginin gecikmesi, bilgi altyapısının bozulması, bilgi paylaşım 
problemleri, bilgi sisteminin güvenliği, gizlilik riski, siber saldırılar, sistem uygulama ve yönetim sorunları, 
sistem arızaları başlıca risk konularıdır. İletişim sistemleri ile ilgili riskler iletişim sorunları, kararsız ve 
verimsiz iletişim ağları ve altyapısı ile iletişim standartlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Teknoloji ile 
ilgili gelişmelerden kaynaklanan riskler ise, teknolojideki değişiklikleri, çığır açan bilimsel buluşları, hızlı 
teknolojik gelişmeleri, teknoloji uyumsuzluklarını ve sektördeki teknolojik yenilikleri ifade etmektedir (Er 
Kara & Oktay Fırat, 2017: 48; Punniyamoorthy vd., 2013: 83).  

2.1.6.Çevresel riskler 

Bu risk türü işletme dışı faktörlerden kaynaklanan ve kontrol edilemeyen olayları içerir. Tedarik zincirinden 
ve çevresel etkileşimlerden kaynaklanan belirsizliklerden oluşur. Doğal afetler, savaş ve ya terörist faaliyetler, 
kural ve düzenlemelerdeki değişiklikler çevresel risklere örnektir (Faizal & Palaniappan, 2014: 21). İdari, yasal 



M. Tepe Küçükoğlu 12/2 (2020) 2126-2141 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2133 

ve düzenleyici kurumlar gibi otoriteler, tedarik zincirinin kurulmasında ve işletilmesinde önemli bir belirsizlik 
faktörüdür. Gümrük ve ticaret düzenlemesi gibi idari engeller, tedarik zincirlerinin operasyonel 
performansını kısıtlayabilmektedir. Yasal değişiklikler genellikle ani ve tahmin edilmesi zor durumlar 
içermektedir. Yeni çevreci düzenlemeler ile  tersine lojistik sistemlere yatırım, lojistiğin koşullarının değişmesi 
tedarik zincirinin karmaşıklığını arttırmaktadır (Sharma & Bhat, 2012: 355). Çevresel risklere en güncel örnek 
ise salgın hastalıklar olarak verilebilir. Dünya çapında etkili olan Koronavirüs (COVID-19) tehdidi 2020 
yılında en önemli çevresel risk faktörünü oluşturmuştur. Virüsün yayılımını önlemek amacıyla alınan 
tedbirler kapsamında, sınırların kapanması, ulaşımın aksaması, üretim duruşları ve diğer karantina önlemleri 
tedarik zincirlerinin durma noktasına gelmesine neden olmuştur. 

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  
3.1. Araştırmanın Amacı 

Risk değerlendirmesinin amacı, değer zincirinde hangi alanların ve faaliyetlerin tehlikelere karşı daha duyarlı 
olduğunu göstermektir. Risk yönetimi ise, risklerle başa çıkmak için tasarlanmış geniş bir planlama ve karar 
verme faaliyetidir. Risk türlerini, ortaya çıkma ihtimallerini ve etkilerini anlamak, işletmelerin etkili risk 
yönetimi stratejileri geliştirmeleri için bir başlangıç noktasıdır (Faizal & Palaniappan, 2014: 22). Bu doğrultuda 
işletmelerin tedarik zincirinde karşı karşıya kalabileceği risk türlerinin neler olduğu, bu risklerin gerçekleşme 
olasılıklarının ve meydana getireceği etkilerinin değerlendirilerek her risk türünün önem puanının 
hesaplanması ve öncelikli risklerin ortaya çıkarılması bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla 
aşağıdaki soruların cevapları araştırılmaktadır.  

1. Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan risk grupları ve bu gruplarda yer alan riskler nelerdir? (Tanımlama 
ve sınıflandırma) 
2. Tedarik zincirindeki risk grupları incelendiğinde toplam risk üzerinde bu grupların payı nedir? 
(Değerlendirme) 
3. Söz konusu riskler olasılık ve etki değerleri üzerinden hesaplanan bir risk puanı ile değerlendirildiğinde 
öncelikli riskler hangileridir? (Önceliklendirme) 
4. Sektör, işletme faaliyet yılı ve büyüklüğü açısından risk gruplarının önem derecelerine göre farklılık var 
mıdır? (Farklılık analizi) 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Tedarik zincirinde karşılaşılan risklerle ilgili olarak literatürde birçok farklı sınıflandırma yapılmıştır. Bu 
çalışmada Punniyamoorthy ve arkadaşlarının (2013: 85) önermiş olduğu risk sınıflandırması temel alınmıştır. 
Bu sınıflandırmaya göre bir tedarik zincirinde karşılaşılabilecek temel risk türleri; tedarikçi kaynaklı riskler, 
üretici kaynaklı riskler, talep kaynaklı riskler, lojistik kaynaklı riskler, bilgi kaynaklı riskler ve çevresel riskler 
olarak tanımlanmıştır.  

Kullanılan anket formunda, tedarikçi kaynaklı risk faktörleri 12 ifadeden, üretici kaynaklı risk faktörleri 11 
ifadeden, talep kaynaklı risk faktörleri 6 ifadeden, lojistik kaynaklı risk faktörleri 7 ifadeden, bilgi kaynaklı 
risk faktörleri 4 ifadeden ve çevresel riskler de 6 ifadeden oluşmaktadır. Geliştirilen bu risk ölçeğinde meydana 
gelme olasılığı için 5li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçek ifadeleri anket katılımcıları tarafından olasılık 
açısından değerlendirilirken ilgili riskin meydana gelme frekansı yılda bir ise çok küçük, üç ayda bir ise küçük, 
ayda bir ise orta, haftada bir ise yüksek ve her gün ise çok yüksek ifadesi kullanılmış; çok küçük ifadesi 1 ve 
çok yüksek ifadesi 5 değeri ile temsil edilmiştir.  İşletmeye olan etki açısından değerlendirilirken, etkisi çok 
düşük ise çok hafif, sınırlı etkisi varsa hafif, orta düzeyde etkisi varsa orta, ciddi/kalıcı etkisi varsa ciddi, 
işletmenin kapanmasına/iflasına neden olan bir etki söz konusu ise çok ciddi ifadesi kullanılarak; çok hafif 
ifadesi 1 ve çok ciddi ifadesi 5 değeri ile temsil edilmiştir. Kullanılan anket formu çalışmanın ekler kısmında 
yer almaktadır. 

Öncelikle kullanılan ölçek için güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Daha sonra, her risk unsuru için 
olasılık, etki ve önem puanları hesaplanarak riskler ve risk grupları sıralanmıştır.  

Kocaeli sınırları içinde üretim sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 97 işletme bu çalışmanın 
örneklemini oluşturmaktadır. Ankete katılan işletmelerin başlıca sektörleri gıda, tekstil, metal, otomotiv, 
elektronik, ilaç, inşaat olarak sıralanmaktadır. Anket çalışması 2019 yılının Ekim ayında başlamış, Aralık ayına 
kadar sürmüştür.  



M. Tepe Küçükoğlu 12/2 (2020) 2126-2141 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2134 

3.3. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma için kullanılan anket sorularının ilk bölümünde işletmenin sektörü, büyüklüğü ve faaliyet süresi 
olmak üzere üç konuda tanımlayıcı bilgiler istenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; katılan işletmelerin 
sektörlerinin ağırlıklı olarak gıda (%34), tekstil (%13), metal (%13), otomotiv (%12) ve diğer (%27) sektörlerden 
oluştuğu görülmektedir. Bu işletmelerin %45’i küçük, %20’si orta ve yine %20’si büyük, %15’i de çok büyük 
işletme kategorisinde bulunmaktadır. Son olarak işletmelerin %43’ü 25 yıl ve üzeri, %8’i 20-24 yıl, %7’si 15-19 
yıl, %10’u 10-14 yıl, %17’si 5-9 yıl ve %15’i de 1-4 yıl aralığında faaliyet göstermektedir. 

Kullanılan ölçüm modeli güvenilirlik ve geçerlilik açısından test edilmiştir.  Güvenilirlik değeri için 
Cronbach’s alpha katsayısı kullanılmıştır. Tüm risk gruplarının yeterli güvenilirlik değerine sahip olduğu 
görülmüştür. (α>0,70) Ölçek geçerliliği için de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı 
faktör analizi sonucu bulunan uyum iyiliği değerleri iyi veya kabul edilebilir uyum değerlerine sahiptir. 
Bulunan değerler ve toplam risk modeli faktör yükleri tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4. Tedarik zinciri riskleri ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları 

 Risk grupları Madde 
sayısı 

Cronbach’s 
alpha 

CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

   
   

   
  T

ed
ar

ik
 Z

in
ci

ri
 R

is
kl

er
i 

Tedarikçi kaynaklı risk 
faktörleri 

12 0,922 1,355 0,910 0,976 0,061 

Üretici kaynaklı risk 
faktörleri 

11 0,932 1,529 0,900 0,966 0,074 

Talep kaynaklı risk 
faktörleri 

6 0,827 1,097 0,972 0,996 0,032 

Lojistik kaynaklı risk 
faktörleri 

7 0,911 1,572 0,955 0,987 0,077 

Bilgi kaynaklı risk 
faktörleri 

4 0,918 2,838 0,974 0,987 0,038 

Çevresel kaynaklı risk 
faktörleri 

6 0,865 1,241 0,976 0,994 0,050 

 

  
CMIN/DF:1,592 GFI:0,958  CFI:0,988  RMSEA:0,079 

Tedarik zinciri içerisinde karşılaşılan riskler ve risk gruplarının değerlendirildiği anket verileri; 

• Olasılık değerleri açısından tüm risk maddeleri ve risk gruplarının sıralanması,  
• Etki değerleri açısından tüm risk maddeleri ve risk gruplarının sıralanması, 
• Önem puanları (önem puanı = olasılık x etki) açısından tüm risk maddeleri ve risk gruplarının sıralanması 

şeklinde incelenmiştir. 

Olasılık değerleri kullanılarak risk gruplarının sıralandığı ve tüm maddelerin yine olasılık değerlerine göre 
yer aldığı grafik görünümü aşağıdaki Tablo 5’te yer almaktadır. İlk sırada talep kaynaklı risk faktörlerinin 
olasılık açısından en büyük değere sahip olduğu, bilgi kaynaklı faktörlerin de son sırada yer aldığı 
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görülmektedir. Tüm maddeler incelendiğinde ilk beş sırada talep ve çevresel faktörlere ait maddeler olduğu, 
sırasıyla beklenmedik/geçici müşteriler (TA1), alacak riski (TA4), devlet düzenlemeleri ve kanunlardaki 
belirsizlik (DÇ3), makroekonomik belirsizlik (DÇ2) ile müşteri tercihlerinde değişimin (TA5) bulunduğu tespit 
edilmiştir.  

Tablo 5. Olasılık değerine göre risk grupları ve risk maddeleri sıralaması 

Talep Çevresel Lojistik Üretici Tedarikçi Bilgi 

2,1354 1,9467 1,7639 1,7357 1,7259 1,5747 

 
 

Etki değerlerine için risk grupları incelendiğinde çevresel risk faktörlerinin ilk sıradaki risk grubu olduğu 
bulunmuştur. Son sırada ise tedarikçi kaynaklı risk faktörleri yer almaktadır. Risk maddelerine bakıldığında, 
üretimin durması (Ü1), savaş, terörizm, doğal afetler, grev, ayaklanma gibi elde olmayan etmenler (DÇ6), 
itibar riski (TA6), kalifiye gücünün olmayışı (DÇ5) ve alacak riski (TA4) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Tablo 
6’da risk grupları ve risk maddelerinin sıralaması görülmektedir. 

Tablo 6. Etki değerine göre risk grupları ve risk maddeleri sıralaması 

Çevresel Talep Bilgi Üretici Lojistik Tedarikçi 

3,0601 2,9124 2,8247 2,7488 2,6406 2,6271 
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Önem puanı, her bir maddenin olasılık ve etki değeri çarpılarak hesaplanır. Bu değere risk puanı da 
denilmektedir (Yazıcı, 2018: 24). Önem puanı açısından risk gruplarının öncelik sırası ve tüm maddelerin 
önem skorlarına göre sıralandığı grafik aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; devlet düzenlemeleri ve 
kanunlardaki belirsizlik (DÇ3), alacak riski (TA4), makroekonomik belirsizlik (DÇ2), beklenmedik/geçici 
müşteriler (TA1) ve talepte önemli tahmin hataları (TA2) maddelerinin ilk beş sırayı oluşturduğu ve çevresel 
ile talep kaynaklı risk faktörlerinin maddelerinin ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Risk grupları 
sıralaması da küçük bir farkla olasılık değerlerindeki sıralamayla benzerlik göstermektedir. 

Tablo 7. Önem puanına göre risk grupları ve risk maddeleri sıralaması 

Talep  Çevresel Üretici Lojistik Tedarikçi Bilgi 

6,4983 6,3814 4,941 4,8848 4,8411 4,5979 

 
 

Sektör, işletme faaliyet yılı ve büyüklüğü açısından risk gruplarının olasılık, etki ve önem derecelerine göre 
farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Yapılan Anova analizi sonucunda anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. (p>0,05)  

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İşletmeler geçmişten günümüze artan dış kaynak bağımlılığı ile birlikte bir taraftan temel yeteneklerine daha 
iyi odaklanmakta ve bu sayede rekabet avantajı, etkinlik ve verimlilik hedeflerinde başarılı olmakta, diğer 
yandan ise işletme dışı tedarik zinciri üyelerine bağımlılıkları artarak bu durumdan kaynaklanan belirsizlik, 
aksamalar gibi olumsuz durumlarla karşılaşmaktadırlar. Yönetim açısından bakılacak olursa, tedarik zinciri 
risklerinin yönetilmesinde tedarik zinciri yöneticilerinin sorumluluğu her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, 
önemli risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, doğru yöntemlerle yönetilmesi, düzenli aralıklarla gözden 
geçirilmesi ve bu çalışmaların işletme genelinde tüm çalışanların belirli noktalarda dahil edildiği bütüncül bir 
bakış açısı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tedarik zinciri risk yönetiminin de temel amacı budur. 
Tedarik zinciri risklerinin gruplandırılarak önceliklendirilmesi ile üst yönetimin öncelikli riskler üzerine 
odaklanması ve bu doğrultuda planlama yaparak yönetmesi mümkündür.  

Son yıllarda tedarik zinciri risklerine odaklanan birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalar tedarik zinciri 
risklerini tanımlamakta ve sınıflandırmaktadır (Heckmann vd., 2015; Hudnurkar vd., 2017; Musa, 2012; 
Punniyamoorthy vd., 2013; Singhal vd., 2011). Yöneticilerin tüm risklere aynı anda odaklanabilmesi için hem 
zaman hem de maliyet kısıtı olduğundan bu risklerin önceliklendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle bu çalışmada, ilk olarak kapsamlı bir literatür araştırması ile tedarik zincirinde yer alan riskler tespit 
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edilerek gruplandırılmıştır. Daha sonra, üretim sektöründe faaliyet gösteren 97 işletmenin katılımıyla 
gerçekleştirilen anket çalışması ile elde edilen veriler kullanılarak tedarik zinciri risklerinin olasılık ve etki 
değerleri kullanılarak önem puanları hesaplanmış ve hem risk grupları hem de her bir risk grubunu oluşturan 
maddeler sıralanmıştır. Toplam 46 risk maddesi 6 temel risk grubu altında sınıflandırılmıştır. Kullanılan 
ölçüm modelinin yüksek düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. Hiçbir 
maddenin ilgili risk grubundan düşük faktör yükü ve benzeri bir sebeple çıkarılmasına gerek kalmamıştır. 

Çalışmalar genellikle yüksek olasılık ve düşük etkiye sahip risklere odaklanmakta, düşük olasılık ve yüksek 
etkiye sahip riskleri göz ardı etmektedirler. Bunun nedeni seyrek risk durumları için gerekli tahminleri 
yapmaya yönelik yeterli verinin mevcut olmayışıdır.  (Er Kara & Oktay Fırat, 2017: 49). Ancak önem değeri 
bakımından düşünüldüğünde her iki durum da benzer önem değerlerine sahip olacaklardır. Bu nedenle 
işletmelerin sadece olasılık veya etki değerine tek taraflı olarak bakması yerine, bir takım tahmin yöntemlerini 
kullanarak gerçeğe yakın olasılık ve etki değerleri kullanarak önem puanı hesaplaması ve önem puanları 
üzerinden riskleri önceliklendirerek yönetim teknikleri geliştirmesi tavsiye edilmektedir. 

Bu çalışmanın, tedarik zinciri risklerini tanımlayıp gruplandırarak ve olasılık, etki ve önem puanları 
doğrultusunda risk unsurları açısından bir sıralama yaparak tedarik zinciri yönetimi ve risk yönetimi 
literatürüne katkı yaptığı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, talep kaynaklı ve 
çevresel kaynaklı risk gruplarındaki risklerin ilk sıralarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle talep 
kaynaklı risk grubunda bulunan alacak riski olasılık, etki ve önem puanları açısından ilk beş risk faktörü 
arasında yer almıştır. Ek olarak, yine talep kaynaklı risklerden beklenmedik / geçici müşteriler ile çevresel 
kaynaklı risk grubundan makroekonomik belirsizlik ile devlet düzenlemeleri ve kanunlardaki belirsizlik 
risklerinin hem olasılık hem de önem puanları için ilk beş risk faktörü arasında bulunduğu görülmüştür. Etki 
değerleri incelendiğinde ise, talep ve çevresel kaynaklı riskler benzer şekilde yine ilk sıralarda yer alırken, 
üretim kaynaklı risk faktörlerinden üretimin durması riski ilk sırada bulunmaktadır. 

Söz konusu çalışmada üretim sektöründe yer alan işletmelerden elde edilen veriler doğrultusunda birtakım 
bulgulara ulaşılmıştır. İleriki çalışmalarda, farklı sektörler için de tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi, risk 
yönetim teknikleri ve işletme performansına etkileri konusunda yeni çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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EK: İŞLETMELERE UYGULANACAK ANKET FORMU 

 

İşletme ile ilgili bilgiler: 
İşletmenizin ana endüstriyel / ticari faaliyetleri nelerdir? Hangi sektörde faaliyet göstermektedir? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
İşletmeniz kaç yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir?  
1-4 yıl ☐        5-9 yıl ☐        10-14 yıl ☐        15-19 yıl ☐       20-24 yıl ☐      25 yıl ve üzeri ☐ 
İşletme büyüklüğü (Çalışan sayısı olarak):  
Küçük(1-50)   ☐       Orta (51-250)  ☐         Büyük (251-2000) ☐          Çok büyük (2000 ve üstü)  ☐   
Anketi cevaplayan yetkili; Bölüm/Unvan:  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Aşağıda belirtilen tedarik zinciri risk faktörlerini meydana gelme olasılığı ve işletmenize etkisi açısından 
değerlendiriniz. Değerlendirirken aşağıdaki skalayı kullanınız 

Meydana gelme olasılığını değerlendirirken: 
 

1: Çok küçük => Yılda bir 
2: Küçük => Üç ayda bir 
3: Orta =>Ayda bir 
4: Yüksek => Haftada bir 
5: Çok yüksek => Hergün 

İşletmenize etkisini değerlendirirken:  
 
1: Çok hafif => Etkisi çok düşük 
2: Hafif => Sınırlı etkisi olan 
3: Orta => Orta düzeyde etkisi olan 
4: Ciddi => Ciddi /kalıcı etki yaratan 
5: Çok ciddi => İşletmenin kapanmasına/iflasına 
neden olan 

 
Tedarikçi kaynaklı risk faktörleri Meydana gelme 

olasılığı 
İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Tedarik edilen malzemenin kalitesiz olması           
2. Belirsiz tedarikçi kabul / denetim prosedürü           
3. Tedarikçinin eksik malzeme göndermesi           
4. Tedarikçinin esnek olmaması / değişen şartlara uyum 

sağlayamaması 
          

5. Tedarikçi teknik bilgi eksikliği (üretim metodu, istenen özel 
testlerin yapılması, ekipman, paketleme vb) 

          

6. Tedarikçinin teknik çizim, malzeme teknik döküman vb 
sağlayamaması 

          

7. Tedarikçinin ani bir şekilde yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumu 

          

8. Kritik ve uzun temin süresine sahip malzemeler için tek 
tedarikçiye bağımlı olmak 

          

9. Kritik malzemelerin tedarikçilerinin sıkça değişmesi           
10. Malzeme temininin sıkça gecikmesi           
11. Fikri mülkiyet riski (tedarikçi güvensizliği)           
12. ritik malzemenin karmaşıklığı            

Üretici kaynaklı risk faktörleri Meydana gelme 
olasılığı 

İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Üretimin durması           
2. Üretim sürecinde değişkenliğin yüksek düzeyde olması           
3. Ürün üretim süresinin değişken olması           
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4. Yetersiz üretim kapasitesi           
5. Kapasitenin esnek olmaması           
6. Serbest malzeme akışı için yerleşim düzeninin esnek 

olmaması 
          

7. Belirsiz denetim ve kabul prosedürleri           
8. Sık ürün geri çağırma süreci           
9. Temel yeteneklerin kaybına neden olacak şekilde tasarım 

vb dökümanların tedarikçilerle paylaşılması 
          

10. Stratejik depolar / envanterin düzgün olmayan şekilde 
elleçlenmesi / bakımı 

          

11. Organizasyonel konularla ilgili sorunlar           
Talep kaynaklı risk faktörleri Meydana gelme 

olasılığı 
İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Beklenmedik / geçici müşteriler           
2. Talepte önemli tahmin hataları           
3. Müşteri sevkiyatında gecikmelerin çok olması           
4. Alacak riski           
5. Müşteri tercihlerinde değişim           
6. İtibar riski           

Lojistik kaynaklı risk faktörleri Meydana gelme 
olasılığı 

İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Lojistik işletmesinin operasyon/finansal gücünün yetersiz 

olması 
          

2. Depolama sorunları           
3. Dağıtım ağının kötü tasarlanmış olması           
4. Taşıma modunun yanlış seçimi           
5. Düzgün olmayan paketleme ve işaretleme           
6. Düzgün olmayan istifleme/kaza nedeniyle hasar oluşması           
7. Sevkiyat sürecinde gecikme           

Bilgi kaynaklı risk faktörleri Meydana gelme 
olasılığı 

İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. İşletme içinde veya dışında bilgi ve iletişim altyapısının 

kullanılamaması / gecikmeler 
          

2. İç /dış bilgi işlem altyapısında çökmeler           
3. Bilgi sistemlerinde yetersiz güvenlik           
4. İletişim / bilgi paylaşım ortamının yanlış seçimi           

İşletmenin dış çevresindeki risk faktörleri Meydana gelme 
olasılığı 

İşletmenize 
etkisi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Belirsiz politikalar           
2. Makroekonomik belirsizlik           
3. Devlet düzenlemeleri ve kanunlardaki belirsizlik           
4. Sosyal belirsizlik           
5. Kalifiye gücünün olmayışı           
6. Savaş, terörizm, doğal afetler, grev, ayaklanma gibi elde 

olmayan etmenler  
          

Kaynak: Punniyamoorthy, M., Thamaraiselvan, N., & Manikandan, L. (2013). Assessment of Supply Chain 
Risk : Scale Development and Validation. Benchmarking: An International Journal, 20(1), 79–105. 
https://doi.org/10.1108/14635771311299506 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Seçilmiş, C., Düşmezkalender, E. (2020). Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 2142-2150. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2020, 12(2), 2142-2150 
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.967  
 
Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü 
(The Impact of Crisis Perception on Entrepreneurial Intention: Mediating Role of Self-
Efficacy ) 

 

Cihan SEÇİLMİŞ  a  Ebru DÜŞMEZKALENDER b 

a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye. csecilmis@ogu.edu.tr 
b Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye. earslaner@ogu.edu.tr 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Kriz algısı 
Özyeterlik 
Girişimcilik niyeti 
Turizm eğitimi 
 
Gönderilme Tarihi 14 Mart 
2020 
Revizyon Tarihi 10 Haziran 
2020 
Kabul Tarihi 20 Haziran 2020 
 
Makale Kategorisi:  
Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu araştırmada kriz algısı ile girişimcilik niyeti ilişkisinde özyeterliğin aracılık rolünün 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem –  Araştırma evreni turizm fakültelerinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler 
kolayda örnekleme tekniği kullanılarak toplanmış ve 247 turizm eğitimi alan öğrenciye ulaşılmıştır. 
Çalışmanın verileri yüz yüze anket tekniğiyle toplanmış ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz 
edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonuçları turizm eğitimi alan öğrencilerin kriz algısı ile girişimcilik niyeti 
arasında pozitif ve anlamlı, aynı şekilde özyeterlik ile girişimcilik niyeti arasında da pozitif ve 
anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmada, özyeterliğin, kriz algısı ve 
girişimcilik niyeti ilişkisinde aracılık etkisinin olduğu da tespit edilmiştir.  

Tartışma – Bu çalışma kriz algısının, girişimcilik niyetini pozitif yönde de etkileyebileceğini 
göstererek literatüre ve uygulayıcılara katkı sağlaması bakımından önemlidir.  
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Purpose – In this research, it is aimed to determine the mediating role of self-efficacy in the 
perception of crisis and entrepreneurial intention. 

Design/methodology/approach – The population of the research consists of students studying in 
tourism faculties. During the data collection process, the convenience sampling method was used 
and have reached 247 students. The data of the study were collected by the face to face questionnaire 
technique. Study data were analyzed using the structural equation model. 

Findings – The results obtained that positive and significant relationship between the perception of 
crisis and the intention of entrepreneurship. In the same way, positive and significant relationship 
between self-efficacy and entrepreneurial intention. Another important result of the study is that 
self-efficacy has a mediating effect on the relationship between crisis perception and entrepreneurial 
intention. 

Discussion – This study is important in terms of contributing to the literature and practitioners 
because of perception of crisis positively affects on entrepreneurship intention. 

 

 

1. Giriş 

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hem işletmeler hem bireyler için birçok fırsat sunmakla birlikte, yenilikleri 
yakalayabilmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. Özellikle iş kurma veya rekabet edebilme koşulları bilgiyi 
en iyi şekilde kullanımı gerektirmektedir. Diğer taraftan bilgiye ulaşımın kolaylaşması, yeni fikirlerin ortaya 
atılması, benimsenmesi ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Bu anlamda yenilik içeren ve işletmelere, 
topluma ve bireylere katkı sunabilen girişimcilik faaliyetleri önem kazanmıştır. Bu bağlamda dikkat çeken 
girişimcilik ve girişimcilik niyeti kavramları, son yıllarda hem araştırmacıların hem de karar vericilerin ilgi 
odağı haline gelmiştir.  
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Girişimcilik niyeti birçok duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu anlamda özellikle krizler dikkat 
çekmektedir. Kriz dönemleri birçok kişi ve işletme için beklenmedik sonuçlar doğurduğundan istenmeyen bir 
durum gibi görülse de, birçok kriz girişimcilik niyeti yüksek olanlar için bir fırsat sunabilmektedir. Bu kişiler 
kriz dönemlerini fırsata çevirerek, yeni fikirleriyle önemli işler yapabilmektedirler. Ancak krizler girişimcilik 
niyetini azaltan bir faktör olarak da değerlendirilebilir. Krizlerin olumsuz etkileyebileceği girişimcilik niyeti 
birçok kişilik özelliğiyle de olumlu etkilenebilmektedir. Mirza ve Demiral’ın (2019) çalışmasında da belirtildiği 
gibi yenilikçi olma, risk alma, kendine güven, kontrol odağı gibi kişilik özellikleri girişimcilik eğilimini 
artırmaktadır.  

Literatürde bir dizi çalışmanın özyeterlik ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi konu aldığı görülmektedir. 
Örneğin bir çalışmada özyeterliğin; girişimci niyetleri ve bu niyetlerin girişimci eylemlerle sonuçlanma 
olasılığını belirlemede açıklayıcı bir değişken olarak görüldüğüne vurgu yapılmaktadır (Boyd ve Vozikis, 
1994:66). Çolakoğlu ve Çolakoğlu (2016) ise yaptıkları çalışmada özyeterliği yüksek kişilerin girişimcilik 
eğilimlerinin yüksek olacağı sonucunu ortaya koymaktadır. Şeşen ve Basım (2012) da öğrencilerin özyeterlik 
özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. 

Bu çalışmada öğrencilerin kriz algıları ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması, bu 
ilişkide özyeterliğin aracılık rolünün tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Literatür incelendiğinde belirtilen üç 
değişkenin birlikte ele alındığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu anlamda girişimcilik niyetinin kriz ve 
özyeterlik bağlamında değerlendirildiği bu çalışmanın gelecekle ilgili bir harita oluşturmak anlamında önemli 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca girişimcilik faaliyetlerine daha çok gençlerin eğilimli olduğu 
düşünüldüğünde, belirtilen değişkenlerin öğrenciler örnekleminde gerçekleştirilmesinin çalışmaya daha fazla 
anlam kattığı düşünülebilir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde kriz, girişimcilik niyeti, özyeterlik 
kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunularak, öğrenciler üzerine gerçekleştirilen nicel bir çalışmanın bulgu 
ve sonuçlarına yer verilmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Kriz 

Genel anlamda kriz; endişe, stres, felaket, buhran, bunalım anlamlarına gelen ve birçok farklı şekilde 
tanımlanan bir kavramdır. Yönetim literatüründe ise kriz en çok kullanılan terimlerden birisi olup (Santana, 
2004:306), bir örgütün düzenini bozan, varlığını tehdit eden, hızlı bir şekilde ortaya çıkan ve acil çözüm 
gerektiren bir durum olarak tanımlanmaktadır.  

Kriz önceden fark edilemeyen ani değişiklikleri ifade etmekte olup, acil bir şekilde cevap vermeyi 
gerektirmektedir. Dolayısıyla beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Ancak gerekli önlemler 
alındıktan sonra olumsuz etkileri azaltılabilir ve denetim altında tutulabilir. Oluşturulan strateji ve politikalar 
işletmelerin daha sonra yaşanacak krizlere hazırlıklı olmasını sağlayacaktır (Çetinsöz, 2010:38). Çevresel 
değişiklikler dikkate alınmaz, hatalı kararlar verilirse kriz yönetimi zorlaşmakta krizin süresi de uzamaktadır.  

Tüm sektörler krizlerden etkilense de kuşkusuz turizm krizlere karşı en duyarlı sektördür. Büyük olaylar, 
terör saldırıları, doğal afetler, salgınlar, değişen perdede birçok olay turizm sektörü üzerinde yıkıcı etkilere 
neden olmaktadır (Santana, 2004:299). Turizmde kriz, sektörün veya sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, 
doğal afet, sosyo-ekonomik değişiklikler, terör olayları, uygulanan yanlış politika ve yönetim uygulamalarıyla 
büyük zararlara uğraması veya iflasla karşı karşıya kalmasıyla birlikte belirtilen bu sorunların çözümü için 
arayış içine girmesi olarak ifade edilebilir (Yakut Aymankuy, 2001:106). Krizin nasıl olduğu ve hangi nitelikler 
taşıdığı tam olarak anlaşılabilirse, turizm işletmeleri krize yönelik çözümler geliştirebilmekte, kriz en az 
zararla atlatılabilmekte ve hatta belki krizin fırsata dönüşme ihtimali bile olabilmektedir (Göral, 2014:90-91).  

2.2. Girişimcilik Niyeti 

Girişimci, işletmenin kaynaklarını bir araya getirerek yeni işlerin oluşturulmasında riski üstlenecek 
girişimcilik ruhu taşıyan kişi olarak tanımlanmaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2013:24). Girişimcilik niyeti ise, 
kişinin girişimci davranışı gerçekleştirmek için göstereceği çabadır  (Linan ve Chen, 2009:596). Başka bir 
anlatımla ise girişimcilik niyeti, bireylerin yeni işler kurmak veya mevcut işletmeler içinde yeni değerler 
gerçekleştirmek için yapılan eylemlerin bilişsel bir temsili olarak ifade edilmektedir (Fini vd., 2012:5).  
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Literatürde, girişimciliği etkileyen birçok faktörden bahsedilse de; bireylerin tutumları, deneyimleri, 
davranışları, kişiliği ve demografik özelliklerinin girişimcilik niyetini etkilemede önemli rol oynadığını 
gösteren çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin Kalkan (2011) yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin 
kişisel tutumunun girişimcilik niyetleri üzerinde etkili sonucuna ulaşmıştır. Şeşen ve Basım (2012) yaptıkları 
çalışmada öğrencilerin yaş, cinsiyet, önceki iş deneyiminin girişimcilik niyetlerini farklılaştırdığını ortaya 
koymaktadır. Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin belirlendiği başka bir 
çalışmada, kendine güven, başarma ihtiyacı, iç kontrol odağı ve belirsizliğe karşı tolerans ile girişimcilik niyeti 
arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Koca Ballı ve Üstün, 2019).  

2.3. Özyeterlik 

Yönetim ve eğitim bilimleri literatüründe, yeterlik ve özyeterlik kavramları farklı amaçlar için farklı şekillerde 
tanımlanmıştır. En yaygın olanları ise, mesleki yeterlik, kolektif yeterlik, matematiksel yeterlik, akademik 
özyeterlik ve öğretmen özyeterliğidir. Eğitim ve yönetim bilimlerinde ise 1990 yılından sonra özyeterlik 
kavramının yaygın bir şekilde çalışıldığı görülmektedir (Orhan ve Komşu, 2016:2). Özyeterlik, bir kişinin çok 
stresli ve zorlayıcı taleplerle başa çıkma yeterliğine olan inancıdır (Luszczynska vd., 2005:439).  

Özyeterlik, bireylerin belirledikleri bir amaç doğrultusunda, ne kadar çaba harcayacakları, ne kadar zorluğa 
dayanabilecekleri, başarısızlık karşısında ne gibi tepki vereceklerini etkilemektedir (Akkoyunlu vd., 2005:1). 
Özyeterlik kişinin bir durumla başa çıkabilmek için yapılması gereken eylemlerin ne kadar iyi yapılabildiğine 
ilişkin yargılarla ilgilidir. Burada iki durum söz konusudur. Bireylerin sahip olduğu yargılar olumlu ise, 
karşılaşılan durumla ilgili yargılar kişiyi başarıya ulaştıracaktır. Diğer durumda ise, olumsuz yargılara sahip 
bireyler başarısızlık kaygısı yaşayacaktır (Morgil vd., 2004:63). Başarılı deneyimler, olumlu geribildirimler, 
pozitif olma özelliği özyeterliği artıran kavramlar olarak değerlendirlmektedir. Güçlü bir özyeterlik özelliğine 
sahip bireylerde, başarı ve iyilik hali oluşmakta, kişisel gelişim becerileri çeşitlenmektedir (Uysal, 2013:144-
145). Bir kişi bir işi yapabilecek yeteneğe sahip olmasına rağmen, özyeterlik inancı düşük olabilirken, beceri 
sahibi olmayan bir birey de yüksek özyeterlik inancına sahip olabilmektedir (Bolat, 2011:256). 

3. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı, kriz algısı ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide özyeterliğin aracılık rolünün tespit 
edilmesidir. Buradan hareketle araştırma için belirlenen hipotezler şunlardır: 

H1. Kriz algısının girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H2.   Kriz algısının özyeterlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  
H3. Özyeterliğin girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
H4. Kriz algısı ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide özyeterliğin aracılık rolü vardır.  

4. Yöntem  

Nicel araştırma yaklaşımına dayanan bu çalışmada ölçme aracı olarak iki ana bölümden oluşan anket 
kullanılmıştır. Anketin birinci bölümde çalışanların kriz algılarını ölçen 7 ifade (Manzano-García vd., 2017, 
Seçilmiş vd., 2019) özyeterliliği ölçen 10 ifade (Schwarzer vd., 1997:71-72) ve girişimcilik niyetini ölçen 6 ifade 
(Linan ve Chen, 2009) yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye 
yönelik yedi soru (cinsiyet, yaş, medeni durum, tecrübe, günlük çalışma saati, eğitim ve aylık gelir) 
bulunmaktadır. İlgili ifadeler 5’li likert tipi ölçek (1-kesinlikle katılmıyorum ile 5-kesinlikle katılıyorum) ile 
değerlendirilmiştir. Anket çalışmasından önce, ölçeğin güvenilirliğini test etmek için 25 kişiyle pilot çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirliğine Cronbach Alpha (α) katsayısı ile bakılmış, test 
sonucunda (α) değeri 0,87 olarak bulunmuş ve ölçeğin yüksek güvenilir olduğu görülmüştür. 

4.1. Evren ve Örneklem 

Çalışma evrenini, turizm fakültelerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin 
üniversiteyi bitirip, belli tecrübeleri edindikten sonra girişimci olarak sektörde yer alma ihtimali yüksektir. 
Ancak yaşanan krizlerin en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm sektörü olduğundan kriz algısı 
girişimcilik niyetini etkileyebilmektedir.  Bu noktada özyeterlik girişimcilik niyetini arttırıcı etki yaratabilir. 
Bu nedenle araştırmada kriz algısı, özyeterlik ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Araştırma 
kapsamında basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 400 adet anket dağıtılmış ve 284 adet anket toplanmıştır.  
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Araştırmada 37 anket eksik ve hatalı doldurulduğundan değerlendirilmeye alınmamış ve 247 anket analize 
dahil edilmiştir. Veriler 1-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yüzyüze anket tekniği ile toplanmıştır.   

Yapısal eşitlik modelinde, uyum ölçütlerinden biri araştırma örnekleminin yeterliliğinin değerlendirildiği 
“kritik n” değeri olup, kritik N istatistiği için 200’ün üzerinde bir değer model için yeterli uygunluk göstergesi 
olarak kabul edilmektedir (Bollen, 1989). 

Araştırmaya dahil olan öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini belirten frekans dağılımları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Buna göre; araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine bakıldığında erkek 
öğrencilerin % 59.5 ile daha fazla katılım gösterdiği görülmektedir. Ailesinin aylık geliri en yüksek olan grup 
2001-3000 TL (%28,7) arasında olan öğrencilerdir.  

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Özellikleri 
 f %   f %        
Cinsiyet    İş Tecrübesi          
Kadın 100 40,5  Yok 74 30,0        
Erkek 147 59,5  0-3 ay 63 25,5        
    3-6 ay 30 12,1        
Ailede Ticaret Yapma    6-9 ay 17 6,9        
Var 88 35,6  9-12 ay 8 3,2        
Yok 159 64,4  1 yıl + 55 22,3        
    Gelir          
Sınıf    2000- 33 13,4        
1. 79 32,0  2001-3000 71 28,7        
2. 63 25,5  3001-4000 56 22,7        
3. 46 18,6  4001-5000 25 10,1        
4. 59 23,9  5001+ 62 25,1        
              
Yaşanılan Yer    Girişimcilik Dersi Alma          
Köy 8 3,2  Evet 84 34,0        
İlçe/kasaba 56 22,7  Hayır 163 66,0        
İl 183 74,1            
Not: n: 247              

İş tecrübesi açısından bakıldığında öğrencilerin %30’unun bir iş tecrübesi bulunmazken, ailelerinde ticaretle 
uğraşanların oranı da % 35.6’dır. Öğrencilerin %  66 gibi büyük bir kısmı girişimcilik dersi almazken, illerde 
yaşayanların oranı ise % 74’ olarak belirlenmiştir. 

4.2. Verilerin Analizi 

Verileri analiz etmek için LISREL 8.80 kullanılarak öncelikle doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılmıştır. Yakınsaklık geçerliliğinin değerlendirilmesinde ölçüm modeli, yapılar arasındaki 
ilişkilerin kuvvet ve yönünü belirlemek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır.  

 
A: Kriz Algısı; B: Girişimcilik Niyeti; C: Özyeterlik 

Şekil 1. Kriz Algısı, Özyeterlik ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişkiler İçin Önerilen Model 
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Modelde, :öğrencilerin kriz algısını, : girişimcilik niyetini,    : özyeterliğini  : kriz algısının, 

girişimcilik niyeti üzerindeki doğrudan etkisini; : kriz algısının, özyeterlik üzerindeki doğrudan etkisini; 

: özyeterliğin girişimcilik niyeti üzerindeki doğrudan etkisini göstermektedir. 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Bulguları  

Yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla araştırma hipotezlerinin test edilmesine ilişkin analizlere ilişkin 
sonuçlar Şekil 2 ve Tablo 2 de gösterilmektedir.  

  

 
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modellemesi  

 
 “A: Kriz algısı ” bağımsız gizil değişkeninin “C: Girişimcilik niyeti” bağımlı gizil değişkenini pozitif olarak 
etkilediği görülmektedir. A ve C değişkenleri arasındaki ilişki katsayısı 0,08’dir. Bu durumda öğrencilerin 
krize yönelik algılarındaki bir birimlik artış, öğrencilerin girişimcilik niyetini 0,08 birim arttırmaktadır. Benzer 
şekilde, “A: kriz algısı” bağımsız gizil değişkeninin “B: özyeterlik” bağımlı gizil değişkenini pozitif olarak 
etkilediği görülmektedir. A ve B değişkenleri arasındaki ilişki katsayısı 0,18’dir. Yani öğrencilerin kriz 
algılarındaki bir birimlik artış, özyeterliklerini 0,18 birim arttırmaktadır. Bu katsayılardan yola çıkarak turizm 
öğrencilerinin kriz ortamlarında iş bulamama riskine karşın girişimcilik niyetlerinin artacağı söylenebilir.  
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Tablo 2. Önerilen Modelin Uyum Değerleri ve Standart Uyum Ölçütleri 
Uyum Ölçütleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Model Değeri Uyum 

x2 / sd 0 ≤  x2 / sd ˂ 2 2 ≤  x2 / sd ≤ 3 2,23 Kabul Edilebilir 
RMSEA 0 ≤  RMSEA ˂ 0,05 0,05 ≤  RMSEA ≤ 0,08 0,071 Kabul Edilebilir 
SRMR 0 ≤  SRMR ˂ 0,05 0,05 ≤  SRMR ≤ 0,10 0,073 Kabul Edilebilir 
NFI 0,95 ˂  NFI ≤ 1,00 0,90 ≤  NFI ≤ 0,95a 0,90 Kabul Edilebilir 
NNFI 0,97 ˂  NNFI ≤ 1,00 0,95 ≤  NNFI ≤ 0,97b 0,95 Kabul Edilebilir 
IFI 0,95 ˂  IFI ≤ 1,00 0,90 ≤  IFI ≤ 0,95 0,93 Kabul Edilebilir 
RFI 0,95 ˂  RFI ≤ 1,00 0,90 ≤  RFI ≤ 0,95 0,93 Kabul Edilebilir 
CFI 0,97 ˂  CFI ≤ 1,00 0,95 ≤  CFI ≤ 0,97 0,95 Kabul Edilebilir 
GFI 0,95 ˂  GFI ≤ 1,00 0,90 ≤  GFI ≤ 0,95 0,88 Kabul Edilebilir 
AGFI 0,90 ˂  AGFI ≤ 1,00 0,85 ≤  AGFI ≤ 0,90 0,85 Kabul Edilebilir 

Araştırma değişkenleri tek boyutlu doğaları nedeniyle ölçüm modeline birinci düzey olarak dâhil edilmiştir. 
Sonuçlara göre, ölçüm modeli kabul edilebilir indislere sahiptir ( RMSEA = 0.071, CFI = 0.951,  NFI = 0.953). 
0.90'dan büyük veya ona eşit CFI ve NFI değerleri kabul edilebilir uyumu gösterirken (Tabachnick, Fidell ve 
Ullman, 2007), 0.080’dan küçük RMSEA değeri kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Hu ve Bentler, 1999). 
Kriz algısı ölçeğine ait bir, girişimcilik niyetine ait iki ve öz yeterliğe ait bir ifade düşük değerler nedeniyle, 
ölçüm modelinden çıkarılmıştır. Geriye kalan ifadeler anlamlıdır (p < 0.01). Tablo 3’de gösterildiği gibi, bileşik 
güvenirlik değerleri 0.79-0.92 aralığındadır.  Bu bulguya göre yapı güvenirliği tesis edilmiştir (Bagozzi ve Yi, 
1988). Açıklanan ortalama varyans değerleri 0.35- 0.75 aralığındadır. Fornel ve Larcker (1981) AVE değeri 
0,50’nin altında olmasına rağmen CR değeri 0,70’in üzerinde ise 0,50’nin altındaki AVE değerlerinin de kabul 
edilebileceğini belirtmektedir. Alfa katsayıları 0.789-0.830 aralığındadır. Bu sonuç yapıların içsel tutarlılığına 
işaret etmektedir (Nunnally, 1978). 

Tablo 3. Ölçüm Modeli 

Faktörler / Maddeler Standart 
Yükler t-değeri 2

R  
 

A 

A: Kriz Algısı 
CR=0.79 
AVE=0.39 

 

    
0,37 5,52*** 0,1369 .822 
0,45 6,74*** 0,2025 
0,66 10,59*** 0,4356 
0,77 13,07*** 0,5929 
0,74 12,34*** 0,5476 
0,70 11,53*** 0,4900 

B: Öz Yeterlilik 
CR=0.86 
AVE=0.35 

 

    
0,57 10,26*** 0,3249 856 
0,51 6,56*** 0,2601 
0,69 8,08*** 0,4761 
0,63 7,64*** 0,3969 
0,51 6,49*** 0,2601 
0,68 7,99*** 0,4624 
0,75 8,49*** 0,5625 
0,69 8,02*** 0,4761 
0,64 7,72*** 0,4096 

C: Girişimcilik Niyeti         
CR=0.92                
 AVE=0.75 

    
0,77 10,26*** 0,5929 .942 
0,81 13,67*** 0,6561 
0,92 16,18*** 0,9464 
0,96 16,83*** 0,9216 

Yapılan YEM analizine göre, kriz algısının, öz yeterlik ve girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini ortaya koyan 
faktörler ve bu faktörlere ait parametre tahminleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Yapılan analizler sonucunda 
𝐻𝐻1 𝐻𝐻2 ve 𝐻𝐻3 hipotezleri desteklenmiştir.  
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Turizm öğrencilerinin kriz algılarının, girişimcilik niyetine etkisinde, öz yeterliğin aracılık rolü olup 
olmadığını test etmek için bootstrap yöntemini kullanan regresyon analizi yapılmıştır. Analizler yapılırken 
Process makro kullanılmıştır (Hayes, 2018). Bootstrap ile yapılan aracılık etki analizinde araştırma hipotezinin 
desteklenebilmesi için analizin %95 güven aralığındaki (CI) değerlerin sıfır (0) değerini kapsaması 
gerekmektedir (MacKinnon vd., 2004). Bu amaçla yapılan regresyon analizi sonuçları Şekil 3’ de verilmiştir. 
 
                                                                            R2 = .024 
                                Ö                                        
 Öz Yeterlik  
 
 
 
                    
 
 
 
                 Kriz Algısı                                                                                            Girişimcilik Niyeti 
 
 
 

Şekil 3. Aracılık İlişkisi  
 

Buna göre öğrencilerin kriz algılarının, girişimcilik niyetleri üzerinde dolaylı etkisinin anlamlı olduğu, 
dolayısıyla öz yeterliğin  kriz algısı ile girişimcilik niyeti ilişkisine aracılık ettiği tespit edilmiştir (b = .050, %95 
CI [.009, .098]). Görüldüğü gibi Bootstrap alt ve üst güven aralığı değerleri, sıfır (0) değerini içermemektedir. 
Buna göre H4 hipotezi desteklenmiştir.  

5. Tartışma ve Sonuç  

Literatür incelendiğinde, önceki çalışmalarda çoğunlukla girişimcilik niyetini etkileyen bireysel faktörler 
üzerinde durulduğu, krizlerin girişimcilik niyetine etkisinin araştırmalara konu olmadığı görülmüştür. 
Krizlerin yoğun bir biçimde etkilediği turizm sektörü için böyle bir çalışma önem taşımaktadır. Turizm 
sektörü krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisidir. Krizin en önemli göstergelerinden biri de düşen 
doluluk oranlarına paralel olarak istihdamın da azalmasıdır.  Bu nedenle kriz algısı, riskler barındırması 
nedeniyle girişimcilik niyetini azaltabilirken aynı zamanda iş bulamama endişeleri ve krizi fırsata çevirmek 
isteyen kişiler içinse girişimcilik niyetini artırabilmektedir.  

Çalışma sonuçları, turizm eğitimi alan öğrencilerde, kriz algısının, girişimcilik niyetini arttırdığını 
göstermektedir. Kriz ve girişimcilik ilişkisini birebir konu alan bir çalışmaya rastlanmamış olmasına rağmen 
benzer bir değişken olarak risk ele alındığında, Zhao vd.’nin (2005) risk eğiliminin girişimcilik niyeti üzerine 
etkisini değerlendirdikleri çalışma sonuçlarıyla, bu çalışma sonuçlarının paralellik gösterdiği görülmektedir. 
Bunun yanında risk eğiliminin girişimcilik üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin ampirik çalışmalar da (Miner 
ve Raju, 2004; Stewart ve Roth, 2001) mevcuttur.   Bu sonuçlar turizm eğitimi alan öğrencilerin, mezun 
olduktan sonra iş bulma endişeleri nedeniyle kendi işyerlerini açma konusunda düşünceleri olabileceğini 
ortaya koymaktadır. 

Araştırmadaki diğer bir sonuç özyeterlik ile girişimcilik niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmasıdır. Bu 
sonuç değerlendirildiğinde, öz yeterliliği yüksek olan öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin artacağı 
söylenebilmektedir. Bu sonuç literatürdeki bazı araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Chelariu vd., 
2008;  Freling ve Forbes 2005;  Jung vd., 2001; Krueger vd., 2000;  Wilson vd., 2007; Zhao vd., 2005).  

Araştırma sonuçları kriz algısı ve girişimcilik niyeti ilişkisinde özyeterliğin aracılık rolü olduğunu 
göstermektedir. Yani özyeterlik, kriz algısının girişimcilik niyeti üzerindeki pozitif etkisini arttırmaktadır. Bu 
nedenle öğrencilerin girişimci olmalarının sağlanmasında özyeterliklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
Bulgular, kriz algısının etkisi için teorik bir açıklama sunarak önceki çalışmaların ötesine geçmektedir. 
Sonuçlar, kriz algısının, öz-yeterlik üzerinden girişimci niyetlerin ortaya çıkmasında rol oynadığını 

c= .152, p<.01) 

  Doğrudan etki (c’) = .100, p) .05 

Dolaylı etki = .050, %95 CI (.009, .098)  
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göstermektedir. Bu durum kriz durumunu soğukkanlı bir şekilde yönetip krizi fırsata çevirebilecek kişiler için 
daha fazla geçerli olabilir. Gelecek çalışmalar için, girişimcilik niyetine etki edebilecek diğer faktörlerin de 
dahil edilerek, kriz algısının aracılık etkisine bakılması önerilebilir.  
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Purpose – The aim of this research is to identify the effect of organizational identification on 
organizational commitment. 

Design/methodology/approach – Within the framework of the existing literature, two Likert type 
scales were used to measure the conceptual structures. The measurement tools were distributed to 
275 participants consisting of white-collar employees working in trade, service and production 
companies operating in Istanbul. In total, 243 respondents filled out the questionnaires, however, 30 
of them were evaluated as invalid due to the missing information. Finally, statistical analyses were 
performed based on the data of 213 respondents. The research was conducted by IBM SPSS 22.0 and 
AMOS 23.0 software. In addition to the main hypothesis, the relationships between organizational 
commitment and demographic variables such as age, status and work experience were investigated 
through statistical analysis.  

Findings – It has been concluded that there is a significant, linear, and positive relationship between 
two conceptual structures; and organizational identification has an effect on organizational 
commitment. On the other hand, no significant relationship was found between organizational 
commitment and the demographic variables of age, status, and work experience. 

Discussion – Organizational identification was found to be an effective factor in organizational 
commitment; and therefore, managers should work on improving the employee identification with 
the organizations. The findings are limited to the perceptions of 213 employees and the sample 
consists of employees working in enterprises operating in the trade, production, and service sectors 
in Istanbul. The analysis can be expanded further to other industries and employees in the future 
studies. 

1. INTRODUCTION 

Organizational identification and organizational commitment of employees are two important factors in the 
performance of organizations. For this reason, managers should apply methods and incentives to increase 
employee identification and commitment in organizations. Organizational identification refers to the situation 
where both the values and goals of the organization and the individual overlap so that the individual 
integrates with the organization and sees him or herself as a part of the organization. The individual perceives 
the organization's success or failure as his or her own success or failure. As the individual defines himself or 
herself, the organization occupies an important place. Organizational identification is a psychological and 
cognitive concept; and it is certainly different from organizational commitment. Organizational commitment 
also considers the interests between the individual and the organization. While organizational commitment is 
the acceptance of organizational values and beliefs, appropriation prevails beyond acceptance in 
organizational identification. 

Commitment, as a form of concept and understanding, is an emotional form of expression that exists wherever 
there is a sense of community. It means the state of being dedicated to someone or to an organization. 
Commitment can be defined as a process that ties the individual to a formation or action. Organizations must 
meet certain conditions to achieve sustainable success. At this point, it is critical to hire competent employees 
to the organization, to minimize intention to leave by ensuring employee satisfaction and to establish 
organizational commitment. The most important indicator of organizational commitment is the coincidence 
of the employee's goals and values with the goals and values of the organization. An employee who does not 
adopt the goals and values of an organization cannot be expected to show loyalty to that organization. 

http://www.orcid.org/0000-0002-8416-9414
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The relationship between organizational identification and organizational commitment has been examined 
by various researchers in the literature. However, it has been observed that studies on this subject are limited, 
particularly in the national literature. This study aims to contribute to the enrichment of knowledge in the 
literature by investigating the effect of organizational identification on organizational commitment. In 
addition, the relationships between organizational commitment and demographic variables were examined 
through the present study. The study includes white-collar employees working in enterprises operating in the 
trade, production, and service sectors in Istanbul. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1 Organizational Identification 

Organizational identification can be defined as the integration of an individual by establishing a strong tie 
with the organization in which he or she is a member. The first model proposal for organizational 
identification was made by March & Simon (1958), and then researchers such as Brown (1969), Rotondi (1975), 
Porter et al. (1979) and Ashforth & Mael (1989) contributed to the development of the concept. Some 
researchers considered organizational identification as a dimension of attitudinal organizational commitment, 
while others argued that it was a separate structure. Ashfort & Mael suggested that organizational 
identification is a different and distinct structure from organizational commitment (Riketta, 2005: 359). Mael 
& Ashforth (1992: 104) defined organizational identification as “the perception of oneness with or 
belongingness to an organization, where the individual defines him or herself in terms of the organization(s) 
in which he or she is a member”. According to them, the main difference between identification and 
commitment is that identification reflects the individuals' own definitions, but there is no such approach in 
commitment. Identification is a cognitive/perceptual structure that reflects to what extent the organization is 
included in the concept of self-identity, but commitment is more typically considered as an attitude towards 
the organization. In parallel with these different conceptualizations, organizational identification is perceived 
by an individual as a shared destiny with the organization. The distinctiveness of organizational identification 
and organizational commitment as different conceptual structures has been supported by many theoretical 
and empirical studies (Riketta, 2005: 374; Van Knippenberg & Sleebos, 2006: 573; Stinglhamber, et al., 2015: 2). 

The concept of organizational identification is based on Tajfel's (1978) social identity theory and Turner's (1985) 
self-categorization theory. Social identity theory explains social self, group processes and relationships 
between groups. Self-categorization theory is the continuation of the social identity theory and deals with the 
classification process in detail as the basis of in-group behavior. Although the two theories have different focus 
and emphasis, they share many common assumptions and have the same ideological perspective (Hornsey, 
2008: 207-208; Gürlek & Tuna, 2018: 42). 

According to the social identity theory, individuals tend to classify themselves and others in different social 
categories to position and define themselves in the social environment. In line with this theory, some 
researchers suggest that an organization is the most relevant foci tool for the identification of the individual 
(Stinglhamber, et al., 2015: 1-2). According to Ashforth & Mael (1989: 12), organizational identification is a 
specific form of social identification. Social identification refers to “the perception of being united or belonging 
to some groups of people”. Organizational identification, on the other hand, expresses a person's perception 
of being or belonging to an organization, and the experience of seeing the organization's success and failure 
as his or her own success and failure (Mael & Ashforth, 1992: 103). 

Individuals with strong organizational identification perceive the existence of the organization as a factor of 
defining their self-identity. In addition, individuals with strong organizational identification are proud to be 
the members of the organization they work for. Therefore, organizational identification refers to a deep 
psychological phenomenon rather than a superficial relationship. When individuals begin to believe that their 
organization's values are compatible with their own values, they are likely to develop a strong organizational 
identification (Ashforth & Mael, 1989: 35; Ng, 2015: 155). 

Organizational identification is a concept related to the level of belonging of the employee to the organization 
and it takes place when the individual sees the goals of the organization as his / her own. Organizational 
identification is effective in motivating the employee, displaying extra role behavior, and showing beneficial 
behavior in the workplace (Xu et. al., 2019: 831). According to the studies in the literature, it has been 
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determined that organizational identification positively interacts with attitudes and behaviors of individuals 
such as emotional commitment, job satisfaction, extra performance, and absenteeism (Klimchak et. al., 2019: 
880; Blader et. al., 2017: 20). 

2.2 Organizational Commitment 

Organizational commitment is an important concept for the continuity and achievement of organizations. In 
the literature, it was observed that there are three main perspectives on organizational commitment. The first 
one is the attitudinal commitment that arises from the relationship of the individual with the organization 
and considers the trends towards events, objects, and people. The second one is the behavioral commitment 
caused by the individual's past behaviors. The third one is the multiple-commitment approach, which is a 
mixture of attitude and behavioral approach (Brown, 1996: 230-232). Numerous studies have been carried out 
since 1950s regarding organizational commitment and its dimensions. Many researchers including Kanter 
(1968), Etzioni (1961), O’Reilly & Chatman (1986), Reichers (1985), and Allen & Meyer (1990) evaluated the 
subject from different perspectives.  

Kanter (1968: 500-516) considered organizational commitment as a process that the individual strives to 
achieve organizational goals and examined commitment in three categories: continuance commitment, 
compliance commitment and control commitment. Continuance is an individual's approach to maintaining 
membership in the organization, in considering that the cost of leaving the organization is greater than the 
cost of staying. Having a benefit in this relationship supports the individual’s continuance commitment. In 
the compliance commitment, harmony, symbols, and ceremonies make the individual fuse with the group 
come to the fore. Individuals show an interest to ensure their commitment to the organization and belonging 
to the group. Thus, the commitment of an individual to the group and the relationships in the group increases. 
Control commitment is the individual’s adherence to the organizational norms, leading to a displaying of a 
positive normative attitude towards the organization. Control commitment occurs when the individual 
receives the norm, goals, and values of the organization as a guide for showing positive behavior. 

Another approach to organizational commitment is Etzioni's model. Etzioni examined organizational 
commitment in three dimensions: moral commitment, computational commitment, and alienation. According 
to Etzioni, moral commitment is based on the acceptance, internalization, and identification of the individual. 
Computational commitment reflects a less intense relationship with the organization than moral commitment. 
In this type of commitment, individuals compare what they give to the organization and what they get from 
the organization. This accounting is an exchange-based relationship between the organization and its 
members Adherence to alienation, on the other hand, expresses a negative approach to the organization in 
situations where the behavior of individuals is severely limited and there is no alternative. The individual 
sees the organization as punitive, although he or she is not attached to the organization, he or she is forced to 
remain a member (Penley & Gould, 1988: 46-47). 

O’Reilly & Chatman (1986: 493-498) addressed the issue of organizational commitment from the perspective 
of psychology, and interpreted the concept in three dimensions, which are compliance, identification, and 
internalization. According to the researchers, the purpose of individuals is to show commitment to the 
organization to achieve certain rewards and eliminate punishments. Therefore, in compliance commitment, 
individuals try to adapt and act in harmony to achieve the rewards. The commitment of identification is based 
on the principle that the individual accepts and identifies the goals and values of the organization. The 
individual expresses himself or herself, establishes close relationships with the group members and acquires 
the perspective of the organization. The commitment to internalization harmonizes individual attitudes and 
behaviors with other members of the organization and integrates them with personal and organizational 
values. 

Reichers (1985) took a holistic view of organizational commitment and developed a multiple commitment 
approach. This method emphasizes that individuals may show different commitment approaches to their 
organizations, professions, managers, and colleagues. According to the researcher, one's commitment may 
differ from another. One individual's organizational commitment may be essentially a function of the 
perception that the organization is dedicated to launching high-quality products at a reasonable price; while 
for another person, it may depend heavily on the belief that the organization has humanitarian values for 
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employees. The core of the multiple commitment approach is that the internal and external factors of the 
organization form the basis for multiple commitments (Reichers, 1985: 469-474; Gupta, 2017: 102). 

One of the most cited studies in the literature regarding organizational commitment is the approach of Allen 
& Meyer (1990). According to them, organizational commitment is "a psychological state that characterizes the 
employee’s relationship with the organization and has implications for the decision to continue or discontinue 
membership in the organization" (Meyer & Allen, 1991: 67). This approach consists of three dimensions: 
affective commitment, continuance commitment and normative commitment. Affective commitment refers to 
the individual's commitment and integration with the organization. Therefore, the affective dimension of 
organizational commitment is attitude. In the continuance dimension of commitment, the individual 
calculates the cost of leaving, takes rational decisions by considering side bets such as working time in the 
organization and career opportunities. The individual will take an approach to continue as the cost of leaving 
the organization is high. In the normative commitment dimension, the individual perceives commitment to 
the organization as a duty and thinks that his or her commitment to the organization is right. Normative 
commitment is based on the fact that the person believes that he or she has a responsibility towards the 
organization and feels obliged to stay in the organization. This type of commitment is based on virtue and 
moral emotions (Allen & Meyer, 1990: 1-15; Aranki et. al., 2019: 140). 

Although researchers approached the concept of organizational commitment with different dimensions, all of 
them are parallel to each other. Generally, Allen & Meyer's three-component organizational commitment 
approach (affective, continuance and normative commitment) is a commonly preferred model in literature in 
terms of content. Organizational commitment of individuals can be based on different reasons and can occur 
in different degrees. Individuals may take an approach to organizations within the framework of affective 
commitment, continuance commitment, or normative commitment, or can exhibit a mixture approach of all 
three types of commitment within diversified degrees. In this study, the concept of organizational 
commitment was addressed within the framework of Allen & Meyer (1990)’s three-dimensional 
organizational commitment approach. 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

This research is a quantitative study. Research data was gathered by means of questionnaires. The study was 
carried out to examine the relationships between organizational identification and organizational 
commitment. Two scales were used to measure the dimensions of the research. Both scales are five-point Likert 
type scales which are previously tested by various researchers.  

The research was conducted by IBM SPSS 22.0 and AMOS 23.0 software. To determine the construct validity 
of the scales, explanatory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) was performed; and to 
specify the reliability of the scales, composite reliability, and Cronbach α values were calculated. SPSS was 
used for the analysis of descriptive statistics, explanatory factor analysis and hypothesis testing; and AMOS 
software was used for confirmatory factor analysis. Regression analysis was used to test relationship between 
the predictor and outcome variables. T-test was used to determine the relationships between organizational 
identification and status groups, and ANOVA was used for organizational identification and age, education 
level and work experience groups. 

3.1 Hypotheses of The Research 

Organizational Identification Perception (OIP) is the predictor variable and Organizational Commitment (OC) 
is the outcome variable. The main hypothesis of the study was determined as follows: "Organizational 
identification perception positively affects organizational commitment". In addition, the respondents OC scores with 
respect to status (manager / non-manager), work experience (1-5 years, 6-10 years, 11-15 years, 16-20 years, 
+21 years) and age (18-29 years old, 30-39 years old, 40-49 years old, 50-59 years old, +60 years old) were 
investigated. Therefore, the second hypothesis of the study was as follows: "There is a significant difference in 
the organizational commitment average scores with respect to status groups”. The third hypothesis of the study was 
as follows: "There is a significant difference between the organizational commitment average scores of the work 
experience level groups”. The fourth hypothesis of the study was as such: "There is a significant difference between 
the organizational commitment average scores of the age level groups”. 
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3.2. Measures and Sampling 

The measurement tools consist of six demographic questions and two scales. The first measurement tool is a 
scale with 6 items adopted from Mael & Ashforth (1992) measuring Organizational Identification (OIP) having 
only one dimension; the second measurement tool is a scale with 18 items adopted from Meyer & Allen (1991) 
measuring Organizational Commitment (OC) and has three dimensions. The dimensions of the organizational 
commitment scale are as follows: Affective commitment, continuance commitment and normative 
commitment (Meyer et. al., 1993: 544). All the items are collected on a Likert-type 5-level measurement tool. 
The levels of the scales are as follows: (1) strongly disagree, (2) disagree, (3) neither agree nor disagree, (4) 
agree, (5) strongly agree. 

The universe of the research consists of white-collar employees working in the production, trade, and service 
sectors in Istanbul. Power analysis technique was used to determine the sample size of the research. As the 
result of this analyses, it was decided that the questionnaires should be distributed to at least 239 respondents 
within the 95% confidence interval. To reach this target, 275 questionnaires were distributed between June-
October 2019 by convenience sampling method to the respondents working at various enterprises. Finally, 213 
of the questionnaires were found to be valid for the statistical analysis. The distribution of the sample is as 
follows: 161 males, 52 females; 94 managers, 119 non-managers; 85 of them are working at service companies, 
33 trade companies, 95 production companies; 89% of the sample have at least a graduate degree; 20% of the 
sample is between 18-29 years old, 41% is between 30-39 years old, 26% is between 40-49 years old, 10% is 
between 50-59 years old, 3% is +60 years old; 20% of the respondents have 0-5 years of work experience, 17% 
have 6-10 years, 22% have 11-15 years, 16% have 16-20 years, and 25% have +21 years. 

3.3 Analyses of Dimensionality, Validity and Reliability 

Prior to factor analysis, Kaiser Meyer Olkin (KMO) and Barlett sphericity test statistics were calculated to 
determine the adequacy and suitability of the sample. In this test, the KMO coefficient must be greater than 
0.60 and the Barlett test statistic value should be significant (Beavers et. al., 2013: 4). As a result of the analysis, 
KMO test result of organizational identification scale was 0.846 with significant Barlett statistical test result (p 
= 0.00); KMO test result of organizational commitment scale was 0.808 with significant Barlett statistical test 
result (p = 0.00). Within the framework of these findings, the sample was enough and appropriate to proceed 
to forward analysis. 

To examine the factorial structure of the scales, EFA is conducted. All the items were involved in the analysis. 
Only variables that have a value of 0.40 and above and have more than 0.20 differences between each other 
were included in the final scales. In the organizational commitment scale, 14 out of 18 of the items passed the 
threshold levels, whereas in the organizational identification scale, all the items passed the threshold levels. 

After determining the factorial structure, reliability analysis was performed for the measurement tools. One 
of the methods used for reliability analysis is the internal consistency approach. Cronbach’s alpha reliability 
is the mostly used method to determine the internal consistency reliability. In the study, reliability coefficients 
for both measurement tools were calculated separately. The Cronbach’s alpha values should be at least α ≥ 0. 
60 (Gliem & Gliem, 2003: 87). The analysis in Table 1 showed that reliability of all the scales and dimensions 
were found to be higher than the expected level. 

Table 1. Cronbach’s Alpha values for Scales and Dimensions 

Scales and Dimensions Number of items Cronbach’s Alpha 
Organizational Identification 6 0.832 
Organizational Commitment 14 0.825 
   Affective Commitment 4 0.763 
   Continuance Commitment 5 0.721 
   Normative Commitment 5 0.749 

In the next step, CFA was applied to specify the convergent validity of the scales. Therefore, the goodness of 
fit statistics, Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR) values are investigated. In 
Table 2 and Table 3 AVE values, composite reliability and correlation coefficient values are indicated. All AVE 
(above 0.50) and CR (above 0.70) values were found beyond the threshold levels specified in the literature 
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(Yaşlıoğlu, 2017: 82; Ahmad et. al., 2016: 3). The goodness of fit statistics is interpreted in the context of the 
specified value ranges given in the literature (Bagozzi & Yi, 2012: 28). Chi-square/Degrees of Freedom = χ2/df 
< 3 (valid for both scales OC 2.91; OIP 2.34), RMSEA≤0.06 (valid for both scales OC 0.051; OIP 0.043), CFI≥ 0.95 
(valid for both scales OC 0.96; OIP 0.97), GFI≥0.95 (valid for both scales OC 0.96; OIP 0.98) and SRMR<0.08 
(valid for both scales OC 0.71; OIP 0.62). Confirmatory factor analysis showed that both scales are in good fit 
and these results confirmed the convergent validity of the scales. 

Table 2. CR, Correlation Coefficient and AVE values for OIP and OC 

Dimensions Number of items CR AVE 1 2 
1. Organizational Identification 6 0.973 0.739   
2. Organizational Commitment 14 0.843 0.685 0.580  

Table 3. CR, Correlation Coefficient and AVE values for OC 

Dimensions Number of items CR AVE 1 2 3 
1. Affective Commitment  4 0.937 0.722    
2. Continuance Commitment 5 0.933 0.645 0.255   
3. Normative Commitment 5 0.942 0.642 0.437 0.465  

3.4 Tests of Hypotheses  

The main hypothesis of the study was determined as organizational identification perception positively affects 
organizational commitment. Simple linear regression analysis was used to determine the effect of the perception 
of organizational identification on organizational commitment. Prior to the analysis, the assumptions of 
linearity, multivariate normality, homoscedasticity, no autocorrelation, and no multicollinearity which are the 
prerequisites of simple linear regression analysis, were tested and found to pass all criteria. According to the 
linear regression analysis of the main research hypothesis, the predictor variable Organizational Identification 
Perception scale scores explain 34% of the variance in the dependent variable Organizational Commitment 
scale scores (R2 = 0.336, F (1, 211) = 106.932, p = 0.00 <0.05). The null hypothesis was rejected and H1 was 
accepted. As shown in Table 4 and Table 5, the result designates a significant and positive relationship between 
organizational identification perception and organizational commitment. 

Table 4. Model Summary 

Model R R  
Square 

Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 0,580a 0,336 0,333 0,568 
       a. Predictors: (Constant), OIP 

Table 5. ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1           Regression 34,489 1 34,489 106,932 0,000b 
             Residual 68,054 211 0,323   
             Total 102,542          212    

a. Dependent Variable: OC 
b. Predictors: (Constant), OIP 
 

In the second hypothesis, the respondents’ OC scores with respect to status (manager / non-manager) groups 
were investigated. T-test was conducted to determine whether there is a significant difference between the 
organizational commitment average scores of the groups according to the status variable. As a result of T-test 
analysis, it has been observed that there was not any significant difference (p = 0.927) between the OC scores 
of status groups. Therefore, H2 was rejected.  
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Table 6. T-test for Status groups 

Variance t df Sig. (2-tailed) F Sig. 
Equal variances assumed 1,694 211 0,092 0,008 0,927 
Equal variances not assumed 1,697 200,949 0,091   

 

In the third hypothesis, the respondents’ OC scores with respect to the work experience (1-5 years, 6-10 years, 
11-15 years, 16-20 years, +21 years) groups were investigated. One-way ANOVA analysis was used to 
determine whether there is a significant difference between the organizational commitment average scores of 
the groups according to the work experience variable. Prior to the analyses, the assumptions of ANOVA which 
are independence of cases, normality and homoscedasticity, were tested and found to be fulfilled. As a result 
of one-way ANOVA analysis, it has been observed that there is not a significant difference (p = 0.842) between 
the OC scores of work experience groups. Therefore, H3 was rejected.  

Table 7. ANOVA for Work Experience groups 

OC Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 0,691 4 0,173 0,353 0,842 
Within Groups 101,852 208 0,490   
Total 102,542 212    

 

In the fourth hypothesis, the respondents’ OC scores with respect to age (18-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 
50-59 years, +60 years) groups were investigated. One-way ANOVA analysis was used to determine whether 
there is a significant difference between the organizational commitment average scores of the groups by age 
variable. Prior to the analyses, the assumptions of ANOVA were tested and found to be fulfilled. As a result 
of one-way ANOVA analysis, it has been observed that there does not exist a significant difference (p = 0.249) 
between the OC scores of age groups. Therefore, H4 was rejected. Post Hoc test was not applied since there 
was no significant difference between the organizational commitment average scores of groups regarding age 
and work experience. 

Table 8. ANOVA for Age groups 

OC Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 2,611 4 0,653 1,359 0,249 
Within Groups 99,931 208 0,480   
Total 102,542 212    

4. CONCLUSION 

This study aimed to investigate the effect of organizational identification on organizational commitment. As 
the result of the research, it was determined that there is a significant, positive, and linear relationship between 
the organizational identification perception of employees and organizational commitment. This result is in 
line with the findings in the literature (İyigün, 2015: 186; Ahmad & Islam, 2018: 123; Stinglhamber, et al., 2015: 
14-15). 

There was not any significant relationship found between organizational commitment and demographic 
variables such as status, work experience and age. In terms of status, research findings have shown that 
employee’s organizational commitment is not related to whether being a manager or not. There are also similar 
studies in the literature where this relationship is not significant (see for example, Baysal et. al., 2014: 148; 
Yeşilkaya, 2015: 192-193). This finding could be interpreted as being a manager might not change the sense of 
commitment associated with the organization. In terms of work experience, the relationship between 
organizational commitment and work experience has been not significant for this research. In the literature, 
although the studies that this relationship is positive are predominant, there are also studies where the 
relationship is not significant (see for example, Yılmazer, 2010: 247; Fettahlıoğlu & Tatlı, 2015: 131-133; 
Babadağ, 2015: 326-327). In terms of age, the relationship between organizational commitment and different 
levels of age has been not significant for this research and there are also similar studies in the literature where 
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this relationship has been found to be not significant (see for example, Visanh & Xu, 2018: 813; Şener, 2013: 56; 
Yeşilkaya, 2015: 192-193). In the literature, it is observed that the findings between the demographic variables 
such as status, age, work experience groups and organizational commitment varies from research to research, 
depending on the participating audience and questionnaires. 

5. DISCUSSION AND IMPLICATIONS 

Since organizational identification is an effective factor in organizational commitment, this research has 
several recommendations to managers that could help to improve employee identification with the 
organizations. First, all the members of the organization should be encouraged to participate in decision-
making process. Second, an open communication policy should be followed throughout the organization and 
in this way, individuals could be able to share their opinions and suggestions easily. Finally, managers should 
take into consideration the principle of transparency in all decisions and implementation of processes.  

All the findings on demographic variables are only valid for this research and different researchers might find 
different results. The research has some limitations and the results need to be evaluated within this framework. 
Research findings are limited to the perceptions of 213 employees. Another limitation is that the scope of 
research consists of employees working in enterprises operating in the trade, production, and service sectors 
in Istanbul. By expanding the sample to other industries, more comprehensive analysis can be conducted. 
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Amaç – Belirsizliğin hâkim olduğu sert rekabet koşulları altında hayatta kalabilmek, rekabetçi 
olabilmek, sürdürülebilirliğini korumak ve kârlılığını artırmak isteyen örgütlerin geleneksel 
yönetim yaklaşımları yerine uzun vadeli ve geniş bir bakış açısına sahip olan stratejik yönetim 
kavramına odaklanmaları gerekmektedir. Stratejik yönetim kavramının önemli bir aktörü olan 
stratejik liderler ise örgütler için rekabetçi üstünlük unsuru olarak ön plâna çıkmaktadır. Geleceği 
görebilmenin oldukça zor olduğu günümüzde gelişen ve değişen dünyada hayatta kalabilmek, 
birtakım fırsatlardan yararlanabilmek ve tehditlerden korunabilmek için liderlerin stratejik 
kararları doğru bir şekilde alabilmeleri ve gerektiğinde stratejik değişimleri yapabilmeleri 
önemlidir. Stratejik liderlerin gelecekte de başarılı olabilmesi tamamlayıcı ve kritik kaynaklara 
odaklanmalarını gerektirmektedir. Bu ise stratejik liderlerin bir örgütün sürdürülebilir rekabet 
avantajı olan sosyal sermaye aracılığıyla kilit kaynaklara ulaşabilmesiyle ilişkilidir. Sosyal 
sermayelerini etkili bir şekilde yönetebilen stratejik liderler kritik kaynaklara ulaşabilecek ve bu 
şekilde de rekabet üstünlüğünü elde edebileceklerdir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, 
stratejik lider olarak nitelendirilen üst düzey yöneticilerin sahip oldukları sosyal sermayelerinin 
performansı nasıl etkilediğini sosyal sermayenin güven, kurumlar, normlar ve yaptırımlar, ağlara 
katılım, ortak eylem ve işbirliği ile öğrenme boyutu çerçevesinde değerlendirmektir. 

Yöntem – Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nitel 
araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda sosyal sermayelerini etkin bir şekilde kullanan üst düzey 
yöneticilerin işletmelerin performanslarına olumlu katkılar sağladıklarına dair bulgulara 
ulaşılmıştır.  

Tartışma – Üst düzey yöneticilerin gerekli ortamlara katılıp orada güçlü bağlar kurması, bu 
bağları kendi işletmelerinin çıkarları için kullanmaları işletmelerinin rekabet üstünlüğünü ele 
geçirmelerini ve performanslarının artmasını sağlayacaktır. 
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Purpose – Organizations, which would like to be able to survive under tough competition 
conditions in which uncertainty is dominating, to keep the sustainability and to increase the 
profitability, should focus on the strategic management concept that has a long term and wide 
perspective rather than traditional management approach. Strategic leaders, who are another 
important actor of the concept of strategic management, burst into prominence as a competitive 
supremacy factor for organizations. Today, when it is almost impossible to predict the future; it is 
very important for leaders to take strategic decisions in a truly manner and to make strategic 
changes if necessary in order to survive, benefit from several opportunities and protect from 
threats in developing and changing world. Strategic leaders must focus on complementary and 
critical resources in order to be successful also in the future.This is about the fact that strategic 
leaders could reach to key resources by means of social capital which is the sustainable 
competitiveness advantage of an organization. Strategic leaders, who could manage their social 
capital effectively, could reach to critical resources and they could provide a competitive 
advantage by this way. In this context, the aim of this research is to evaluate that social capital of 
senior executives who are qualified as strategic leaders how to effects the performance within the 
framework of trust, institutions, norms and sanctions, participation in networks, joint action and 
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cooperation and learning. 

Design/methodology/approach – Qualitative research method was used in this research. The data 
of the research was obtained through one of the qualitative research methods, interview technique. 
Descriptive analysis method was used to analyze the data. 

Findings – As a result of the research, it was found that senior executives who use effectively their 
social capital contribute positively to the performances of businesses. 

Discussion – The fact that senior executives participate in the necessary environments and 
establish strong ties there and use these ties for the interests of their own businesses will enable 
their businesses to gain competitive advantage and increase their performance. 

GİRİŞ 

1960’lı yıllar ve 1970’lerin başlarında işletme yöneticilerinin işletme performansını etkileyecek kararları alma 
konusunda fazla bir yeteneğe sahip olmadıkları düşünülmekteydi (Ireland ve Hitt, 1999). İlerleyen yıllarda 
liderlerin ve liderlik uygulamalarının değeri anlaşılmaya başlanmış ve işletme içerisindeki kaynakların 
kullanımı, şirket satın almaları, işletme kapasitesinin artırılması, elde bulunan kaynakların mal veya 
hizmetlere dönüştürülmesi gibi hayati öneme sahip ve işletmenin performansını direkt etkileyen konularda 
liderlerin önemli bir rol oynadığı kabul edilmiştir (Rowe, 2001: Zhu, Chew ve Spangler, 2005). Örgütlerin 
etkililiği için liderliğin kaçınılmaz olduğunu ileri süren Suar ve Chaturbedi (2006), liderlerin örgütün görev, 
strateji ve amaçları ile birlikte örgütteki üyelerin inançlarını, davranışlarını, tutumlarını ve performanslarını 
da etkilediğini ileri sürmektedir. Yazarlara göre, liderin uyguladığı liderlik biçimi, çalışanların bağlılık, 
tatmin ve performanslarını artırabilir ya da azaltabilir. 1980’lerden sonra liderlik araştırmalarında bir 
değişiklik baş göstermiş ve özellikle 1980’lerin ortalarından sonra yönetsel liderlik çalışmaları yerine 
stratejik liderlik çalışmalarına önem verilmeye başlanmıştır (Boal ve Hooijberg, 2001; Yukl, 2002). Hitt ve 
Ireland (2002), stratejik liderlerin ortak işletmelerle ittifaklar kurmak yoluyla sosyal sermaye oluşturdukları 
ve bu şekilde kilit kaynaklara erişebildiklerini ileri sürmektedir. Etkili bir stratejik liderlik olmaksızın, bir 
işletmenin küresel ekonominin zorluklarıyla mücadele edip üstün bir performans elde etme ihtimali önemli 
oranda azalacaktır (Ireland ve Hitt, 1999).  İşletme üst düzey yöneticilerinin işletmelerinin performanslarını 
artırmak ve kurumu için daha iyi bir gelecek oluşturacak değişiklikleri başarmak amacı ile geleceği 
öngörmek suretiyle şekillendirebilme, vizyon ve misyon oluşturma, söz konusu vizyon doğrultusunda 
çalışanları yetkilendirerek yaratıcı ve yenilikçi hedeflere yönlendirme, esneklik sağlama, stratejik düşünme 
yeteneği ve başkaları ile çalışabilme becerileri olarak tanımlanan stratejik liderlik özelliklerini kullanması ile 
zorlu küresel rekabet ortamında yaşamını devam ettirebilmeleri, rekabet avantajı elde etmeleri ve 
amaçlarına ulaşmaları mümkün görünmektedir. Bununla birlikte daha önce ifade edildiği üzere stratejik 
liderlerin işletmelerinin hayatta kalmasını sağlamaları, rekabet üstünlüğünü ele geçirebilmeleri ve hatta 
performanslarını artırmaları onların kritik kaynaklara ulaşması ile mümkün görünmektedir. Söz konusu 
kritik kaynaklara ulaşabilmek için ise stratejik liderlerin gerek işletme içindeki bireylerle gerekse işletme 
dışındaki birey ve kuruluşlarla ilişkiler kurması ve işbirliği içerisinde çalışması gerekmektedir. Diğer bir 
ifade ile stratejik liderlerin sahip oldukları sosyal sermayelerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ile 
tamamlayıcı ve kritik kaynaklar elde edebilecekleri ve söz konusu kaynakların rekabet koşullarının sert 
olduğu bir çevrede rekabet üstünlüğü sağlayacağı ve bunun neticesinde de işletme performansına katkı 
sağlanacağı söylenebilmektedir.  

Ülkemizde stratejik liderlik ile ilgili literatür taraması yapıldığında pek fazla çalışmanın olmadığı 
görülmekle birlikte stratejik liderlerin sahip oldukları sosyal sermayelerinin performans üzerindeki etkisini 
açıklamaya çalışan bir çalışmanın varlığına da rastlanılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışma, 
rekabet üstünlüğünü ele geçirmede önemli bir aktör olan stratejik liderlerin sahip oldukları sosyal 
sermayelerinin performans üzerindeki etkisini incelemesi açısından ve araştırma sonucu elde edilecek 
sonuçların işletme üst düzey yöneticilerine ışık tutacak düzeyde olması, elde edilecek olan bulgular 
aracılığıyla ise stratejik liderlik, sosyal sermaye ve performans arasındaki ilişkilerle ilgili olarak literatüre 
katkıda bulunması sebebiyle önem arz etmektedir. 
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1. Çalışmanın Kavramsal Çerçevesi

1.1. Stratejik liderlik Kavramı

Stratejik liderlik, strateji oluşturmadaki kararları alma, geleceğe yönelik bir vizyon yaratma; anahtar yetenek 
ve yetkinlikleri geliştirme, örgütsel yapı, süreç ve kontrolleri geliştirme; geleceğin liderini seçme ve 
yetiştirme; etkili bir örgüt kültürü sürdürme ve etik değer sistemlerini örgüt kültürüne aktarma şeklinde 
ifade edilmektedir (Boal ve Hooijberg, 2001: 516).  Pisapia (2009:7)’ya göre stratejik liderlik, belirsizliklerle 
dolu bir çevrede hedefler, eylemler ve taktiklerle ilgili önemli kararları alabilme yeteneğidir. Ireland ve Hitt 
(1999)’e göre stratejik liderlik, örgüt için ulaşılabilecek bir gelecek yaratacak değişiklikleri başlatmak 
amacıyla geleceği öngörme, vizyon oluşturma, esneklik sağlama, stratejik düşünme ve başkalarıyla 
çalışabilme becerileri iken Rowe (2001)’a göre stratejik liderlik, kısa dönemli finansal istikrarı korumada 
örgütün uzun vadede yaşayabilirliğini sağlayan günlük kararları gönüllü olarak alması için başkalarını 
etkileme yeteneğidir. Thomson ve Stricland  (2001) ise stratejik liderliği pek çok liderlik rollerine sahip olma, 
doğru zaman ve doğru koşullarda söz konusu rollerinden uygun olanları yerine getirme olarak 
tanımlamıştır. Dolayısıyla stratejik liderlik, diğer liderlik biçimlerini içinde barındıran şemsiye bir 
kavramdır.  Davies ve Davies (2006) ise stratejik liderliğin her türlü liderlik biçimi için gerekli olduğunu 
vurgulamaktadır.  

Stratejik liderliğin, stratejik yönetim sürecinin formüle edilmesi ile başlayıp uygulanmasına kadar olan 
süreçten ve daha sonra tekrar başa dönerek örgütsel kaynaklar, çevresel karakteristikler ve yönetsel 
tutumlardaki değişimleri sürekli bir temel üzerinde gözden geçirme ve analiz etmeden sorumlu olma (Tone 
Hosmer, 1982:55), karizmatik rolleri sayesinde vizyon ve rol belirleme, takipçilerini güçlendirme, onlara 
enerji verme (Naktiyok, 2004:158-159), örgütü için üstün bir amaç ve vizyon belirledikten sonra örgütte 
gerçekleşecek faaliyetleri ve çalışmaları yeni bir perspektif içerisinde ele alma, takipçileri için takip edilecek 
bir model sunma ve yüksek performans standartlarını ortaya koyma rolleri nedeniyle (Wheelen ve Hunger, 
1995) sert rekabet koşulları altında örgütlerin başarılı olmaları ve hayatta kalabilmeleri için önemli bir 
liderlik türü olduğu söylenebilmektedir. 

1.2. Sosyal Sermaye Kavramı 

Sanayi toplumunda “neye sahipsin” sorusunun cevabı olan sermaye kavramı, bilgi toplumunda “ne 
biliyorsun”, iletişim toplumunda ise “kimi tanıyorsun” sorusunun cevabı olmuştur (Woolcock, 2001:13). 
Literatürde sosyal sermaye kavramını ilk kez 1916 yılında Lyda J. Hanifan (1916:130) toplumsal katılımın 
okul performansına katkısını değerlendirdiği yazılarında tanımlamıştır. Yazar, sosyal sermaye kavramını 
toplumsal bir birim olarak birey ya da gruplar arasında iyi niyet ve sempati üzerine kurulu ilişkiler ağının 
toplamı olarak tanımlamaktadır (Woolcock ve Narayan, 2000:229). Nahapiet ve Ghoshal (1998), sosyal 
sermayeyi bireyin ya da grupların sosyal ilişkileri aracılığıyla var olan mevcut ve potansiyel kaynaklarının 
toplamı olarak tanımlarken Tymon ve Stumpf (2002), kişiler arasındaki ilişkiler aracılığıyla ulaşılan bilgi, 
fırsatlar, güç, iyi niyet, işbirliği gibi kaynaklar olarak tanımlamaktadır. Yazarlar kişiler arasındaki ilişkilerin 
sosyal sermaye olabilmesi için kaynağa dönüşmesi gerektiğini ileri sürmektedir.   

Sosyal sermaye kavramı günümüzdeki anlamıyla ilk defa Pierre Bourdieu tarafından kullanılmış olsa bile 
kavramın gelişiminin James Coleman tarafından sağlandığı söylenebilir (Vermaak, 2006:19). Coleman, 
toplumu birey ve grupların etkileşim içerisinde oldukları bir alan olarak değerlendirdiği için sosyal 
sermayenin kaynağını sosyal etkileşimin sonucu olarak oluşan ilişki ağları olarak görmektedir. Dolayısıyla 
Coleman, sosyal ilişki ağlarının doğasında sosyal sermayenin var olduğunu vurgulamaktadır (Coleman, 
1988:99). Coleman’a göre bir aktörün kendi sosyal davranışlarıyla geliştirebileceği faydalı kaynaklar sosyal 
sermayeyi oluşturmakta ve sosyal sermaye karşılıklı beklentileri içermektedir. Coleman’ın anlayışına göre 
sosyal sermaye bireye özgü değildir. Aksine bireyi de aşan bir yapı sergilemektedir (Field, 2006:24-26). 
Coleman'dan farklı olarak Putnam, sosyal sermaye kavramını toplumsal bir düzeyde değerlendirmiştir 
(Field 2006:53). Putnam (2000)’a göre sosyal sermaye kavramı karşılıklı fayda için uyum ve işbirliğini 
kolaylaştıran ağlar, normlar ve sosyal güven gibi sosyal organizasyonun özelliklerini ifade etmektedir. 
Putnam’ın sosyal sermaye kavramında ön plâna çıkardığı, iletişim ağlarına aktif katılım ile bu katılım 
sonucu doğan toplumsal güvenirlilik normlarıdır (Field, 2006:53). 
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1.3. Sosyal Sermayenin Kuramsal Çerçevesi 

1.3.1. Ağ-Üyelik Kuramı 

Ağ-Üyelik kuramının öncü ismi siyaset bilimi ile ilgilenen Putnam (2000), ağ üyelik kuramına göre 
bireylerin, örgütlere gönüllü olarak üye olmak ve sosyal ağlara katılmak suretiyle toplum içerisinde yer 
aldıklarını ve örgütlerde kişilerin üyelikler, kişiler arası güven ve işbirliği oluşturarak sosyal sermayelerini 
oluşturduklarını ileri sürmektedir. Sosyal sermaye kişiler arasındaki bağlantıları diğer bir ifade ile kişiler 
arasındaki sosyal ağları ve bu ağlardan doğan karşılıklılık ve güvenilirlik normlarını ifade etmektedir. 
(Putnam, 2000:19-20). Kişilerin hedeflerini devam ettirmeleri ve toplumu bir arada tutmaya yardımcı olan 
geniş bir ilişkiler kümesi olarak tanımlanan toplumsal ağlar, sosyal sermayenin merkezinde yer almaktadır 
(Field, 2006:4). Putnam (1993)’a göre her toplum, yatay ve dikey olmak üzere hem formel hem de informel 
iletişim ve alışveriş ağları ile sarılıdır. Yatay ağları eşit güç ve statüye sahip gruplar oluştururken dikey ağlar 
asimetrik hiyerarşi ve bağımlılık ilişkilerinin olduğu grupları birbirine bağlayan örgütlenmelerdir. Bu ağlar 
gerçek hayatta hem dikey hem de yatay bir takım ilişkilerin yer aldığı yapıları oluşturmaktadır. Arkadaşlık, 
meslektaş ve komşuluk ağlarından oluşan yatay ağlar, toplumda iletişimi ve bilgi akışını kolaylaştırmakta; 
iletişim ve bilgi akışı ise daha yüksek güven ile daha fazla işbirliğini meydana getirmektedir. Dolayısıyla sıkı 
bağlar çoğunlukla ortak yarar sağlamak için gerekli olan işbirliği ve koordinasyon koşullarını 
oluşturmaktadır (Norris, 2003:3). Yatay bilgi akışına göre dikey bilgi akışı daha az güvenilirliğe sahiptir. 
Bunun sebebi ise alt kademede yer alanların bilgiyi sömürülmeye karşı bir engel olarak kullanmalarıdır. 
Bundan daha da önemlisi, fırsatçılık tehlikesine karşı karşılıklılık normlarını destekleyen yaptırımların 
yukarı kademelere dayatılmasının zor olması, dayatılsa dahi kabul ettirilmesinin pek mümkün olmamasıdır 
(Putnam, 1993:174). 

1.3.2. Ağ Yapısı Kuramı  

Mark Granovetter’ın Zayıf Bağlar Kuramı: Granovetter (1974), zayıf bağların işlevini vurgulamak ve bu etkileri 
göstermek için kariyer değişiklikleri üzerine yaptığı araştırması ile bilinmektedir (Takahashi ve Inamizu, 
2014:68). Granovetter (1974) araştırmasının sonucunda, iş arayan bir kişinin yakın bir arkadaşı yerine liseden 
bir arkadaşı ile yakın zamanda beklenmedik bir şekilde karşılaşması gibi zayıf bağların söz konusu olduğu 
kişilerden daha önemli ve faydalı bilgiler edineceklerini iddia etmektedir (Takahashi ve Inamizu, 2014:68). 
Granovetter (1973, 1983)’a göre bu sonuç zayıf bağların, güçlü bağlara göre kişinin ulaşması mümkün 
olmayan farklı sosyal çevrelere ve söz konusu zayıf bağlar sayesinde kişinin kendisinin birinci elden 
edinemeyeceği bilgilere ulaşabilmesinden kaynaklanmaktadır. Kişi kendi sosyal ağını sahip olduğu zayıf 
bağları aracılığıyla yönetebilmektedir. Söz konusu zayıf bağlar bilgi ve fikirlerin kişiye kendisinden çok 
uzakta olan bir yerlerden aktarılmasını sağlayan kanallardır. Granovetter, kişiler arasındaki bağların zayıf 
bağlar olması gerektiğini belirtmektedir. Bir sosyal ortamdaki kişilerin özellikleri ve bilgi sahibi oldukları 
kaynaklar, zaman içerisinde aynı ortamdaki diğer kişilerin kaynakları ve özelliklerine benzemektedir. 
Kişilerin farklı kaynaklara ihtiyaçları olduğunda, sosyal ortamlarından farklı ortamlarda bu kaynakları 
edinme ihtimalleri daha fazla olacaktır. Farklı bir sosyal ortama ulaşmak için kişi, iki ortamı birleştiren 
bağlara ihtiyaç duyacaktır. Söz konusu farklı sosyal ortamlar arasındaki bağlar köprülerdir ve bu iki ortam 
da birbirinden bağımsızdır. Granovetter, köprü oluşturan iki birey arasındaki bağın kişilerin farklı bir sosyal 
çevrede olması nedeniyle zayıf olduğunu ileri sürmektedir (Granovetter, 1973:1360).  

 James Coleman’ın Sosyal Kapalılık Kuramı: Sosyal sermayenin, fonksiyonu tarafından tanımlandığını belirten 
Coleman (1990)’a göre sosyal sermaye tek bir varlıktan oluşmamakta; ortak iki özelliği bulunan farklı 
varlıkların bütününden oluşmaktadır. Bu varlıklar ise sosyal yapının birtakım özelliklerini taşımakta ve bu 
yapı içerisinde yer alan kişilerin belirli eylemlerini kolaylaştırmaktadır. Coleman, sosyal sermayenin 
kişilerin diğer eylemlerinin yan ürünü olduğunu belirtmektedir. Diğer bir ifade ile Coleman’a göre sosyal 
sermaye, kişilerin bilinçli kararlarının bir sonucu değildir. Coleman (1988)’a göre sosyal ilişkilere yapılan 
yatırım diğer bir ifade ile kaynak olarak sosyal sermaye, kişiler arasındaki karşılıklılık ilişkilerinin bir 
sonucu olarak içerisinde bulunulan gruplarda yükümlülük ve beklentilerin oluşmasına, kişilerin yer aldığı 
sosyal çevrelerinde güven kazanmalarına, kişilerin ilişkilerini sürdürmeleri ve söz konusu ilişkileri 
geliştirmeleri sonucu gruplarda yer alan farklı bilgi kanallarına erişmede, grup içerisinde var olan normların 
oluşmasında ve bu normlara uymayanlara karşı bazı yaptırımların uygulanmasında etkili olmaktadır. 
Yazara göre kişiler için bir kaynak olarak nitelendirilen sosyal sermayenin bu işlevleri ise ancak kapalı ağ 
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yapılarında meydana gelmektedir. Coleman (1988), bir topluluk içerisinde normların ortaya çıkması için 
ağların kapalı olması gerektiğini ileri sürmektedir.  

Ronald S. Burt’ın Yapısal Boşluklar Kuramı: Burt (2004)’a göre sosyal ilişki derecesi yüksek olan aktörler benzer 
bilgi kaynaklarına sahip oldukları için benzer sosyal ilişki grubuna sahip aktörler arasındaki bilgi desteği ve 
bilgi akışı kendi bilgi potansiyelinden farklı olmayacaktır. Burt (2000a) ağ yapısının her an var olduğunu ve 
yaşamın içinde var olan söz konusu ağların yeniden aynı şekilde oluşabilmesinin ağ içinde yer alan kişilerin 
tekrar aynı ilişkileri gerçekleştirmelerine bağlı olduğunu ve ağın sürekliliğinin ancak bu şekilde 
sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Burt (2000b)’a göre sosyal yapı içerisindeki boşluklar, ilişkileri 
vasıtasıyla boşlukları doldurabilen kişinin bir rekabet avantajı elde etmesini sağlayacaktır. İki grup 
arasındaki yapısal boşluk, gruplar içerisindeki kişilerin birbirlerinden haberdar olmadıkları anlamını 
taşımamalıdır. Sadece kişilerin kendi aktiviteleri ile ilgilendiklerini ve diğer gruplarda bulunan kişilerin 
aktivitelerine katılmadıkları anlamını taşımaktadır. Yapısal boşluğun her iki tarafında bulunan kişiler farklı 
bilgi akışlarına sahiptir. Bu sebeple yapısal boşluklar, kişiler arasındaki bilgi akışına aracılık etme ve 
boşluğun karşıt taraflarında bulunan kişileri bir araya getiren projeleri denetleme imkânı sağlamaktadır. 
Yapısal boşluklar, örtüşen bilgi kaynaklarından daha fazla katkı sağlayan artık olmayan bilgi kaynaklarını 
ayırmaktadır. Artıklı olmanın uyum ve eşdeğerlilik olmak üzere iki ağ göstergesi bulunmaktadır. Artık 
olmayan bilgi kaynakları, birbiriyle aynılaşan veya örtüşen bilgiler yerine birbirlerinden farklılaşan veya 
birbirlerine eklenen bilgilerden oluşmaktadır. Benzer ilişkiler muhtemelen kişilere benzer bilgi sağlar ve bu 
sebeple gereksiz bilgi yararları sağlarlar. Yapısal olarak eşdeğer ilişkiler (örneğin; aynı özelliklere sahip 
farklı bir partideki yönetici ile kurulan ilişki) aynı bilgi kaynaklarına sahip olunduğunu ve bu nedenle yine 
gereksiz bilgi yararlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir (Burt, 2000b:353).  

1.3.2. Ağ-Kaynak Kuramı 

Sosyal yapı içerisinde amaca ilişkin eylemler doğrultusunda ulaşılan ya da kullanılan kaynaklar olarak 
tanımlanan sosyal sermayenin altında yatan temel varsayım, sosyal ilişkilere yatırım yapıldığında istenilen 
amaçlara ulaşılacağı düşüncesidir. Kişiler diğer kişilerle birtakım faydalar elde etmek amacıyla ilişkiler 
kurar ve ağlar oluşturur. Sosyal ağlarda bulunan kaynakların istenilen amaçlara ulaştırma nedenleri şu 
şekilde sıralanabilir: bunlardan ilki, sosyal ağların bilgi akışını kolaylaştırmasıdır. Stratejik veya hiyerarşik 
konumda bulunan sosyal bağlar, piyasa ihtiyaç ve talepleri ile ilgili daha iyi bilgi sahibi oldukları için bu 
bilgilere sahip olmayan kişilere fırsat ve tercihler konusunda faydalı bilgiler sunabilmektedir. Söz konusu 
bağlar bir örgüte aradığı özelliklerde olan bir adayı gösterebilir ve bu da işlem maliyetlerini azaltarak örgüte 
yarar sağlayabilir. Ayrıca aday da kendi özellikleri ile uyumlu, arzuladığı bir örgütte çalışma fırsatı bulabilir. 
İkinci olarak sosyal bağlar, işe alma, terfi etme gibi kritik kararları veren kişileri etkileyebilir. Stratejik veya 
hiyerarşik konumuna göre sosyal bağların bazıları, daha değerli kaynaklara sahiptirler ve karar alma 
konumundaki kişiler üzerinde güç kullanmak suretiyle, alınan kararlara etki edebilirler. Üçüncüsü ise, 
kişilerin sosyal bağları ve ilişkilerinin onun sosyal ehliyetini yansıtabilmesi ve ona yeni kaynaklara ulaşma 
olanağı sağlayabilmesidir. Son olarak, sosyal ilişkiler tanınma ve kimlik oluşturma gibi faydalar 
sağlamaktadır. Ortak hedef ve kaynaklara sahip sosyal bir grubun üyesi olarak tanınmak, hem duygusal 
destek sağlamakta hem de kişilerin birtakım kaynaklara ulaşmasına imkân vermektedir. Etki, bilgi, destek 
oluşturma ve sosyal ehliyet gibi bazı faydalar, kişilerin arzu ettikleri amaçlara ulaşmasını sağlamaktadır 
(Lin, 2001:19-20).  

Sosyal kaynaklar, kişilerin sosyal ağında bulunan doğrudan ve dolaylı sahip olduğu bağları ile ulaşabileceği 
değerli kaynaklardır. Lin, sosyal kaynakları ağ kaynakları ve kontak kaynakları olmak üzere ikiye ayırmış 
ve kişilerin kendi ağında bulunan kaynakları ağ kaynakları olarak, iş arama gibi bir amaca ilişkin eylemlerde 
yardımcı olarak kullanılan kaynakları ise kişinin kontak kaynakları olarak nitelendirmiştir. Bu kaynaklar, 
kişinin ağında bulunan işbirliği, sosyal statü ve bilgi gibi soyut kaynaklardan oluşabileceği gibi araba, para 
gibi somut kaynaklardan da oluşabilir. Bu kaynaklara ulaşabilmek ise bu kaynaklara sahip olan kişiyle olan 
ilişkilere ve kişilerin sosyal yapıdaki konumuna bağlıdır (Lin, 2001:43). 

1.4. Stratejik Liderlik, Sosyal Sermaye ve Performans İlişkisi 

Stratejik yönetimde temel sorulardan biri niçin bazı örgütlerin diğer örgütlerden daha iyi performans 
sergilediğidir (Barnett vd., 1994:11; Gulati vd., 2000:203; Hitt ve Ireland, 2002:4). Ireland ve Hitt (1999) bu 
soruya cevap olarak stratejik liderlik uygulamalarını vermektedir. Üst düzey yöneticilerin sahip oldukları 
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spesifik bilgi, tecrübe, değerler ve tercihleri yalnızca kararlarına değil karar durumlarının 
değerlendirilmesine de yansımakla birlikte günümüzün rekabet koşulları stratejik liderlik uygulamalarını 
farklılaştırmakta (Ireland ve Hitt, 1999:45) ve her bir üyenin farklı bilgi ve yeteneklere sahip olduğu üst 
yönetim ekiplerince oluşturulacak olan stratejik liderlik uygulamalarını gerektirmektedir. Bu farklı bilgi ve 
yetenekler örgütü başarıyla yönetebilmek amacıyla kullanılmaktadır (Uğurluoğlu ve Çelik, 2009:126). Hitt 
ve Ireland (2002)’a göre organizasyonun her kademesinde yer alan liderler stratejik liderliğin ilk, orta ve üst 
düzey yöneticiler tarafından icra edilebileceğini gösteren bu yetenekleri geliştirmelidir. Ireland ve Hitt 
(1999)’e göre, stratejik liderlik süreçleri rakiplerce anlaşılamadığında ve taklit edilmesi güç olduğunda 
işletme rekabet avantajı elde edecektir. Reed ve Defillippi (1990) ise işletme performansının taklidini 
zorlaştırmak için birtakım engeller oluşturabilme yolunun sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaktan 
geçtiğini belirtmektedir.  

Stratejik liderlik kullanımının araçları üzerinde duran Ireland ve Hitt (1999)’in özellikle bir işletmenin 
kaynaklarını yönetmekten söz etmemelerine rağmen tanımladıkları eylemlerin birçoğu stratejik liderin 
kontrolü altında olan veya stratejik liderin ulaşabileceği kaynakları yönetmeyi gerektirmektedir. Yazarlar 
özellikle, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi ve geliştirilmesi gereğini vurgulamışlardır  (Hitt ve Ireland, 
2002:4).  Hitt vd. (2003)’ne göre ise beşeri sermaye kritik bir işletme kaynağı belki de en önemli kaynaklardan 
biridir. Yazarlara göre organizasyonlarda bir topluluk kurmak ve görevleri yerine getirmek için takımlar 
kullanmak organizasyonlar için diğer bir kritik kaynak olan iç sosyal sermayeyi temsil etmektedir. İç sosyal 
sermaye, stratejik liderlerle liderlik ettikleri kişiler ve bir organizasyonun tüm çalışma birimleri arasındaki 
ilişkilerle ilgilidir (Hitt ve Ireland 2002:5). Etkili bir şekilde tasarlanmış ve entegre ilişkiler üyelerine rekabet 
avantajı yaratarak katkıda bulunacak şekilde işbirliği yapmalarını sağlamaktadır (Cross vd., 2002:68; Hitt ve 
Ireland, 2002:5). Warren Bennis’e göre stratejik liderler, işbirliğine dayalı, etkin bir ilişki geliştirme aracı 
olarak büyük gruplar kurmalı ve bu grupları kullanmalıdırlar. Algısı güçlü liderler, karmaşık ve dinamik bir 
ortamda sorunları çözmeye ve gelecek için bir vizyon geliştirmeye yardımcı olmak için çeşitli zengin 
yeteneklere sahip büyük ekipler kurmaktadırlar. Stratejik liderler gruptaki kişilerle etkin ilişkiler kurmalı ve 
lider dahil olmak üzere tüm grup üyeleri arasında bir güven kültürü yaratmalıdır (Hitt ve Ireland, 2002:5-6). 
Sosyal sermayenin bir diğer boyutu da dış sosyal sermayedir. Stratejik liderler, ortak işletmelerle ittifaklar 
kurarak ve sosyal sermaye inşa ederek işletmenin kaynaklarına erişebilmektedir. Dış sosyal sermaye, stratejik 
liderlerle stratejik liderlerin şirket çıkarlarını daha da geliştirmek için etkileşimde bulundukları örgüt 
dışındaki kişiler arasındaki ilişkilerle ilgilidir (Hitt ve Ireland 2002:4-6). Gulati vd. (2000)’ne göre stratejik 
ağlar işletmelere öğrenme, ölçek ve kapsam ekonomilerinin avantajları ile kaynak, pazar ve teknolojilere 
erişim imkânı sağlamaktadır. Bununla birlikte stratejik ağlar, işletmelerin örgütsel fonksiyonlar, değer zinciri 
aşamalarında dış kaynak kullanımı ve risk paylaşımı gibi stratejik hedeflerine ulaşmalarına olanak 
tanımaktadır. Ekonomik çevrenin daha keskin bir şekilde rekabetçi bir hâl almasıyla işletme ağları daha 
fazla stratejik öneme sahip olmaktadır. Hitt vd. (2001)’ne göre işletmeler rekabetçi kalabilmek ve piyasadaki 
fırsatlardan yararlanabilmek için sahip olmadıkları kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada önemli 
kaynaklara sahip olan diğer işletmelerle olan ilişkiler önem kazanmaktadır ve söz konusu ihtiyaç örgütlerin 
diğer işletmelerle ittifak kurmalarına neden olmakta ve bu şekilde işletmeler tamamlayıcı kaynaklara 
erişebilmektedirler (Ireland vd., 2002:429). Sonuç olarak işletmeler çoğunlukla bir ilişki ağına katılmaktadır 
(Gulati vd., 2000). Bu ilişkiler işletmenin başarılı olması ve rekabet avantajını sürdürmesine yardımcı olacak 
olan bilgi, teknoloji, yeni pazarlar ve yeteneklere ulaşmasını sağlamaktadır (Gulati vd., 2000; Ireland vd., 
2002). Bu kaynaklara erişebilmek işletmelere rekabet avantajı sağlamakla birlikte işletmelerin zaman içinde 
hayatta kalmasına da katkıda bulunabilmektedir. Bunun sonucu olarak, işletme performansı stratejik liderin 
dış sosyal sermayeyi işletmenin iç sosyal sermayesiyle sürekli olarak geliştirip uygun bir şekilde entegre 
etme kabiliyetinden etkilenmektedir (Hitt ve Ireland, 2002).    

Günümüzün küresel, birbirine bağlı ekonomisinde başarılı olabilmek, hızlı ve verimli bilgi alışverişinden 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 21. yüzyılın yeni rekabet ortamında stratejik liderlik yeteneklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağı ise sosyal sermayedir ve bu nedenle dikkatli bir 
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir (Halawi vd., 2005:75; Mahdi ve Almsafir, 2013:289). Stratejik liderlik 
ortak işletmelerle ittifaklar kurabilme diğer bir ifade ile “sosyal sermaye” aracılığıyla kilit kaynaklara 
ulaşabilme ve en önemli işletme kaynakları olarak büyük ekipler kurabilme diğer bir ifade ile “insan 
sermayesi” ile ilgilidir (Mahdi ve Almsafir, 2013:290). Stratejik liderlik yetenekleri ise sosyal sermayenin 
geliştirilmesine odaklanmaktadır ve stratejik liderliğin özünü insan sermayesini ve sosyal sermayeyi 
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yönetmek oluşturmaktadır (Hitt ve Ireland, 2002; Mahdi ve Almsafir, 2013). Hitt ve Ireland (2002)’a göre 
sosyal sermaye kritik kaynaklara ulaşmayı sağlamakta ve rekabet avantajı elde etmeye önemli katkıda 
bulunmaktadır. Liderler bu önemli kaynakları işletmeler için etkili bir şekilde yönetmelidir. Stratejik liderlik 
çok yönlü bir etkililik gerektirmektedir. Stratejik liderler, ortak işletmelerle ittifak kurmak yoluyla sosyal 
sermaye oluşturmakta ve bunun sonucunda da kritik kaynaklara erişebilmektedir. Stratejik liderlerin 
gelecekteki başarısının güvencesinde fark oluşturma ihtimali olan kritik kaynaklara odaklanmaları 
gerekmektedir (Mahdi ve Almsafir, 2013:290). Ireland ve Hitt (1999), etkili bir stratejik liderlik olmadan bir 
işletmenin küresel ekonominin zorlukları karşısında tatmin edici bir performans elde edemeyeceğini ileri 
sürmektedir. Hitt ve Ireland (2002) ise kuruluşların, özel sorumlulukları ve görevleri olan birçok birimden 
oluştuğunu ve bu birimlerin koordine edilmesi, bir topluluğa entegre edilmesi ve tüm birimler arasında 
kooperatif bir davranışın oluşturulması gerektiğini ileri sürmektedir. Yazarlara göre böyle bir koordinasyon 
ve işbirliği stratejik liderlerin örgütün diğer birimlerine katılmalarını ve buradaki liderlerle aktif bir şekilde 
çalışmalarını gerektirmektedir. Hitt, Keats ve Yucel (2003) stratejik liderlerin, işletme dışındaki birey ve 
kuruluşlarla da ilişkiler kurması gerektiğini ileri sürmektedir.  

Sosyal sermayenin unsurlarından ilki olan güven sayesinde ortak çözüm gerektiren problemlere işbirliği 
çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Güven unsurunun riskleri ve maliyetleri minimize etmesi, işe devamsızlık, 
istifa gibi olumsuz durumların önüne geçmesi ve önemli işler başarmanın önemli bir yolu olması sebebiyle 
stratejik liderin ilişkilerinde sağladığı güvenin işletmenin performansına olumlu yansıyacağı 
düşünülmektedir. Sosyal sermayenin diğer bir unsuru olan sosyal ağlar sayesinde stratejik lider farklı bilgi, 
yetenek ve tecrübeye sahip olan diğer kişilere ulaşabilecek ve bu şekilde işletme için gerekli olan 
tamamlayıcı kaynakları elde edebilecek ve dolayısıyla da işletmenin performansının artmasını sağlayacaktır. 
Sosyal sermayenin son unsuru olan ve kişilerin belirlenen kaide, kural ve geleneklere bağlı kalarak ortak 
eylemleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi olarak tanımlanan normlar sayesinde ise stratejik lider kişiler 
arasındaki bağları güçlendirmekte, belirsizliklerin ve risklerin azalmasını ve güven kavramının 
güçlenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla da tüm bunların bir sonucu olarak işletmenin performansının 
artması beklenmektedir.   Araştırmacılar tarafından konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu stratejik 
liderlerin sahip oldukları sosyal sermayelerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ile tamamlayıcı ve kritik 
kaynakları elde edebilmeleri, söz konusu kaynakların rekabet koşullarının sert olduğu bir çevrede rekabet 
üstünlüğü sağlaması neticesinde ise işletme performansına katkı sağlanabileceği söylenebilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı işletmelerin üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayelerinin 
performansı nasıl etkilediğini işletme üst düzey yöneticilerin birbirine karşı duydukları güven, güvenin 
oluşmasını sağlayan mekanizmalar, kişilerin bağlantılarının etkinliği, ortak eylem ve işbirliğinin etkinliği ve 
öğrenmenin etkisinden oluşan sosyal sermaye boyutları çerçevesinde değerlendirmektir.  Araştırmanın 
amacına göre oluşturulan araştırma soruları aşağıda yer almaktadır:  

Araştırma Sorusu 1: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermaye boyutları ile işletmenin performansı 
arasında ne tür ilişki(ler) vardır?   

Araştırma Sorusu 1.1: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin güven boyutu ile performans 
arasında ne tür ilişki(ler) vardır?  

Araştırma Sorusu 1.2: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin kurumlar, normlar ve yaptırımlar 
boyutu ile performans arasında ne tür ilişki(ler) vardır?  

Araştırma Sorusu 1.3: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ağlara katılım (ağ etkinliği) boyutu 
ile performans arasında ne tür ilişki(ler) vardır?  

Araştırma Sorusu 1.4: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ortak eylem ve iş birliği boyutu ile 
performans arasında ne tür ilişki(ler) vardır? 

Araştırma Sorusu 1.5: Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin öğrenme boyutu ile performans 
arasında ne tür ilişki(ler) vardır? 

2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin performans üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi amacıyla niteliksel araştırma yöntemlerinden görüşmeye dayalı durum (örnek olay) 
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çalışmasından faydalanılmıştır. Niteliksel araştırmada kişilerin davranışları doğal ortamlarda gözlenir, 
kaydedilir ve yorumlanır. Görüşmeye başlamadan önce sorulacak olan sorular, araştırmanın nerede 
yapılacağı, ortamın belirlenmesi ve verilerin toplanma tarihleri belirlenir. Niteliksel araştırmalar “kişiden 
kişiye ve durumdan duruma değişiklik gösterdiği için gerçekliği araştırmak yerine belli durum tespitleri 
yapılır” (Kırcaali, 1997:4). Ayrıca bu araştırmada görüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğinden faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruların önceden hazırlandığı ve araştırmaya 
katılan kişilere aynı sıra ile sorulduğu ve katılımcının istediği şekilde sorulara cevap verebildiği 
görüşmelerdir (Karasar, 1999:169). 

Araştırmada kullanılan durum çalışmasının ön çalışması üç üst düzey yönetici ile yapılmış ve bu görüşmeler 
sonucunda soruların bir kısmının anlaşılamadığı anlaşılmış ve bazı sorular daha anlaşılır hale getirilirken 
bazı sorular görüşme kılavuzundan çıkarılmıştır. Bu kapsamda 40 olarak en başta belirlenen soru sayısı 
36’ya indirilmiştir. Ön görüşmelerin gerçekleştirildiği üst düzey yöneticiler ise araştırma kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

Araştırmada, üst düzey yöneticilerin stratejik liderlik, sosyal sermaye ve performansa ilişkin algılarının 
belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından literatürden faydalanılarak ve literatür taraması sonucu 
araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme kılavuzu sorularından yararlanılmıştır. Araştırmacılar 
tarafından görüşülen her üst düzey yöneticiye stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin 
performansa etkisini belirlemeye yönelik sorular sorularak görüşme sonlandırılmıştır. Stratejik liderin sosyal 
sermayesinin performansa etkisini belirlemek için sorulan sorular Feray Erselcan (2009) “Sosyal Sermaye ve 
Ekonomik Kalkınma: Sivas, Kayseri, Yozgat Bölgesinde Bir Araştırma” başlıklı yayınlanmamış doktora 
tezinden ve Demir ve Okan (2009)’ın “Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir 
Araştırma” başlıklı çalışmasında geliştirdiği ölçekten faydalanılarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte 
araştırmada stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin performans üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla performans değişkeni, aktiflerin kârlılığı (ROA) ile özkaynak kârlılığı (ROE) oranları kullanılarak 
ölçülmüştür.  

Aktif Kârlılığı Oranı (ROA), işletmenin sahip olduğu toplam varlıklarını hangi oranda verimli 
kullandıklarını göstermektedir (Yükçü ve Atağan, 2010:29).  ROA: Net Kâr/Aktif Toplamı   

Özkaynak Karlılığı Oranı (ROE): Özkaynaklar üzerinden elde edilen kârı, diğer bir ifade ile işletmenin 
özkaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığını göstermektedir (Bayrakdaroğlu, 2010:14). ROE: Net 
Kâr/Özkaynaklar  

Performansı hesaplamak amacıyla 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada üç 
yıllık zaman diliminin dikkate alınma sebebi ise performans ölçeğinden yararlanılarak oluşturulan 
performansa yönelik soruların son üç yılı kapsamasıdır. 

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yönteminin benzeşik örnekleme (homojen) 
yönteminden yararlanılmıştır. Tam anlamıyla nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkan amaçlı örnekleme 
yöntemleri, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına imkân 
sağlamaktadır. Benzeşik örneklemede ise amaç, küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma yolu ile belirgin bir 
alt-grubu tanımlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:135-137). Bu doğrultuda araştırmanın evrenini 2016 
yılında İSO 500’e giren imalat sektöründe faaliyette bulunan tüm işletmelerin üst düzey yöneticileri 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda toplam 27 işletmeden 37 üst düzey yöneticiye ulaşılmıştır. Daha sonra 37 üst 
düzey yöneticinin stratejik liderlik, sosyal sermaye ve performans ile ilgili görüşlerini almak üzere mülâkat 
yapılmıştır.  

Görüşme kılavuzu formu 37 üst düzey yöneticiye uygulandıktan sonra verilerin dökümü ve analiz edilmesi 
kısmına geçilmiştir. Görüşme formunun içerik geçerliğini belirlemek amacıyla alandan üç uzman formu 
incelemiş ve bu inceleme sonucunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmada stratejik liderin 
sosyal sermayesinin performans üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik veriler betimsel analiz yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Betimsel analizde görüşülen kişilerin görüşlerini etkileyici bir biçimde yansıtmak amacıyla 
doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Elde edilen veriler, sistematik ve açık bir şekilde betimlendikten sonra 
bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri incelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013:256-259). 
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3. BULGULAR

1. Stratejik Liderin Sahip Olduğu Sosyal Sermayesinin Güven Boyutunun Performansa Etkisine İlişkin Bulgular

İşletme üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayesinin güven boyutunun performans 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilere toplamda beş soru yöneltilmiştir. Bu 
sorulardan ilkini birçok araştırmada sorulan ünlü Dünya Değerler Anketi sorusu oluşturmaktadır: “Genel 
olarak insanlara güvenir misiniz yoksa ilişkilerinizde çok dikkatli ve temkinli mi davranmanız gerekir” bu 
sorunun ardından üst düzey yöneticilere “Sizce güven ve güvenilirlik düzeyleri ile ilgili algı işletmenizin 
son üç yıl içerisindeki satışlarını/pazar payını/net kârını/rakiplerinizle rekabet edebilme durumunu/yeni 
yatırım kararlarını/ verimliliğini ve ihracat performansını nasıl etkilemiştir” sorusu yöneltilmiştir.  

Üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmelerde, katılımcıların 30’unun genel olarak insanlara güvendiği, 
6’sının temkinli yaklaştığı ve 1’inin ne güvendiği ne güvenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Güven ve 
güvenilirlik düzeyi ile ilgili algının performans üzerindeki etkisi ile ilgili olarak;  

K5 yöneticisi, “İşletmemizde herkes birbirine güvenir. Çalışanlarımızı toplantılarda onure eder, onlara güvenimizi 
yineleriz. Bu yaptığımız çalışanın da hoşuna gider kendini kurumun bir parçası olarak görmesine sebep olur ve bunun 
sonucunda da çalışanımız daha iyi satış yapmak için çabalar. Böylece çalışanın performansı artar. Bu da işletmenin 
toplam performansına yansır. Örneğin, müşterilerimizden biri çay istediği zaman çalışanımız çok lezzetli cheesecake 
var arzu eder misiniz diye sorarak daha fazla satış yapmaya çalışır”,   

K7 yöneticisi, “Piyasada Sabancı Holding’in yanlış yapmayacağını herkes bilir. Sabancı devlet gibi çalışır, dürüstlük 
açısından. Yani kendi menfaatleri için hiçbir şekilde yanlış yapmaz. E böyle olunca da piyasada bir saygınlığın oluyor, 
size güven oluşuyor. Sizde bu güvenle piyasada iş yapıyorsunuz. Ucuz finansmanı bulabiliyorsunuz, en iyi 
çalışabilecek elemanı bulabiliyorsunuz. Bunların neticesi de elbette satışlara, pazar payına, kârınıza ve rekabetteki 
durumunuza olumlu yansıyor”,   

K11 yöneticisi, “İnsanlara güvenirsen satışın da daha hızlı artar. Çünkü onlara örneğin satışta fiyat belirleme 
konusunda inisiyatif veriyorsunuz o da sizin satışınızı belirliyor. Eğer inisiyatifi vermezseniz satışı yapamayabilirler. 
Bu da ciroya veya bizim ulaşmamız gereken rakamlara ulaşmamıza engel olur. Biz bu sayede %40 büyüyoruz zaten 
inisiyatif vererek”, 

K17 yöneticisi, “Güven çok önemlidir. Hatta %100 etkilidir diyebiliriz. Güven yoksa asla satış yapılmaz, asla satışın 
devamı getirilemez. Bu etki sürdürülebilir olmalı, bir seferlik değil. Bu etki en ufak bir yanlış anlaşılmada negatif bir 
algının oluşmasına neden olabilir. Açık bir sektörde çalışıyoruz ve Koç Holding şirketi olmamız nedeniyle de hassas 
olan noktalarımızdan bir tanesi güvendir. Güven yoksa asla ve asla satış yapamaz, satışların devamını getiremezsiniz. 
Örneğin, Ukrayna’ya yatırım yapmayı düşünüyorduk. Ancak oradaki pazarı bilmiyorduk ve pazarı bilen birine 
ihtiyacımız vardı. İş alımında bize güven verdiği için lokal bir arkadaş edindik, pazar analizini beraber yaptık. 
Sonrasında o kişiye güvenerek evet burada yatırım yapabiliriz kararını aldık. Şimdi o pazardan iyi bir gelir elde 
ediyoruz ve bunun sebebi o kişinin bize verdiği güven. Tamamen güven ile hiç bilmediğimiz bir ülkeye yatırım yaptık, 
başarılı da olduk”, 

K24 yöneticisi, “Güven satışlarda çok fazla etkilidir. Bizim bu işte olmazsa olmazımız güvendir zaten. Marka 
bilinirliğinin ve piyasada güvenilirliğinin olması lazım, işletmemizin piyasada bir güvenilirliği var. Satışa gittiğimiz 
zaman aslında %50 avantajlı oluyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bizim aldığımız her işi karşı taraf bize gönül 
rahatlığı ile veriyor. Ayrıca satış yapmış olduğunuz müşteri sizi başka bir kişiye tavsiyede bulunabiliyor. Bu tamamen 
bizim markamıza duyulan güvenden kaynaklı”,  

K28 yöneticisi, “İnsanların yaptığı işe sıkı sıkıya bağlı olduğuna güvenirim ben. Güven oldukça satışlar, rekabet 
edebilme düzeyi, verimlilik, yeni fikirlerden yeni ürün geliştirme vs. hepsi olumlu yönde etkilenir. Çünkü oluşan güven 
çalışanların aidiyet duygusunu geliştirir. Bu da çalışanın bir çalışan olarak değil de sahipmiş gibi daha özverili 
çalışmasını sağlar” şeklinde güvenin performans üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmişlerdir. 

İşletme üst düzey yöneticilerinin üçüncü bir soru olarak sorulan işletmelerinde çalıştığı kişiler ve birlikte iş 
yaptıkları iş sahiplerinin ne kadarının akraba ve tanıdıklar arasında yer aldıkları sorusuna çoğunlukla ya %1 
ya da %5 oranını verdiği görülmektedir. Ayrıca işletme üst düzey yöneticilerine kendilerinden farklı kültür 
ve yaşam biçimlerine sahip kişilere mi yoksa kendileri ile aynı kültür ve yaşam biçimlerine sahip kişilere mi 
daha fazla güvendikleri sorulduğunda çoğu işletme üst düzey yöneticisinden kendilerinden farklı kültür ve 
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yaşam biçimlerine sahip kişilere daha fazla güvendikleri cevabı alınmıştır. Bu sorunun ardından üst düzey 
yöneticilere iş ilişkisine girilen bu kişilerin akraba veya tanıdık olması durumunun işletmenin son üç yıl 
içerisindeki satışlarını/pazar payını/net kârını/rakipler ile rekabet edebilme durumunu/yeni yatırım 
kararlarını/verimliliğini ve ihracat performansını nasıl etkilediği sorulmuştur. Bu soru ile “bağlayıcı” sosyal 
sermayeyi ölçmek amaçlanmıştır. Bu sorunun ardından “köprü kurucu” sosyal sermayeyi ölçmek için ise 
işletme üst düzey yöneticilerine iş ilişkisine girdikleri kişilerin kendilerinden farklı kültür ve yaşam 
biçimlerine sahip tanımadığı kişilerden oluşması durumunun işletmenin son üç yıl içerisindeki 
satışlarını/pazar payını/net kârını/rakipler ile rekabet edebilme durumunu/yeni yatırım 
kararlarını/verimliliğini ve ihracat performansını nasıl etkilediği sorulmuştur. Yapılan mülâkatların 
sonucunda üst düzey yöneticilerden 24’ünün farklı kişilere daha çok güvendiği ve bu kişilerle çalışmanın 
performansa daha olumlu yansıyacağına dair düşüncelerine ulaşılırken, 2’sinin ise tanıdık kişilerle 
çalışmanın performansa daha olumlu yansıyacağına dair düşüncelerine ulaşılmıştır. 2 üst düzey yönetici 
hem tanıdık hem de farklı kişilerle dengeli bir şekilde çalışılması gerekliliğine vurgu yaparken 2 üst düzey 
yönetici liyakate göre bu seçimin yapılması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

K1 yöneticisi, “Profesyonel ve işinin ehli olan insanlarsa eğer tanıdık da olur tanımadık da. Herkesle çalışılabilir, ama 
yeter ki beklentiyi karşılasın, başarının elde edilebilmesi için doğru insanlarla çalışmak lazım. Ancak biz birinci derece 
akraba istihdam etmiyoruz şirketimizde. Çalışanlarımızın zihninde akraba olması nedeni ile acaba ayrıcalık yapılıyor 
mudur veya tanınıyor mudur gibi bir şüphe oluşmasın diye istihdam etmiyoruz”, 

K5 yöneticisi, “Tanımadığımız kişilerle çalışmak bence performansı daha olumlu etkiler. Yıllar önce çok güvendiğim bir 
arkadaşım ile bir işletme kurmuştum. İşletmeyi kurmadan önce biz büyük bir otelde restoran müdürüydük, arkadaşım 
işinde çok verimli, çalışkan ve dirayetli bir adamdı ve sonra dedi ki biz kendi işimizi kuralım ben ayrılayım işten, iş 
büyüyünce sen de gel. Tamam dedim. Sonra bir işletme kurduk fakat arkadaşımın kendi işinde aynı dirayeti 
göstermediğini gördüm. En son yılbaşında çalışmamız gereken önemli bir günde arkadaşım çalışamayacağını özel işleri 
olduğunu söyledi. Böyle önemli bir günde arkadaşımın yüzünden biz önemli derecede zarar ettik. Arkadaşımın bu 
rahatlığının sebebi aramızdaki ilişkiye olan güveninden kaynaklanıyordu. Bu nedenle tanıdık olmayan arada samimiyet 
kurulmayan kişilerin daha özverili çalıştığını düşünüyorum”,   

K6 yöneticisi, “Tanıdık olmayan kişilerin çoğunlukta olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bildiğin kişilerin de az 
da olsa olması işletmeye olumlu katkılar sağlayabiliyor. Çünkü tanıdık olmayan kişilerle bir işe başlayabilirsiniz, çok 
profesyonelce ama özellikle yeni başladıysak işe, bakıyorsunuz adam iyi ama bizim şirket kültürüne uymuyor. Yani 
adamın iş yapış tarzı bize uymuyor. İşte adam çok kâr odaklı, kârlılığınızı artırıyor ama biz sadece kâr odaklı değiliz 
aynı zamanda etik odaklıyız, mesela”, 

K11 yöneticisi, “Tanımadığım kişilerle çalışmak performansı olumlu yönde etkiler. İşletmemizde organik büyüme var. 
İnsanlar en alt kademeden başlayarak yükseliyorlar, süreyle veya başarılı hareketlerle ilerleme kaydediyorlar. Bu 
noktada tanımadığınız kişiler yönetici olduğunda size farklı kapıları açabiliyorlar. Yani onların bakış açıları farklı 
oluyor. Tanıdık insanlarla çoğunlukla görüşlerimiz aynı doğrultuda oluyor. Bu da işletmeye farklı bakış açılarının 
açacağı kapıları kapatıyor”,  

K17 yöneticisi, “Farklı kültür ve yaşam biçimlerinin sonucu olarak farklı düşünme biçimlerinin işletme içerisinde 
varlığı; farklı tüketici davranışlarını ve portföyünü anlayabilmemiz açısından daima olumlu katkı sağlar. Örneğin, 
geleceği öngörebilen bir çalışanımız aracılığıyla biz yabancı bir pazara açıldık ve orada önemli bir pazar payı edindik, 
satışlarımızı ve dolayısıyla da kârlılığımızı artırdık”,   

K20 yöneticisi, “Eski yönettiğim ekibimdeki insanlar birbirinden çok farklılardı. Çok ifadeci olan vardı, çok analitik olan 
vardı. Sürücü yönü ağır basan vardı. Sürücü yönü ağır basanı kendi yedeğin olarak yetiştirebilirsin. Analitik yönü ağır 
basanı zor işlerde çalıştırabilirsin. İfadeci olan kişiyi pazarlamada sunman gereken bir yerde kullanabilirsin. Çok 
garantici olan birini hata yapmak istemediğin bir projede görevlendirebilirsin. Ama çok garanticiye de kısa sürede 
bitmesi gereken bir işi veremezsin. Dolayısıyla çok farklı insanlarla çalışmak çok kıymetli. Bu farklılık işletmenin 
satışlarına da, kârlılığına da, verimliliğine de, toplam performansına da olumlu yönde yansır”,  

K32 yöneticisi, “Farklı kültür ve yaşam şekillerinden oluşan bir örgüt halindeyiz. Sizden 1 saat önce Fransız biriyle 
mülâkat yaptım. Yeni bir iş için stratejik bir vizyon çerçevesinde teknik bir pozisyonun başına geçmesi için. Dolayısıyla 
onun bize katacağı farklı bir dil, olaylara farklı bir bakış açısı, yorum yapma tarzı ve sonuç odaklı olması, bunların hepsi 
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çok değerlidir ve bize farklılık katacaktır. Genel olarak renkli olması; satışa, satış sonrasına, kesinlikle pozitif bir etki 
yapacaktır”,  

K24 yöneticisi, “Ne tanıdık ne de farklı kültür, önemli olanın liyakat olduğunu, işi en iyi kim yapıyorsa işi ona 
vermenin performansı daha olumlu yönde etkileyeceğini”, K37 yöneticisi, “ İster duygusal bir yönetici isterse 
profesyonel bir yönetici olsun kendisi önemli olanın toplam kalite yönetimi olduğunu, yeğeni ile de tanımadığı biri ile 
de çalışabileceğini, işi ön plâna alarak işi yapacağını, yapılan işe en fazla katkıyı sağlayacak, başarılı olacak kişi ile 
çalışmayı tercih edeceğini” ifade etmişlerdir.  

Bu düşüncelere karşılık K8 ve K33 yöneticileri ise “Genellikle tanımadıkları insanların ciddi zararlara sebebiyet 
verebileceğini, kurulan ekipteki çalışma kondisyonuna uymayabileceği, birbirlerini tanıyan ekibin işletmenin amaçlarını 
başarabilmek için birbirleri ile uyum içinde çalışacaklarını, tanıdık olmayan kişilerin başarısını, performansının 
bilinememesi nedeniyle başarısızlık ihtimalinin daha yüksek olduğunu” ileri sürdükleri görülmüştür. 

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin güven boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için güven ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelere ait finansal rakamlara Ek 1’de yer 
verilmiştir. Ek 1’deki ROA değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 
Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. 
A.Ş.’de bir artış olduğu; İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk
Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Aşkale
Çimento Sanayii T.A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek
ve İçecek Hizm. A.Ş. ve Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken
2015-2016 yılları arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları
arasında artış gözlemlenmektedir.

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin güven boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için güven ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelerin Ek 1’deki ROE değerlerinde 2014-2016 
yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., İstanbul Altın 
Rafinerisi A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir artış olduğu; Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 
A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’de ise bir azalma olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic.
A.Ş. ve Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 2015-2016 yılları
arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd.
Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları arasında artış
gözlemlenmektedir.

2. Stratejik Liderin Sahip Olduğu Sosyal Sermayesinin Kurumlar, Normlar ve Yaptırımlar Boyutunun Performansa
Etkisine İlişkin Bulgular

İşletme üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayesinin kurumlar, normlar ve yaptırımlar 
boyutunun performans üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilere toplamda dört 
soru yöneltilmiştir. Üst düzey yöneticilere ilk önce son yıllarda devlet yetkilileri ile ilişkilerini 
geliştirmelerine yardımcı olacak bir irtibatları olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya 29 üst düzey yönetici 
ilişkilerini geliştirmeleri noktasında devlet yetkilileri ile irtibatları olduğu, 5 üst düzey yönetici ise ilişkilerine 
katkı sağlayacak herhangi bir irtibatları olmadığı cevabını vermiştir. Bu sorunun ardından üst düzey 
yöneticilere devlet yetkilileri ile kurulan irtibatın satışlara/pazar payına/net kâra/rakiplerinizle rekabet 
edebilme durumuna/yeni yatırım kararlarına/ verimliliğe ve ihracat performansına nasıl bir etkisi olduğu 
sorulmuştur.  

K1 yöneticisi, “2010 yılından beri AR-GE merkeziyiz. 7 buçuk yıldır AR-GE projeleri yürütüyoruz. Bunların 
tamamını da devlet ile birlikte yürütüyoruz. Devlete sunuyoruz projelerimizi. Kabul edilen projelerimizde de teşvik 
alıyoruz. Ekonomi Bakanlığı ile TÜBİTAK ile çok yoğun bir proje yönetim sürecimiz var”,   
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K8 yöneticisi, “İşimiz gereği muhakkak devlet yetkilileri ile görüşmek zorundayız. Görüşmeme gibi bir şansımız yok, 
devamlı iç içeyiz. Devlet yetkililerinin verimliliğimize tabii ki çok büyük artıları oluyor. Devlet yetkilileri ile 
ulaşabilmemiz gereken önemli ilişkilere ulaştığımız, kendi başımıza açamayacağımız kapıları açtığımız da oldu”,   

K14 yöneticisi, “Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı ile olsun Türkiye Cumhuriyeti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile olsun bir araya gelir, onlarla sorunlarımızı paylaşır, sorunlarımıza çözüm ararız. 
Çözdükleri durumlar oluyor, çözemeyip başka kişilerin çözüme kavuşturması için bizleri yönlendirdikleri kişiler oluyor. 
Devlet üst yetkilileri ile görüşmek bize her zaman fayda sağlamıştır. Dediğim gibi ya devlet yetkilileri bize yardımcı 
olur ya da yardımcı olacak başkalarına yönlendirir. E tabii sorunlarımızın çözülmesi için başkalarıyla geliştirdiğimiz 
ilişkiler performansımızı olumlu yönde etkiler”, 

K24 yöneticisi, “Tabii ki var. Devlet desteği ile bizim sektörümüzde bugüne kadar olmayan yaklaşık kırk kişilik AR-GE 
istasyonu kuruldu. Biz orada üretim geliştirme yapıyoruz. Orada yeni ürün geliştirme noktasında çalışıyoruz. Yeni 
ürünleri daha iyi nasıl geliştirebiliriz, daha ucuz nasıl üretebiliriz, performansımızı nasıl artırabiliriz diye orada 
çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda devlet yönetimi ile yönetim kurulu başkanımız sürekli iletişim halindedir. Ayrıca 
yönetim kurulu başkanımız yeni pazarlar bulabilmek amacıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile heyetler halinde yurt 
dışına giderler”,  

K30 yöneticisi, “Bir kapasite artırımı gerekiyor mesela ya da çed raporu ile ilgili olarak devlet yetkilileri ile görüşmek 
gerekiyor ya da ihracat birimi ile gümrükte bir sıkıntı oluyor bu gibi durumlarda elbette devlet yetkilileri bize olumlu 
faydalar sağlıyor”,   

K35 yöneticisi, “Sürekli oluyor. Çünkü yapacağımız bazı operasyonlarda devlette birkaç noktadan izin almamız 
gerekiyor. Örneğin, Kalkınma Bakanlığı’ndan. Yapacağımız yeni yatırımlarda bakanlığın onayı gerekiyor”,  

K37 yöneticisi “Tarım ve Köy İşleri ile ilgili Ekonomi Bakanlıklarıyla veya onların Müsteşar veya Bakan Yardımcıları 
ile devamlı irtibatta olmak durumundayız. Bu kişilerin işlerimizi yerine getirirken elbette çok faydası oluyor” ifadeleri 
ile devlet yetkilileri ile irtibatın performansa katkılarından bahsetmişlerdir.  

Yapılan mülâkatlarda üst düzey yöneticilere üçüncü bir soru olarak iş itibarı, yaptırıma maruz kalma gibi 
değer yargıları ile ilgili hukuki yaptırımların iş ortamında güvenilir bir ortam yaratıp yaratmadığı 
sorulmuştur. Ardından eğer ki iş itibarı güvenilir bir ortam yaratıyorsa bu güvenilir ortam son üç yıl 
içerisindeki satışlarınız/pazar payınız/net kârınız/rakiplerinizle rekabet edebilme durumunuz/yeni yatırım 
kararlarınız/verimliliğiniz ve ihracat performansınız üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sorusu sorulmuştur. 
Üst düzey yöneticilerden 24’ü iş itibarını kaybetme korkusunun hayattaki en büyük korkuları olduğunu 
ifade etmiştir. Ayrıca 18 üst düzey yönetici hukuki yaptırımların olması gerektiğini, bu yaptırımların 
işyerinde bir düzeni ve herkesin bu düzene göre işlerini yapmasını sağladığını dile getirirken 8 üst düzey 
yönetici yaptırımların her türünün etkilerinin olumsuz olacağını ve bu olumsuz etkilerin performansa da 
olumsuz yansıyacağını dile getirmiştir.  

K7 yöneticisi, “Büyük holdinglerden birine ait bir işletme olarak faaliyette bulunuyoruz. Elbette ki bu büyüklüğün 
getirdiği birtakım yaptırımlar olmalı. Neticesinde herkes Sabancı ile çalışmak ister. Kurallara uymayanlar gönderilir, 
yerini dolduracak bir sürü insan var. Zaten kurallara uymayan kişilerden de çok iyi çalışmasını bekleyemezsiniz. 
Dışarıda bizimle çalışmak isteyen gerçekten nitelikli çok insan var. Dolayısıyla işini kaybetmek istemeyen bir kişi bize 
gelmek isteyen dışarıda sayısız insan olduğunu düşünerek işini en iyi şekilde yapmalı. Yapmazsa da dediğim gibi kendi 
bilir. Bize personel çok”,  

K8 yöneticisi, “Hukuki yaptırımlar elbette olmalı. Hukuki yaptırımlar olmazsa asıl iş ortamında güven ortamı 
yaratılamaz. Kurallara zaten uyuyor, harfiyen yerine getiriyoruz. Sertifikalarımızı alıyoruz. Ama onun dışında tabii ki 
bunlar gelişebilmemiz adına çok yeterli kurallar değil. Tabii ki uluslararası bu işin standartları var. Onları da geçtim, 
tabii ki erişebilmemiz için bunların da üstüne çıkmamız gerekiyor. Kurallar her zaman uygulanmalı ama sadece 
kurallara da bağlı kalınmamalı, bunların üzerine de geçilebilmeli”,  

K15 yöneticisi, “Hukuki yaptırımlar tabii ki güvenilir bir ortam yaratır. Bir kişide bir kere iş itibarını ya da işini 
kaybetme korkusu yoksa o kişiden çok fazla verim bekleyemezsiniz”,  

K37 yöneticisi ise, “Devlet tarafından konulan birtakım kurallar var. Kamu olarak biz zaten bunlara uymak zorundayız 
ve ben uymamız gerektiğini, uymamamız neticesinde de birtakım yaptırımlara maruz kalmamız gerektiğini 
destekliyorum. Yaptırımlar olmazsa insanların çok fazla verimli çalışacağını, işini iyi yapacağını düşünmüyorum. 
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Özelde işini yapmayan, işletme amaçları doğrultusunda çalışmayan kişileri işten çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Bence 
bu verimlilik açısından çok önemli. Kamu olarak bizim sıkıntımız da işte bu. İş akdini feshedememe. Feshetmediğiniz 
sürece yaptırımlar belli bir noktada kalıyor. Kamudaki en büyük sıkıntı bu. Eğer iş akdi feshi imkânı olsa çok daha etkin 
bir çalışma ortamı olur. Verimlilikte artar, satışlar da artar, kârlılık da artar” 

Yaptırımların performansı olumsuz etkileyeceğini belirten yöneticilerden K5 yöneticisi, “İş ortamında zorunda 
bırakılmaya yol açacak hiçbir yaptırımın performansa olumlu katkı sağlayacağını düşünmediğini”, K17 yöneticisi, 
“Yaptırımların hiçbir türünün işyerinde güvenilir bir ortam yaratmayacağını, insanların bir ortamı güvenilir olarak 
düşünmemesi ise onların çalışma hevesini kıracağını, hevesi kırılan, mutsuz olan çalışanın da performansının 
düşeceğini, bununda işletmenin performansını düşüreceğini”, K31 yöneticisi, “Kesinlikle güvenilir bir ortam 
yaratmayacağını, hukuki yaptırımların kişilerin kendilerini huzursuz hissetmelerine neden olacağını, huzursuzluğun 
ise verimliliği düşüreceğini”, K34 yöneticisi ise, “Yaptırımların güvenilir bir ortam yarattığını ancak doğru bir yöntem 
olduğunu pek düşünmediğini, işlerin bu şekilde daha kolay yürüdüğünü ancak işini, iş itibarını kaybetme gibi 
korkuların çalışanın daima korku içinde olmasına dolayısıyla da veriminin düşmesine yol açtığını” dile getirmişlerdir. 

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin kurumlar, normlar ve yaptırımlar boyutu ile performans 
arasındaki ilişkileri değerlendirmek için kurumlar, normlar ve yaptırımlar ile ilgili ifadelerde bulunan 
işletmelere ait finansal rakamlara Ek 2’de yer verilmiştir. Ek 2’deki ROA değerlerinde 2014-2016 yılları 
arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., 
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
ve Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’de bir artış olduğu; Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., İstanbul 
Altın Rafinerisi A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Aşkale 
Çimento Sanayii T.A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek 
ve İçecek Hizm. A.Ş. ve Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 
2015-2016 yılları arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim 
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları 
arasında artış gözlemlenmektedir.  

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin kurumlar, normlar ve yaptırımlar boyutu ile performans 
arasındaki ilişkileri değerlendirmek için kurumlar, normlar ve yaptırımlar ile ilgili ifadelerde bulunan 
işletmelerin Ek 2’deki ROE değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 
Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir artış olduğu; Pınar Süt Mamulleri 
Sanayii A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’de ise bir azalma 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş., Jotun Boya San. ve 
Tic. A.Ş. ve Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 2015-2016 yılları 
arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. 
Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları arasında artış 
gözlemlenmektedir. 

3. Stratejik Liderin Sahip Olduğu Sosyal Sermayesinin Ağlara Katılım Boyutunun Performansa Etkisine İlişkin
Bulgular

İşletme üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayesinin ağlara katılım boyutunun performans 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilere toplamda üç soru yöneltilmiştir. Bu 
sorulardan ilki “Sizce Türkiye bağlamında hangi kişi ve/veya kurumlarla ilişki halinde olunması 
satışlarınıza/pazar payınıza/net kârınıza/rakiplerinizle rekabet edebilme durumunuza/yeni yatırım 
kararlarınıza/verimliliğinize ve ihracat performansınıza katkı sağlar” sorusudur. Bu soruya üst düzey 
yöneticilerin verdikleri yanıtların frekans dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye Bağlamında Performansa Katkı Sağlayacağı Düşünülen Kurumlar 

Performansa Katkı Sağlayacağı Düşünülen Kurumlar F(%) 
Devlet 6 (%23) 

Dernekler ve Vakıflar 6 (%23) 
Tüm Paydaşlar 6 (%23) 

Siyasiler 5 (%19) 
Bakanlıklar 4 (%15) 

Piyasa Analizi Yapan Şirketler 3 (%11) 
Ateşeler 3 (%11) 

Üniversiteler 3 (%11) 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 (%4) 

Mesleki Örgütler 1 (%4) 
İş Dünyası 1 (%4) 

Konsolosluklar 1 (%4) 
Sivil Toplum Kuruluşları 1 (%4) 

Rekabet Kurulu 1 (%4) 
Sektör Odaları 1 (%4) 

Yurt Dışında Rekabette Olunan İşletmeler 1 (%4) 
Konferanslar 1 (%4) 

Tablo 1’den görüldüğü üzere üst düzey yöneticiler devlet, dernek ve vakıflar, tüm paydaşlar ve siyasilerle 
yakın ilişkiler geliştirmenin performansa olumlu katkılar sağlayacağını düşünmektedir. Ayrıca konferansta 
tanışılan kişiler, sektör odaları vb. kurum ve kişilerin de performansa olumlu katkılar sağlayacağını düşünen 
üst düzey yöneticiler vardır.   

K1 yöneticisi, “Bütün gerekli olan paydaşlarla iyi ilişkiler kurmamız lazım. Bunların içerisinde devlet kurumları da 
var. Tabii ki pek çok özel kurum da var. 300’e yakın işbirliği halinde olduğumuz işletme var, müşteriler haricinde. 
Bunların tamamı ile iyi ilişkiler kurmamız bize olumlu katkılar sağlar”,  

K3 yöneticisi, “Siyaset ve bürokrasi çok belirleyici. İş dünyası, dernekler, vakıflar, onlarla kurulan iş birlikleri, mesleki 
örgütlenmeler ile kurulan ilişkiler performans açısından oldukça belirleyici”, 

K7 yöneticisi, “Elbette ki öncelikle devlet ve kurumları ile iyi ilişkiler kurmak çok önemlidir. Devlet politikalarını 
yakından takip etmek gerekiyor işimiz gereği. Bu kurum gelecek on yıl içerisinde neyi hedefliyor, bu hedefler 
yayınlandıktan sonra geç oluyor zaten ama şirket politikalarınızı oluşturmak için o kurumların draft çalışmalarını 
öğrenmek durumundasınız. Daha yakın ilişkiler kurduğunuz zaman normal bir ziyaret esnasında, bir sohbet sırasında 
sıkıntılarınızı anlatıyorsunuz, bununla ilgili bakanlığın ne tür çözümleri olacağını sorduğunuz zaman oradaki sohbette 
zaten anlıyorsunuz şunu düşünüyor diye, pozisyonunuzu ona göre alıyorsunuz”,  

K17 yöneticisi, “Ürün geliştirmede üniversitelerle, sektör odalarıyla ilişki halinde olmak bu anlamda çok değerli. 
Örneğin, Endüstriyel Tasarımcılar Derneği ile yeni bir ambalajı tasarlarken çalıştık. Üniversite işbirliği ile AR-GE 
projesi yaptık ve bu projenin sonunda bizden bir şirket doğdu. Ayrıca yurtiçi pazarında Rekabet Kurulu ve Enerji 
Kurulu, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) gibi dernekler bizim için çok değerli. OYDER ile beraber 
yaptığımız çalışmalarda OYDER Rekabet Kurulu’nu etkileyebiliyor. Örneğin, 2012 yılında Rekabet Kurulu blok 
muafiyet verdi, 5 senelikte olsa münhasır anlaşmalar yapılamayacaktı. Daha sonra OYDER gitti Rekabet Kurulu’na 
dedi ki bu yatırımlara bizim ihtiyacımız var, servislerimize yatırım yapıyoruz, tüketiciye iyi hizmet veriyoruz. Bunun 
üzerine Rekabet Kurulu sadece madeni yağa muafiyet verdi, 5 senelik münhasır anlaşma yapma yetkisini verdi”,  

K23 yöneticisi, “Birçok insanı bir araya getiren bloklarda ve derneklerde yer almak satışları inanılmaz etkiliyor. Çünkü 
böyle yerlerde çok fazla insanla bir araya geliyorsunuz. Örneğin, kahve makinamızın bir kahve bloğunda finansmanını 
yaptık ve muazzam bir satış fırsatı yakaladık ve makinamız anında bitti. Türkiye Aşçılar Federasyonu Derneği 
(TAFED), Mengen Grubu gibi derneklere üye olmak satışları çok fazla etkiliyor. Yarın orada mezun olan insanlar bu 
sektörde bir otelde bir sos şef (sous chef), bir steward ya da baş şef olabiliyor. Mengen Okulu’nda bizim ürünlerimize 
alışkın olan insanlar çalışmaya başladığı yerde de bizim ürünlerimizi istiyor. Çünkü kalitesinden eminler. Bu kişilerin 
isteği ile bir otel ya da bir restoran bizden ürün almaya geldiği zaman bu bizim için ciddi bir yatırım. Her dönemde 
böyle iki üç öğrenci çıksa bizi bu şekilde destekleyecek yeterlidir.”  
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Ağların etkinliğini ölçmek için sorulan ikinci soru ise “Üyesi olduğunuz mesleki örgütler kimlerdir?  Bu 
örgütler diğer üretici işletmelerle tanışmanız için iyi bir ortam sunma, mallarınızın kalitesini yükseltmeye 
yardımcı olma ve diğer üyelerle aranızda çıkan ticari anlaşmazlıkların çözümünde sizlere nasıl bir katkı 
sağlamaktadır, değerlendirir misiniz” sorusudur. Örneklemimizde yer alan işletmelerin tamamının Ticaret 
ve Sanayi Odaları’na üyelikleri olmakla birlikte farklı derneklere de üyelikleri bulunmaktadır. 37 üst düzey 
yöneticiden 34’ü farklı derneklere üyeliklerinin bulunduğunu ve bu derneklerin kendilerine önemli katkılar 
sağladığını dile getirmiştir. Bununla birlikte örneklemimizde yer alan işletmelerden biri olan Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş.’nin üst düzey yöneticisi “Kamu işletmesi olmalarından dolayı derneklere üyeliklerinin 
bulunmadığı ve bu anlamda bir katkı elde edemediklerini" dile getirmiştir.   

K11 yöneticisi, “Bu tür örgütler ürünlerimizin kalitesini yükseltmeye katkı sağlar. Ancak bu tür örgütlerin en fazla 
katkıyı bizi diğer üreticilerle bir araya getirerek sağladığını düşünüyorum”,  

K13 yöneticisi, “LPG için ayrı, akaryakıt için ayrı dernek üyeliklerimiz var. Örneğin, Akaryakıtçılar Derneği’ne, Petrol 
İşçileri Sendikası’na üyeyiz. Bunların bize her açıdan çok fazla katkıları oluyor elbette. Bizim yönetim kurulu 
başkanımız aynı zamanda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’nun yönetim kurulu 
başkanıdır. Tabii bu durumda bize ayrıca artı değer olarak yansıyor. Herhangi bir sorun yaşadığımızda çözümü 
kolaylaştırıyor”,   

K14 yöneticisi, “Yönetim kurulu başkanımızın aynı zamanda TÜRKONFED’te yönetim kurulu başkanı olarak 
bulunması bize inanılmaz katkılar sağlayacak kişilerle tanışmamıza, orada iş bağlamamıza ve herhangi bir problem ile 
karşılaştığımızda kolay bir şekilde çözmemize olanaklar sağlıyor”,  

K23 yöneticisi, “Geçen yıl Kıbrıs’ta Ekol Mutfak ile birlikte ‘Biz Bize Gastronomi’ diye bir faaliyet gerçekleştirdik. Ekol 
Mutfak, yurt dışından Türkiye’de olmayan ürünleri getiriyor, ithalat yapıyor. Onlarla birlikte 200 şefi Kıbrıs’ta 
ağırladık. Yeni neler yapabiliriz, yeni hangi ürünleri nasıl geliştirebiliriz, bu tarz donelerin toplanmasına yönelik bir 
etkinlik bu. Oradan çok faydalı bilgiler edinerek döndük. Yeni iş bağlantıları kurduk. ‘Biz Bize Gastronomi’ bir etkinlik 
aslında ama akabinde bize yeni iş ve iş olanakları sundu”,  

K24 yöneticisi, “Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES)’ne bağlıyız. Bu dernek Türkiye’deki 
bütün mutfak ve gastronomilerin bağımlı olduğu bir kuruluştur. Bu platform ortak sorunların giderildiği, ortak 
kararların alındığı bir yer. Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Birliği’ne bağlıyız. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız da orada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Bu anlamda da performansımıza olumlu katkılar 
sağlayacak ayrıcalıklar yaşıyoruz” ve   

K29 yöneticisi, “Bu tür örgütler sayesinde diğer üretici işletmelerle bir araya geliyor, ortak sorunlarımızı 
değerlendiriyor, çözüm arıyoruz. Ayrıca aynı ürünleri ürettiğimiz için ürünlerimizin kalitesini artırma konusunda da 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha kaliteli ürün demek daha fazla müşteri demek, daha fazla müşteri demek ise daha 
çok kâr demek.”  

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ağlara katılım boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için ağlara katılım ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelere ait finansal rakamlara Ek 3’de yer 
verilmiştir. Ek 3’deki ROA değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 
Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. 
A.Ş.’de bir artış olduğu; İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak Giyim
San. ve Tic. A.Ş., Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’de ise bir
azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş.,  Kadooğlu
Yağ San. ve Tic. A.Ş. ve Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken
2015-2016 yılları arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları
arasında artış gözlemlenmektedir.

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ağlara katılım boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için ağlara katılım ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelerin Ek 3’deki ROE değerlerinde 
2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., İstanbul 
Altın Rafinerisi A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir artış olduğu; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak Giyim San. ve 

http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Turkiye-seker-Fabrikalari-As_21
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Tic. A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Kadooğlu Yağ San. ve 
Tic. A.Ş ve Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 2015-2016 
yılları arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. 
Ltd. Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları arasında artış 
gözlemlenmektedir.  

4. Stratejik Liderin Sahip Olduğu Sosyal Sermayesinin Ortak Eylem ve İşbirliği Boyutunun Performansa Etkisine
İlişkin Bulgular

İşletme üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayesinin ortak eylem ve işbirliği boyutunun 
performans üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilere toplamda dört soru 
yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki “Diğer işletmelerle makine ve aletlerin paylaşımı, hammadde ve malzeme 
temini, ürünlerin ortak pazarlanması, ortak ürün geliştirme gibi konularda ne ölçüde işbirliği 
yapmaktasınız” sorusudur. Bu soruya alınan yanıt sayısı 31 olmakla birlikte 24 üst düzey yönetici diğer 
işletmelerle ufak çaplıda olsa işbirliği yapıldığını dile getirirken 7 üst düzey yönetici böyle bir işbirliği 
yapılmadığını dile getirmiştir. Bu 7 üst düzey yöneticiden 4’ü Rekabet Kanunu’nun diğer işletmelerle 
işbirliği yapmayı kısıtladığını bunun için aynı sektörde işbirliği yapmaktan kaçındıklarını dile getirmiştir. 
Bu sorunun ardından üst düzey yöneticilere diğer işletmelerle yapılan paylaşım, dayanışma ve işbirliğinin 
son üç yıl içerisindeki satışlara/pazar payına/net kâra/rakipler ile rekabet edebilme durumuna/yeni yatırım 
kararlarına/verimliliğe ve ihracat performansına etkisinin ne olduğu sorulmuştur.  

K2 yöneticisi, “Biz bütün paydaşlarımızı ekibimizden biri olarak görüyoruz. Bizim kazandığımız onların kaybettiği bir 
durumun sürdürülebilir bir performansı getireceğini düşünmüyoruz, o yüzden herkesin kazandığı, ortak payda da 
buluşabileceğimiz bir çözüm arayışımız var. Her daim her işimizi yaparken, paydaşlarla işbirliği olmadan başarının 
yakalanacağının, performansın yükseltileceğinin mümkün olmadığını düşünüyoruz”,  

K7 yöneticisi, “Biz Mitsubishi ile ortaklık kurduk. Aslında %5 ortak bize. Ama getirisi %90. Çünkü dünyanın 17 
ülkesinde iş yapmamıza rağmen bu 17 ülkenin hepsinde ofisimiz yok. 17 ülkenin 4’ünde varsa 13’ünde yok. Ama 
Mitsubishi ile ortaklık şu demek; İran’a gidiyorsunuz, ilk defa gittiğiniz bir ülke. Mitsubishi orada 50 yıldır var ve 
oranın ofisini kendi ofisiniz gibi kullanıyorsunuz. O kadar da iyi bir ortaklık oldu ki bizim için, bizim yaptığımız her işe 
katkı sağlıyor. İşte diyor ki, ‘buraya hiç girme, orada kanunlar çok değişebiliyor. Şu işletmeye dikkat et’ vs. Tamamen 
kendi ofisiniz gibi yani. %5 ortaklık ama dünyanın her yerinde bizim ofisimiz var.  Ofis demek fiziksel anlamda değil, o 
ülkeyi bilen insanların çalıştığı, oradaki sektörü bilen, yönetmelikleri bilen, devlet dairelerini bilen, nasıl iş yapılacağını 
bilen, vs. bize bunu kazandırdı. Hiç olmadığımız alanlarda bize kılavuzluk yapıyorlar. Biz de aynı şekilde bizim 
bildiğimiz konularda onlara yardım ediyoruz”,   

K11 yöneticisi, “Yok yapmıyoruz. Çünkü her şirketin kendi özelinde malzemesi, AR-GE’si vardır. Ancak 
tedarikçilerden yardım alıyoruz tabii ki. Çünkü hammadde geliştirdikleri için daima yeni ürünleri öğrenmeniz lazım. 
Gelişimlerini takip etmeniz lazım. Onların bildiği veya yaptığı tedarikler ayrı sizin yaptığınız tedarikler farklı. Tabii 
güncel olarak bunları takip etmek önemlidir. Güncel uyarlamalarını da tedarikçiler ile birlikte siz de almış oluyorsunuz. 
Ancak piyasada çok fazla ortak ürün geliştirme yapamıyorsunuz. Türkiye o seviyede değil maalesef çünkü uzmanlaşma 
olmadığı için herkes her şeyi yapmaya çalışıyor çoğu zaman. Mesela biz dünya markası bir işletmeyiz, boyada 
uzmanlaşmışız, başka yapı kimyasalı üretmemişiz sadece boya üretmişiz onu da en iyi üretmeye çalışıyoruz”,   

K17 yöneticisi, “Yapıyoruz. Bazı işletmelere private dediğimiz onların özel ürünlerini üretiyoruz. Bunlar kimlerdir? 
Örneğin, Ford, Türk Traktör, Tofaş. Bunların kendi orijinal yağlarını üretiyoruz. Ford, Euro Altın motoru dediğimiz 
çekicilerdeki Euro altın motoru tüm dünyada Türkiye’deki mühendisler dizayn etti ve dizaynında da biz beraber madeni 
yağ kısmında beraber çalıştık, yağı beraber geliştirdik. Tüm dünyada şu anda tek onaylı yağ Opet’in yağı. O yüzden de 
olumlu etkisi olarak diğer tüm ülkelere bu orijinal yağı ben yani Türkiye satıyor. Elbette bu durum bizim 
performansımıza olumlu yansıyor”,   

K31 yöneticisi, “Şu anda savunma sanayiindeki tüm işletmelerle ortak ürün geliştirme yapıyoruz. TAİ (Türk Havacılık 
Uzay Sanayii) ile NUROL ile FNSS Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile. Hürkuş’un lastiğini biz veriyoruz. Onlar 
isteklerini söylüyorlar, biz onlara lastik üretiyoruz.  Tabiî ki bu ortak ürün geliştirme bize olumlu yansır. Ortak ürün 
geliştirince bir de bu işletmeler büyük işletmeler olduğu için onlara mal verdiğin zaman akredite olmuş oluyorsun. 
Başka bir yere satarken de senin önünü açıyor, pazarda genişliyorsun, kârlılığın artıyor”,  
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K5, K9 ve K25 yöneticileri ise, “kendi bünyeleri dışındaki farklı ticari kimliklerle herhangi bir ekipman, pazarlama 
stratejisi, ortak üretim vb. paylaşımlarda bulunmadıklarını, sadece diğer işletmeleri takip edip kendileri ile kıyaslayıp 
kendilerini yenilemeye çalıştıklarını, mümkünse bazı ürünleri kendi bünyelerine kattıklarını” dile getirmişlerdir. 
Bununla birlikte K14 ve K18 yöneticileri ise “Rekabet Kanunu’nun diğer işletmelerle işbirliği yapmayı kısıtladığını, 
rekabet kurallarının izin verdiği ölçüde ufak tefek işbirlikleri yaptıklarını” dile getirmişlerdir. 

Üst düzey yöneticilere sosyal sermayenin alternatif müşteri ve tedarikçi bulma, finansman temini sağlama 
noktasındaki faydası sorulduğunda 32 üst düzey yöneticinin sosyal sermayenin söz konusu konularda 
oldukça faydalı olduğunu ileri sürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte 2 üst düzey yönetici ise bu 
konularda sosyal sermayenin herhangi bir fayda sağlamadığını dile getirmiştir.  

K3 yöneticisi, “Koç Holding’e bağlı olmak bize bütün kapıları açıyor. Saygın bir kuruluşun bir parçasıyız, girdiğimiz 
her işe zaten bir adım önde olarak giriyoruz”,  

K5 yöneticisi, “Sosyal sermaye denilen şeyin etkisi o kadar büyük ki bir gün biri geliyor, onu burada ağırlıyorsun, 
senden memnun kalıyor, teşekkür edip çıkıyor, sonrasında sürekli müşterin haline geliyor. Kendisi yetmiyormuş gibi 
tanıdıklarını da buraya yönlendiriyor, satışlarımız artıyor”,   

K6 yöneticisi, “Bu çok ilginç bir konu. Biz okuldayken hep ne yaptığın değil, kimi tanıdığın önemli derlerdi. Sosyal 
network çok önemli. Bu network sayesinde yeri geliyor finansman buluyorsunuz, yeri geliyor tedarikçi buluyorsunuz 
hatta yeri geliyor satışlarınızı inanılmaz derecede etkileyebilecek müşteriler buluyorsunuz”,  

K7 yöneticisi, “Kurumsal bir şirket olarak herhangi bir finans sağlama durumunda çok fazla gücümüz vardır. Bizim 
sektörde belki en iyi şartlarda finansman sağlayabilen şirket bizizdir. Çünkü sosyal ağımız çok geniş enerji sektöründe. 
Piyasada Sabancı deyince sizin ulaşamayacağınız kaynak, size finans sağlamayacak, tedarikçiniz olmak istemeyecek tek 
bir işletme yoktur”,  

K11 yöneticisi, “Sosyal sermaye en fazla satışta fayda sağlar. Özellikle yurt dışı ihracatta. Çünkü karar vericileri 
bulmak veya referans kişisini bulmak çok önemli. Karar vericilere ulaştığınız zaman bu bütün işletmeler için geçerli 
işiniz çok daha kolaylaşmış olur. İşin %50-60’ını yapmış olursunuz”,    

K15 yöneticisi, “Yeni bir pazara girmek istediğiniz zaman temkinli olursunuz genelde. Ancak risk almadan da başarılı 
olunamayacağını bilirsiniz. Böyle bir durumda hemen sosyal ağlarınızı yoklar, o pazar hakkında bilgi edinirsiniz. 
Böylelikle o pazara girersiniz ve çok büyük satışlar yapacağınız, büyük kârlar elde edeceğiniz bir pazar olabilir bu”,  

K17 yöneticisi, “Yeni bir fabrika yatırımımız var İzmir’de. Bu fabrikanın yatırımında sosyal sermayenin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anladık. Yeni ve farklı rotasyona geçmek, oradaki kişileri o ortamda bulmak, oraya ait 
oradaki dinamiği yakalamak çok önemli. Biz oradaki ilgili belediye başkanı vs. ile olumlu ilişkiler kurmanın 
kurduğumuz yeni fabrika yatırımında bize çok katkısı olduğunu gördük. Tabii bir de ortağımızın Koç Holding olması 
zaten bize yetiyor. Bu da bizim satışlarımıza, kârlılığımıza, ihracat performansımıza oldukça olumlu yansıyor”,   

K21 yöneticisi, “Tedarikçi bulmada, kredi sağlamada, müşteri sayınızı artırmada, önemli olan kaynaklara ulaşmada 
sosyal sermaye elbette çok kıymetli. Yönetsel anlamda bakınca biz yöneticiler olarak bir şey üretmiyoruz aslında yani 
sadece insanların kaliteli iş yapıp performansı yüksek araçlar üretebilmesi için ihtiyaç duydukları ortamı sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu da tamamen ağlarınızın güçlü olması ile ilgili. İşimiz işlerin iyi gitmesi ve birilerinin iyi iş yapması için 
ortam yaratmak, koordinasyon sağlamak, birbirleri ile ilişkilerini yönetmek ve onlarla kendi ilişkimizi yönetmek. Yani 
sosyal sermaye her alanda her şeyin kalbidir”,  

K23 yöneticisi, “Bu aslında bireysel bir sorumluluk. Ben kendimi geliştirebildiğim kadar işletmeyi geliştirebiliyorum. O 
kadar çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’nun içerisindeyim ki bunlarla kendi bilgi alanlarımı güçlendiriyorum. 
Örneğin, konuşmacı olarak gittiğim bir toplantıya Amerika’da Microsoft’ta yüksek lisans yapmış birisi geldi, onunla 
tanıştık. Adam tam bir dehaydı. Oradan aldığım bilgileri geldim IT birimi ile paylaştım. Hüsnü ÖZYEĞEN’i dinledim, 
orada ki bilgileri satış-pazarlama birimi ile paylaştım. Bilişim dünyasındaki konferanslarda, seminerlerde 
dinlediklerimizi buradakilerle paylaştık ve süreçlerimizi gözden geçirdik. Stratejilerimizi sorguladık ve onları revize 
ettik. Dolayısıyla en güncel pratik tecrübeler sahada var bu sahadaki kişiler de bu tip STK’larda çıkıyor karşınıza. 
Onları alıp burada kullanıyoruz. İnanılmaz faydası var hem kendimizi geliştiriyor hem buradaki süreçlerimize katma 
değer sağlıyoruz. Dışarıdaki bilgi gücü çok önemlidir. Bilgiyi enjekte edebiliyorsanız yani sünger gibi olmak diyorum 
ben arkadaşlara. Çekmek, emmek lazım bir yerde verimli bir şey gördüğünüz zaman. Tabii ki söz konusu toplantılarda 
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edindiğimiz bilgileri alıp işletmemiz ile paylaşmak önceki performansımızı da artırdı. Sosyal çevremin çok büyük bir 
etkisi oldu satışlarımıza ticari olarak. Çok fazla temas alanımız oldu”,  

K24 yöneticisi, “Sosyal sermaye kaçınılmaz bir şey. Yönetim kurulu başkanımız gittiği gezilerde, yaptığı bazı 
görüşmelerde çok fazla yeni insanla tanışır. Fabrikatör arkadaşlar edinir, onlar ya da onların tanıdıkları mutfak 
yaptıracaktır yönetim kurulu başkanımızı tanıdığı için direkt bize yönlendirirler. Bu şekilde bir pazarlama kanalına da 
sahibiz. Sosyal sermaye aracılığıyla birçok insan bize gelir tüm mutfağı bize yaptırır. Mutfak deyince normal bir 
mutfakta olan, aklınıza gelen her ne varsa hepsini sağlarız. Bu da ciddi bir kazanç demektir. Bu şekilde iş almışlığımız 
da çoktur”,   

K29 yöneticisi, “Sosyal sermaye en kritik kaynaklara ulaşma noktasında fırsat sağlar. Büyük bir işletme olarak biz 
ağlarımız sayesinde kritik kaynaklara rahatlıkla ulaşır, finansman ve müşteri sıkıntısı çekmeyiz. E tabii bu durum da 
bizim verimliliğimize, satışlarımıza, kârlılığımıza, yeni müşteriler edinmemize fayda sağlar. Tabii sadece bunlarla 
kalmadı. Biz bu yıl hem iç pazara hem de Avrupa’ya inanılmaz satış yaptık. Tarihimizde üretim ve ihracatta en yüksek 
seviyeye ulaştık, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağladık. Bu durumda elbette ki bizim tanınır ve güvenilir 
olmamızın, kaliteli işler yapmamızın katkısı büyük”,     

K36 yöneticisi, “Biz hep pancar alıyoruz ve şeker satıyoruz. Burada çiftçiye ve müşteriye ne kadar fazla ve zamanında 
ulaşabilirsek o kadar iyi. Eskiden müşterilerimiz buraya taleplerini anlatamazlarmış, ben müşterileri davet ettim. Satış 
birimimizi bu toplantıya dahil ettim. Eskiden o da yapılmazdı. Sadece genel müdür ya da genel müdür yardımcısı 
görüşürdü, müşteri gelirse ve müşteriyi de kabul edersek. Şimdi onları bıraktık, biz davetiye mektupları yazdık. Gayet 
müşteri odaklı ve memnun edici bir mektuptu. Bizim için onların önemli olduğunu ve eğer görüşmeyi kabul ederlerse 
sektörün ve işletmelerin sorunlarını ya da bizde görmüş oldukları eksik unsurları paylaşmalarını talep ettiğimizi ve 
sekretaryanın numarasını vererek uygun oldukları gün ve saatte randevuyu oluşturmak suretiyle beklediğimizi ve 
görüşmekten de mutluluk duyacağımızı bildiren kamuda alışık olmadığımız bir üslupla müşterilerimizi davet ettik. 
Her birine satış birimimizden arkadaşları indirgeyerek, görüşmeler yaparak, bizde bu bilgilerin saklı kalacağını da 
temin ederek onlarla görüştük. Onlar da kurum tarihinde bunun ilk olduğunu dile getirdiler. Bundan sonra 
müşterilerimiz bize daha sık ve fazla gelmeye başladı. En ufak olumsuz bir durumda temasa geçip onlara yardımcı 
oluyor, sorunlarını çözüyoruz. Hatta taleplerini de alıyoruz. Böylelikle müşteri bağlılığı yarattık.”  

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ortak eylem ve işbirliği boyutu ile performans arasındaki 
ilişkileri değerlendirmek için ortak eylem ve işbirliği ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelere ait finansal 
rakamlara Ek 4’de yer verilmiştir. Ek 4’deki ROA değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen 
değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Otokar Otomotiv ve 
Savunma Sanayi A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’de bir artış 
olduğu; Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 
A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Aşkale Çimento Sanayii
T.A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm.
A.Ş., Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. ve Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’de 2014-2015 yılları arasında bir artış
görülürken 2015-2016 yılları arasında ise azalış görülmektedir.

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin ortak eylem ve işbirliği boyutu ile performans arasındaki 
ilişkileri değerlendirmek için ortak eylem ve işbirliği ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelerin Ek 4’deki ROE 
değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi 
A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir artış olduğu; Pınar
Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak
Giyim San. ve Tic. A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.’de ise bir azalma olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic.
A.Ş., Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. ve Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’de 2014-2015 yılları arasında bir artış
görülürken 2015-2016 yılları arasında ise azalış görülmektedir.

5. Stratejik Liderin Sahip Olduğu Sosyal Sermayesinin Öğrenme Boyutunun Performansa Etkisine İlişkin Bulgular

İşletme üst düzey yöneticilerinin sahip oldukları sosyal sermayesinin öğrenme boyutunun performans 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilere iki soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki 
“Çevrenizdeki diğer yerel işletmelerin, müşterilerinizin, malzeme tedarikçilerinizin, destekleme 
teşkilatlarınızın, ilinizdeki üniversite vb. eğitim kurumlarının üretim biriminizde herhangi bir iyileştirme 
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yapmanıza katkısı oldu mu” sorusudur. Bu soruya toplamda 33 üst düzey yönetici cevap vermiştir. Üst 
düzey yöneticilerin çoğunluğu üniversitelerle işbirliği halinde olduklarını ve onlardan faydalandıklarını dile 
getirmişlerdir.  

K1 yöneticisi, “Sabancı Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak çalışıyoruz. AR-GE projeleri 
yapıyoruz birlikte. Aynı zamanda yeni mezun geliştirme programı başlattık 2 yıl kadar önce. Üniversite son sınıf 
öğrencilerini son dönemlerinde haftanın iki günü şirketlerimizde çalıştırıyoruz, Kibar Holding’in bir programı olarak. 
Seçilmiş bazı üniversite öğrencilerinin, sektöre atılmadan önce sektör ile alakalı birebir tecrübe edinmesini sağlıyoruz. 
Stajda da belki tecrübeler kazanılıyor ancak staj 1 aylık geçici bir süre oluyor, genelde de aktif olarak yapılan işte 
sorumluluk alınmıyor. Ama bu benim bahsettiğim programda son sınıf üniversite öğrencileri son dönemlerinde haftada 
2 gün aktif olarak şirketlerimizde çalışıyorlar. Beğendiğimiz arkadaşlarla da biz sözleşme imzalayıp onların istihdamını 
sağlıyoruz. Üniversitelerle işbirliği içerisinde yürüyen böyle bir programımız var. Karşılıklı birbirimize fayda 
sağlıyoruz”, 

K4 yöneticisi, “Müşterilerimizden geri bildirimler alıyoruz, bu çok önemli. Bu geri bildirimler halkla ilişkiler 
departmanına gidiyor, halkla ilişkilerde bunları tablolaştırarak bizlerle aylık bazda paylaşıyor. Sonra bu tabloları geçen 
ay müşteri memnuniyeti ve memnuniyetsizlikleri şu bazda, dikkat edilmesi gereken noktalar bunlar bunlar şeklinde 
diye tartışıp üretim birimimizdeki eksiklikleri gidermeye, müşterilerimizi daha fazla tatmin etmeye çalışıyoruz”,  

K6 yöneticisi, “Örneğin, bazı hidrolik termik santrallerimizdeki bazı projelerin simülasyonlarını ODTÜ’de ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde yaptırdık, iki üniversiteden de faydalandık. Yani sistemin prototipini orada çalıştırıp 
çeşitli optimizasyonlar yaptık. Ayrıca iki de proje yaptık ve iyi çalışmalar oldu. Proje ile yapılar küçüldü daha ekonomik 
ve verimli hale geldi yani teknik üniversiteler ile çalıştık ve işbirliklerimiz olumlu sonuçlar verdi”,  

K7 yöneticisi, “Üniversitelerle işbirliklerimiz var. Örneğin, Karatay Üniversitesi bizim buraya çok geliyor. Onların 
enerji sistemleri mühendisliği var. Onların öğrencileri ile ilgileniyoruz. ODTÜ ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi ile elektrik ile ilgili özel projeler yapıyoruz. TÜBİTAK ile yapıyoruz. Yani olabildiğince AR-GE 
çalışmalarımız var bizim burada. Mesela İTÜ ile ortak çalışma yapıyoruz. Onların bize katkısından çok bizim onlara 
daha çok katkımız oluyor. Biz pratiğin içindeyiz, onlara imkânlar veriyoruz, onlar da tabii teorik olarak bize faydalı 
oluyorlar”,  

K17 yöneticisi, “Üretim kısmında özellikle üniversitelerle çalışmalar yapılır, onların fikirleri alınır ve gereken yapılır. 
Örneğin, şöyle bir üründe şöyle bir sorun yaşıyorum kendi bilgim burada tıkandı sen ne düşünüyorsun diye soruluyor. 
Müşterilerde de lojistik ağında iyileştirme ihtiyacı olabilir. Bir konumdan 5 ana bölgeye mal dağıtıyorsundur, 
kaynakların sınırlıdır en optimum dağıtım ağı ne olmalı diye yine müşteri için akademi ile çalışıp, bir yazılım örneği 
sunabilirsin. Gerek müşteri için gerek kendi ihtiyaçlarımız için çevredeki paydaşlarla işbirliği kesinlikle çok önemlidir. 
Dediğim gibi problemler yaşıyorsunuz yaşadığınız 10 tip problem var bu problemlerin her birinde uzman olmanız 
imkânsız. Bunlardan bir tanesinde uzman olup o alanda çalışan bir doçent var o üniversitede gidip ona danışacaksın. 
Ona da fayda sana da fayda. Daha sonra diğer problemleri kendi içinde çözebiliyorsan çözeceksin çözemediysen onun 
için de danışacaksın. Sıfırdan keşfetmeyeceksin”,  

K23 yöneticisi, “Özellikle YTÜ ile çok çalışıyoruz. Ayrıca Bilgi üniversitesi gibi başka üniversitelerle de çalışıyoruz. 
Bazı konularda destekte alıyoruz. Fabrikalardaki makinelerle ilgili profesörlerle görüşüyoruz. Hidrojen gazı ile çalışan 
ocaklar fikri de bu şekilde çıktı. Hidrojen gazı ile çalışan ocaklar da üniversiteler ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmalarıyla 
ortaya çıkmıştır”,  

K24 yöneticisi, “Sorun çıktığında üniversitelerden faydalanırız. Ancak daha fazla müşterilerden geri bildirim alırız. 
Müşteri için yaptığımız bir üründe müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyoruz zaten. Bize yön 
veriyor, diyor ki işte şef bu mutfağı böyle yapmışsın ama böyle 10 cm daha dar olsa burada daha rahat çalışırım ya da şu 
cihazın şurası kullanışlı olmamış ben düğmeye eğilince elim yanıyor bunu plastik değil de demir yapsan daha iyi olur 
dediğinde biz tabii oradan alıyoruz geri bildirimleri AR-GE’ye iletiyoruz, onlar da değerlendiriyor, ürün geliştirmede 
kullanıyorlar. Bunlar kesinlikle bizim için önemli noktalar”,  

K30 yöneticisi, “Geri bildirim alıyoruz. Hasar birimimiz var bizim. Nerede bir sıkıntı yaşanmış ise onu ilgili fabrikaya 
iletiyoruz. Sonrasında tekrarlanmaması adına ne yapılabilir, bunlara bakıyoruz. Bu anlamda müşteri geri bildirimleri 
bizim için çok değerli”,  
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K31 yöneticisi, “Geri bildirim konusuna çok önem veriyoruz bayilerimizden olsun müşterilerimizden olsun. Bayilerden 
muhakkak geri dönüş alıyoruz. Sistematik bir şekilde aldığımız için de önemli katkılar sağlıyor. ‘Şu lastik performanslı, 
bu değil’ gibi. Onlar ne derse kesinlikle ona göre uyuyoruz. Mesela Kırşehir’de akademik anlamda iş birliğimiz var. 
Üretim noktasında bize mühendis yetiştirsin diye. Bütün geri bildirimler de bizim satışlarımıza olumlu yansıyor”,  

K35 yöneticisi, “Müşteri memnuniyeti anketlerimiz vardır. Bu anketlerimizi sık ve ciddi olarak takip ederiz. Bizim 
müşterilerimiz hem çiftçilerimizdir hem şeker müşterisidir. Dolayısıyla her ikisinden de müşteri memnuniyeti 
anketlerini alırız ve değerlendiririz. Bunlardan da faydalanmaya çalışıp, gerekenleri yapar, eksiklerimizi gideririz.”   

Görüldüğü üzere üst düzey yöneticilerin çoğunun üniversitelerle işbirliği yaptığı ve bu üniversitelerin 
işletmelerin üretim birimlerine katkı sağladığı sonucu elde edilmiştir. Üst düzey yöneticilerden 30’u 
üniversitelerden faydalandıklarını, 14’ü ise müşterilerden geri bildirim almak yolu ile üretim birimlerinde 
fayda sağladıklarını dile getirmiştir. Bununla birlikte 10 üst düzey yönetici hem üniversitelerden hem de 
müşterilerden faydalandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrenme boyutu ile ilgili ikinci soru olarak üst düzey yöneticilere iş adamları, bürokratlar, bilim adamları, 
siyasetçiler vb. il dışında yaşayan hemşerilerinizin, üretim biriminde iyileştirme yapmanıza katkısı olur mu 
sorusu yöneltilmiştir. Üst düzey yöneticilerin il dışında yaşayan tanıdıklarının üretim birimine katkısını 
ölçmek amacıyla sorulan bu soruya 17 üst düzey yöneticinin olumsuz yanıt verdiği görülmekle birlikte bu 
soruyu toplamda 25 üst düzey yönetici cevaplandırmıştır.  

K1 yöneticisi, “Bizim genel merkezimiz Kocaeli’nde. Bursa ve Kocaeli’nde tesislerimiz var, biz dünyanın dört bir 
yanından alt parça temin ediyoruz. Bırakın Türkiye'nin şehirlerini Çin'in bir şehrinden Kore'nin bir şehrine alt parça 
temin ediyoruz. Avrupa’dan Amerika'ya kadar parça alıyoruz. Tabii farklı şehirlerden de parçalar tedarik ediyoruz. O 
yüzden dışarı ile etkileşimi çok yüksek olan bir işletmeyiz”, 

K30 yöneticisi, “Şehir dışındaki iş adamlarının, devlet yetkililerinin elbette bize katkıları oluyor. Örneğin, Japonlar 
başka bir ülkeye yatırım yapacakken Başbakanlık Yatırım Ajansı’nın katkıları ile ülkemize yatırım yapmalarını 
sağladık. Çankırı’ya yapılan bu yatırım için Çankırı Milletvekili yoğun çabalar sergilemiştir ve Japon Sumitomo lastik 
fabrikası işletmemiz ile ortaklık kurarak Çankırı’ya dev bir lastik fabrikası kurmuştur”,  

K31 yöneticisi, “Yakın çevremizin elbette üretim birimimize katkıları oluyor. Bu kişileri birtakım işlerimizde, ilişki 
yönetiminde birtakım noktalara ulaşma aşamasında kullanıyor ve üretim birimimize katkı sağlıyoruz”,   

K2 ve K37 yöneticileri, “Birçok ilde Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR)’nin olduğunu ve bu konseyde yer 
alan iş adamlarının kendileri için oldukça faydalı olduklarını” belirtmişlerdir.  

K5 yöneticisi, “Sektörün öncüsü oldukları için il dışından gelecek herhangi bir katkıya ihtiyaç duymadıklarını, kendi 
içlerindeki bilginin yeterli olduğunu” ve K6 yöneticisi, “Daha fazla yurt dışındaki ülkelerde iş yaptıkları için böyle bir 
katkı elde edemediklerini” dile getirmiştir.  

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin öğrenme boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için öğrenme ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelere ait finansal rakamlara Ek 5’de yer 
verilmiştir. Ek 5’deki ROA değerlerinde 2014-2016 yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 
Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. 
A.Ş.’de bir artış olduğu; Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Paşabahçe Cam San.
ve Tic. A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Öztiryakiler Madeni Eşya
San. ve Tic. A.Ş. ve Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. A.Ş.’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 2015-2016
yılları arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic.
Ltd. Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları arasında artış
gözlemlenmektedir.

Stratejik liderin sahip olduğu sosyal sermayesinin öğrenme boyutu ile performans arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için öğrenme ile ilgili ifadelerde bulunan işletmelerin Ek 5’deki ROE değerlerinde 2014-2016 
yılları arasında meydana gelen değişimlere baktığımızda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., İstanbul Altın 
Rafinerisi A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.’de bir artış olduğu; Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., 
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TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. 
A.Ş.’de ise bir azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş. ve Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.’de 2014-2015 yılları arasında bir artış görülürken 2015-2016 yılları 
arasında ise azalış görülmektedir. Bunun aksine Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. 
Şti.’de ise 2014-2015 yılları arasında bir azalış gözlemlenirken 2015-2016 yılları arasında artış 
gözlemlenmektedir. 

4. SONUÇ 

Bu araştırma, işletmelerin devamlı değişim gösteren bir çevrede hayatta kalabilmeleri ve rekabet 
üstünlüğünü elde edebilmelerinde hayati bir öneme sahip olan üst düzey yöneticilerin sahip oldukları 
sosyal sermayelerinin performans üzerindeki etkilerini belirlemeyi temel almaktadır. Bu araştırmada sosyal 
sermaye kavramı üretim faktörlerinin etkinliğini artıran bir faktör olarak ve işletme üst düzey yöneticilerinin 
kritik ve tamamlayıcı kaynaklara ulaşmasını sağlayan bir kavram olarak ele alınmıştır. Araştırma, İSO 500’e 
giren ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yönetici konumundaki kişilerle yapılan 
mülâkatlarla sınırlıdır.  

1. Stratejik Liderin Sosyal Sermayesinin Güven Boyutunun Performansa Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Sonuçlar 

Çalışma sonucunda genel olarak güven düzeyleri, Dünya Değerler Araştırmaları’nda Türkiye için tespit 
edilen düşük güven düzeyleri ile örtüşmemektedir. Bu çalışmada elde edilen katılımcıların çoğunluğunun 
genel olarak insanlara güvendiği sonucu dikkat çeken bulgular arasında yer almaktadır. Güven ve 
güvenilirlik düzeyinin performansa etkisini belirlemek amacıyla sorulan sorunun sonucunda elde edilen 
bulgu ise güven olmaksızın performansın artmasının mümkün olmadığıdır. Bir işletmede tüm sahipler ve 
yöneticiler de dahil tüm çalışanlar arasındaki güven çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve bu 
duygunun gelişmesi sonucu daha iyi performans sergilemelerine yol açmaktadır. Piyasada işletmelere 
duyulan güven ise işletmelere yatırım kararlarında, ucuz finansman bulmalarında, piyasadaki en nitelikli 
insanlarla çalışabilmelerinde, sürdürülebilir bir iş ilişkisi yaratmada katkı sağlamakta ve bu katkılar da 
işletmelerin satışlarına, kârlılığına, verimliliğine, pazar payına, yeni ürün geliştirebilme yeteneklerine ve 
rekabet edebilme gücüne yansımaktadır.   

Araştırmada elde edilen bir bulgu da ortak hedeflere ulaşmayı arzulayan kişilerin hedeflerine ulaşabilme 
noktasında güven unsurunun riskleri ve belirsizlikleri azaltmak yoluyla maliyetleri azalttığı bu durumun ise 
performansa olumlu katkılar sağladığıdır. Araştırmada güven düzeyini daha iyi belirleyebilmek amacıyla 
üst düzey yöneticilerin bağlayıcı sosyal sermayelerinin mi yoksa köprü kurucu sosyal sermayelerinin mi 
performansa daha olumlu katkılar sağladığını belirleyebilmek için sorulan soruya yönelik olarak ulaşılan 
sonuç ise üst düzey yöneticilerin kendilerinden farklı kültür ve yaşam tarzına sahip olan kişilere daha fazla 
güvenme eğiliminde oldukları ve onlarla çalışmayı tercih ettikleri ve bu kişilerin farklı düşünme biçimleri 
sayesinde yeni yatırım olanaklarının kapılarının açıldığı ve daha iyi bir performansın elde edilebileceğidir. 
Buradan hareketle işletme üst düzey yöneticilerinin aynı kültür ve yaşam tarzına sahip insanlarla yakın iş 
ilişkisine girmeyi istememe durumunu, tanıdıklık ilişkilerinin istismara sebebiyet verdiği düşüncesinden 
hareketle tercih etmediği yorumu yapılabilmektedir. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerin köprü kurucu 
sosyal sermayelerinin daha güçlü olduğu ve bilgi edinebilme noktasında dış kaynaklarla daha kolay 
bağlantı kurabilmeyi sağlayan köprü kurucu sosyal sermayelerinden daha aktif bir şekilde faydalandıkları 
söylenebilmektedir.   

Araştırmada elde edilen ilginç bir bulgu ise üst düzey yöneticilerden yalnızca ikisinin iş ilişkilerinde liyakate 
önem verdiğidir. Diğer üst düzey yöneticiler birlikte iş yaptıkları kişileri ya tanıdıkları ya da tanımadıkları 
kişiler arasından seçtiklerini belirtirken yalnızca iki üst düzey yönetici liyakatin önemine değinmiştir.  

İşletmelerin finansal tablolarına bakıldığında 3 yıllık zaman diliminde (2014-2016) kâr eden işletmelerin 
varlığı görülmekle birlikte zarar eden işletmelerin varlığına da rastlanmaktadır. Bununla birlikte 3 yıllık 
zaman diliminin 1 yılında kâr, 1 yılında zarar eden işletmeler de bulunmaktadır. Finansal tablolarda 
verilerine ulaşılabilen işletmelerin finansal sonuçları ile üst düzey yöneticilerin ifadeleri kısmen 
örtüşmektedir. Öyle ki üst düzey yöneticiler güvenin olduğu durumlarda çalışan bağlılığının artacağını ve 
daha fazla satış yapmak için çabalayacağını ya da piyasada güvenilir bir işletme olmanın performansa 
olumlu yansıyacağını, güven olmaz ise satış yapılamayacağını dile getirmişlerdir. Ancak üst düzey 
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yöneticilerin güvenin performans üzerindeki olumlu görüşlerine karşılık finansal tablolarında düşüş 
yaşayan işletmeler de bulunmaktadır. Bu sonucun bir sebebi ekonominin bir değişkeni de olsa güvenin 
ölçümünün zor olması ve Dünya Değerler Anketi gibi anketlerde ölçülen normlar ve değerlerin sosyal 
sermayeyi veya sosyal ilişkilerin ekonomik açıdan fayda sağlayan etkilerini göstermemesi olabilir (Erselcan, 
2009:44).  

Çalışmanın sonucu yapısal boşluklar kuramının varsayımlarıyla tutarlıdır. Yapısal boşluklar kuramına göre, 
yapısal olarak eş değer ilişkiler kişilere benzer bilgi kaynakları sağladıkları için gereksiz bilgi yararları 
sağlamaktadır. Kurama göre yapısal boşluğun her iki tarafında bulunan kişiler farklı bilgi akışlarına sahiptir 
ve bu nedenle ilişkileri vasıtasıyla boşlukları doldurabilen kişiler daha avantajlı olacaktır. Bu çalışmada da 
elde edilen sonuca göre aynı bilgilere sahip kişilerle iş yapmaktan ziyade farklı kültür ve yaşam tarzına 
sahip kişilerle iş yapmak farklı bakış açıları sayesinde performansı daha olumlu etkileyecektir. Buradan 
hareketle farklı bakış açıları ve farklı bilgi kanallarına sahip olan kişilerin işletmelerin amaçlarını başarmada 
daha değerli olduğunu söylemek mümkündür.  

2. Stratejik Liderin Sosyal Sermayesinin Kurumlar, Normlar ve Yaptırımlar Boyutunun Performansa Etkisinin
Belirlenmesine İlişkin Sonuçlar

Kurumlar, normlar ve yaptırımlar gibi teşvik edici mekanizmaları değerlendirebilmek üzere üst düzey 
yöneticilere sorulan soruya alınan yanıt üst düzey yöneticilerin iş ilişkilerini geliştirme noktasında devlet 
yetkililerinden faydalandıklarını göstermektedir. Ayrıca üst düzey yöneticiler çözemedikleri bir problemleri 
olduklarında devlet yetkilileri ile bir araya geldiklerini, söz konusu probleme birlikte çözüm aradıklarını, 
devlet yetkililerinin problemi çözemediği durumlarda ise problemi çözmeye yardımcı olacak kilit kişilere 
ulaşmalarını sağladıklarını ve bir şekilde problemin çözülmesine yardımcı olduklarını dile getirmişlerdir. 
Buradan hareketle üst düzey yöneticilerin ifadelerinden devlet yetkililerinin günümüzde en önemli 
kaynaklar arasında değerlendirilen ve kilit kaynaklara ulaşmayı sağlayacak olan sosyal sermaye konusunda 
üst düzey yöneticilere yardımcı oldukları ve bu şekilde de hem performansı artırmaya hem de rekabette 
üstünlük elde edebilmelerine katkı sağladıkları anlaşılmaktadır.  

Teşvik edici mekanizmaları değerlendirebilmek üzere üst düzey yöneticilere sorulan iş itibarını kaybetme, 
yaptırıma maruz kalma gibi değer yargıları ile ilgili hukuki yaptırımların iş ortamında güvenilir bir ortam 
yaratıp yaratmadığı sorusu ile elde edilen bulgu üst düzey yöneticilerin iş itibarını kaybetme korkusu 
yaşadığıdır. Bununla birlikte üst düzey yöneticilerin çoğunluğu değer yargıları ile ilişkili olan hukuki 
yaptırımların performansa olumlu yönde katkılar sağlayacağını belirtmiştir. Hatta gerekli olduğu 
zamanlarda çalışanların cezalandırılması ve iş akdinin sona erdirilmesi gerekliliğine vurgu yapan işletme 
üst düzey yöneticilerinin çoğunluğunun sektörde en iyi işletmeler arasında yer aldıklarını ve kendileri ile 
çalışmak isteyen çok fazla nitelikli insanın olduğunu ve bu nedenle de işini iyi bir performansla yerine 
getirmeyen kişilerin iş akdine son vermenin en uygun yaptırım olduğunu dile getirdikleri görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile iş akdinin sona erdirileceği düşüncesi ile çalışanların daha iyi bir performans 
sergileyecekleri düşünülmektedir. Öyle ki özelleştirme sürecinde olmasına rağmen araştırmamız süresince 
kamu işletmelerinden biri olan K işletme üst düzey yöneticisi kamu kurumu olmalarından dolayı iş akdine 
son veremediklerini ve çalışanında bu durumu kurumun aleyhine kullandığını bunun sonucunun da 
performansın olumsuz etkilenmesine yol açtığını ifade etmiştir.   

İşletmelerin finansal tablolarına bakıldığında 3 yıllık zaman diliminde (2014-2016) kâr eden işletmelerin 
çoğunlukta olduğu görülmekle birlikte zarar eden işletmelerin varlığına da rastlanmaktadır. Bununla 
birlikte 3 yıllık zaman diliminin 1 yılında kâr, 1 yılında zarar eden işletmeler de bulunmaktadır. Finansal 
tablolarda verilerine ulaşılabilen işletmelerin finansal sonuçları ile üst düzey yöneticilerin ifadeleri 
çoğunlukla örtüşmektedir. İş ilişkilerini geliştirmede devlet yetkilileri ile irtibat kurup bu irtibattan 
faydalandıklarını ve normlar ile yaptırımların performansı geliştirmede fayda sağladığını belirten 
işletmelerin ROA ve ROE değerlerinde bir artış görülürken devlet yetkilileri ile herhangi bir irtibatı olmayan 
ve normlar ile yaptırımların performansı olumsuz etkileyeceği görüşünde olan işletmelerin ROA ve ROE 
değerlerinde azalma görülmektedir.    

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin kritik kaynaklara 
ulaşabilme imkânı vermesi ve normlar ve yaptırımların davranışlardaki belirsizlikleri azaltarak güven 
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kavramını güçlendirmesi, güven kavramının güçlenmesi ile ise performansın olumlu etkilendiği yorumu 
yapılabilmektedir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar sosyal kapalılık kuramının varsayımlarıyla tutarlıdır. Sosyal kapalılık 
kuramına göre sosyal sermaye, normları ve söz konusu normlara uyumu sağlayan yaptırımlar sayesinde 
yükümlülük ve beklentilerin oluşması ile kişilerin çevrelerinde güven kazanmalarını sağlamakta, kişilerin 
ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olmakta ve bu ilişkiler sonucu farklı bilgi kanallarına erişimi 
sağlamaktadır. Kurama göre sosyal sermaye normlara ve normlara uyumu sağlayan yaptırımlar ile 
toplumun tamamına fayda sağlamaktadır.  

3. Stratejik Liderin Sosyal Sermayesinin Ağlara Katılım Boyutunun Performansa Etkisinin Belirlenmesine İlişkin
Sonuçlar

İşletme üst düzey yöneticilerinin sosyal ilişkilerinin yoğunluğunun performansa etkisini değerlendirmek 
amacıyla sorulan hangi kurum ve/veya kişilerin performansa olumlu katkılar sağlayacağı sorusuna en fazla 
alınan yanıt devlet, dernek ve vakıflar, tüm paydaşlar ve siyasiler olmuştur. İşletme üst düzey yöneticileri en 
çok bu kişi ve kurumlarla ilişki halinde olunması durumunun performansı olumlu yönde etkileyeceğini 
düşünmektedir. Özellikle işletme üst düzey yöneticileri devlet ve siyasilerin herhangi bir problemin 
çözülmesinde çok belirleyici olduğunu, bu kişilere yakın olmanın çok faydasını gördüklerini belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte konferanslara gitmenin ve orada tanışılan nüfuzlu kişilerle ilişkiler geliştirmenin de 
performansa olumlu katkılar sağlayacağını düşünen işletme üst düzey yöneticileri bulunmaktadır.  

Araştırma sonucunda elde edilen ilginç bir bulgu işletme üst düzey yöneticilerinden hiçbirinin diğer 
üyelerle aralarında çıkan anlaşmazlıklara üye oldukları mesleki örgütlerde çözüm bulunduğuna dair 
herhangi bir yorum yapmamış olmasıdır.  

Genel bir değerlendirme yaptığımızda, işletme üst düzey yöneticilerinin üye oldukları örgütleri 
performansa katkı sağlama noktasında etkili olarak değerlendirdikleri görülmekle birlikte Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş., kamu olmalarından dolayı bu tür örgütlerin sağladığı faydalardan yararlanamadıklarını 
belirtmiştir. Bununla birlikte işletme üst düzey yöneticilerinin bu tür sohbet ortamlarında bir araya gelerek 
işlerini, iş ilişkilerini ve performanslarını geliştirmede faydalandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Üye olunan 
örgütlerin en etkili görüldüğü alan ise diğer üretici işletmelerle bir araya gelip “ortak sorunlara çözümler 
bulmak” ve “ürünlerin kalitesini artırmak”tır. Bunların dışında işbirliği, paylaşım, ortak faaliyetlerde 
bulunma ve sosyal sermaye vasıtasıyla yeni iş ilişkilerinin ve işletmenin geliştirildiği sonucu elde edilmiştir. 
Buradan çıkan bir sonuç işletme üst düzey yöneticilerinin üye oldukları mevcut ağlara katılım yolu ile 
işbirliği, bilgi paylaşımı ve bilgi paylaşımı sonucu ortaya çıkan öğrenme, bilginin hızlı bir şekilde yayılması 
sonucu maliyetlerin azalması ve tüm bunların oluşturduğu sosyal sermaye sayesinde performanslarını 
artırabildikleridir.  

Tanınan kişinin kim olduğu ve bu tanışıklık sonucunda oluşan sosyal ağlar, sorunların çözümünde, kişilerin 
diğer insanlara ulaşmasında, işbirliğinin sağlanmasında, bilgi akışının sağlanmasında ve kişilerin ve 
örgütlerin amaçlarına ulaşması noktasında kritik bir rol üstlenmektedir. Üst düzey yöneticilerle yapılan 
mülâkatlar sonucunda da söz konusu ağların etkin bir şekilde kullanılması ile bilginin daha hızlı yayılacağı, 
maliyetlerin azalacağı, iş fırsatlarının yakalanacağı veya önemli ticari bilgilere ulaşmak yoluyla performansa 
olumlu katkılar sağlanacağı sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte günümüzün sert rekabet koşulları 
altında işletmelerin başarılı olabilmeleri ve rekabet edebilmelerinde oldukça önemli olan sosyal sermayeyi 
etkin bir şekilde kullanıp nüfuzlu kişilerle ilişkiler geliştirebilen işletme üst düzey yöneticileri iş süreçlerinde 
çeşitli avantajlar elde etmekle birlikte rekabet üstünlüğünü de ele geçirebilecektir.   

İşletmelerin finansal tablolarına bakıldığında 3 yıllık zaman diliminde (2014-2016) kâr eden işletmelerin 
çoğunlukta olduğu görülmekle birlikte zarar eden işletmelerin varlığına da rastlanmaktadır. Bununla 
birlikte 3 yıllık zaman diliminin 1 yılında kâr, 1 yılında zarar eden işletmeler de bulunmaktadır. Finansal 
tablolarda verilerine ulaşılabilen işletmelerin finansal sonuçları ile üst düzey yöneticilerin ifadelerinin tutarlı 
olduğu görülmektedir. Üst düzey yöneticiler çoğunlukla fayda sağlayacak tüm paydaşlarla iyi ilişkiler 
geliştirmenin performansa olumlu katkılar sağlayacağını belirtmişlerdir.   

Çalışmanın sonucu ağ üyelik kuramının varsayımlarıyla tutarlıdır. Ağ-Üyelik kuramına göre kişilerin sosyal 
ağlara katılması ile kişiler arasındaki güven ve işbirliğinin oluşması mümkün olacak ve bu şekilde de sosyal 

http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Turkiye-seker-Fabrikalari-As_21
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Turkiye-seker-Fabrikalari-As_21
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sermayeleri oluşacaktır. Dernekler, kulüpler, kooperatifler vb. sivil sorumluluk ağlarının yoğun bir yatay 
iletişimi temsil etmesi ve böyle topluluklarda söz konusu ağların yoğun olması kişilerin karşılıklı fayda elde 
edebilmeleri için işbirliği yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.   

4. Stratejik Liderin Sosyal Sermayesinin Ortak Eylem ve İşbirliği Boyutunun Performansa Etkisinin Belirlenmesine
İlişkin Sonuçlar

İşletme üst düzey yöneticilerinin diğer işletmelerle geliştirdiği ortak eylem ve işbirliğinin performansa 
etkisini değerlendirmek amacıyla sorulan soruya işletme üst düzey yöneticilerinin çoğunluğunun diğer 
işletmelerle ufak çaplı da olsa işbirliği yaptığı yönünde cevap verdikleri görülmektedir. Yöneticilerin 
ifadelerinden işbirliğinin daha çok tedarikçilerden faydalanma ve ortak ürün geliştirme noktasında olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte üst düzey yöneticilerin işlem maliyetlerinde düşme yaratacak, 
ortak faaliyetleri kolaylaştıracak bağlantılar edinme noktasında çok fazla etkin olmadıkları, işbirliği ve ortak 
eylemlere yeterince girişemedikleri, bu konuda yeterli sosyal sermaye yatırımı yapamadıkları gözlenmiştir. 
Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler için bunun en önemli nedeni Rekabet Kurulu’nun diğer 
işletmelerle işbirliği yapmayı kısıtlaması ve bunun neticesinde de işletme üst düzey yöneticilerinin 
işbirliğinden kaçınmalarıdır. Bu araştırmada, işbirliği yapan ve ortak faaliyetlerde bulunan işletmelerin 
performanslarına olumlu katkılar sağladıklarına dair bulgulara ulaşılmış olması önemli bir sonuçtur.  

Sosyal sermayenin performansa etkisini belirleyebilmek amacıyla sosyal sermayenin alternatif müşteri ve 
tedarikçi bulma, finansman temini sağlama noktasındaki katkısını ve bu katkının satışlara, pazar payına, 
kâra, verimliliğe, rekabet edebilme durumuna, yatırım kararlarına ve ihracat performansına etkisini 
değerlendirmesi istenen işletme üst düzey yöneticileri sosyal sermayeden olumlu yönde çok fazla 
faydalandıklarını dile getirmişlerdir. Öyle ki üst düzey yöneticiler memnun olan bir müşterinin başkalarına 
da işletmenin ürünlerini tavsiye etmesi üzerine alternatif müşteri bulma noktasında ve tedarikçi bulma 
noktasında önemli faydalar edindiklerini belirtmişlerdir.   

Bu araştırmada elde edilen ilginç bir bulgu da işletme üst düzey yöneticilerinin önemli holdinglere bağlı 
olduğunu ve bu durumun da onlara saygınlık kazandırdığını, bu saygınlık sonucu ulaşamayacakları kaynak 
olmadığını, müşteri sayılarının arttığını, tüm bunların da satışlara, rekabet derecesine ve performansa 
olumlu yansıdığını dile getirmesidir.  

İşletmelerin finansal tablolarına bakıldığında 3 yıllık zaman diliminde (2014-2016) zarar eden işletmelerin 
çoğunlukta olduğu görülmekle birlikte kâr eden işletmelerin varlığına da rastlanmaktadır. Bununla birlikte 3 
yıllık zaman diliminin 1 yılında kâr, 1 yılında zarar eden işletmeler de bulunmaktadır. Finansal tabloların 
sonuçları ile üst düzey yöneticilerin ifadeleri arasında bir tutarlılık söz konusudur. Öyle ki üst düzey 
yöneticilerin ifadelerinden diğer işletmelerle ortak eylemde bulunma ve işbirliği geliştirme noktasında çok 
fazla etkin olmadıkları, bu konuda yeterli sosyal sermaye yatırımı yapamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Bununla birlikte işletme üst düzey yöneticileri genel olarak sosyal sermayelerinden faydalandıklarını dile 
getirmişlerdir.  

Çalışmanın sonucu ağ kaynak kuramının varsayımlarıyla kısmen tutarlıdır. Örneklemimizde yer alan 
işletme üst düzey yöneticileri Lin’in ağ kaynakları olarak nitelendirdiği işbirliği gibi soyut kaynaklardan 
kendi işletmelerine fayda sağlayacak düzeyde faydalanamadıklarını dile getirmişlerdir. Bununla birlikte 
işletme üst düzey yöneticileri bir amaca yönelik eylemlerde yardımcı olarak kullanılan alternatif müşteri ve 
tedarikçi bulma, finansman temini sağlama gibi kontak kaynaklardan yeterince faydalandıklarını dile 
getirmişlerdir.  

5. Stratejik Liderin Sosyal Sermayesinin Öğrenme Boyutunun Performansa Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Sonuçlar

İşletme üst düzey yöneticilerinin kurdukları ilişkiler aracılığıyla işletmelerini geliştirip geliştiremedikleri, 
sosyal ilişkilerinden faydalanıp faydalanamadıkları ve bu ilişkilerin performansa etkilerini belirlemek 
amacıyla sorulan soruya üst düzey yöneticilerin çoğunluğunun özellikle üniversitelerden ve müşterilerden 
geri bildirimler almak yolu ile işletmelerine katkı sağladıklarını belirttikleri görülmüştür. 

İşletme üst düzey yöneticilerinin il dışındaki hemşerileri ile olan bağlantılarından elde ettikleri katkıları 
değerlendirmeleri istendiğinde genel olarak işletme üst düzey yöneticilerinin çoğunluğunun temas halinde 
oldukları il dışındaki hemşerilerinden kendilerinin ve işletmelerinin gelişimine katkı sağlayacak fazla 
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ilişkiler kuramadıkları yönünde ifadelerde bulundukları görülmüştür. Bu durum işletme üst düzey 
yöneticilerinin il dışında yaşayan hemşerileri ile bağlarının genel olarak zayıf olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte il dışında yaşayan hemşerileri ile bağlarından yararlanan işletme üst düzey yöneticilerinin 
özellikle ilişki yönetiminde bu ilişkilerinden faydalandıkları sonucu elde edilmiştir. Diğer bir ifade ile 
işletme üst düzey yöneticileri ulaşmaları gereken birtakım kişilere ulaşabilmek amacıyla il dışındaki 
hemşerileri (İş adamları, Bürokratlar, Bilim adamları, Siyasetçiler) ile olan ilişkilerinden faydalanmaktadır.  

İşletmelerin finansal tablolarına bakıldığında 3 yıllık zaman diliminde (2014-2016) kâr eden işletmelerin 
olduğu görülmekle birlikte zarar eden işletmelerin varlığına da rastlanmaktadır. Bununla birlikte 3 yıllık 
zaman diliminin 1 yılında kâr, 1 yılında zarar eden işletmeler de bulunmaktadır. Finansal tablolarda 
verilerine ulaşılabilen işletmelerin finansal sonuçları ile üst düzey yöneticilerin ifadeleri çoğunlukla 
örtüşmektedir. Üniversitelerden faydalanmak ve müşterilerden geri bildirimler almak yoluyla işletmelerine 
katkı sağladıklarını belirten işletmelerin performanslarında bir artış gözlemlenmektedir. Bununla birlikte il 
dışında yaşayan hemşerileri aracılığıyla kilit kişilere ulaşabildiklerini belirten işletmelerin de 
performanslarında bir artış gözlemlenmektedir. Ayrıca sektörün öncüsü olduklarını ve bu nedenle il 
dışından gelecek herhangi bir katkıya ihtiyaçları olmadıklarını belirten işletme üst düzey yöneticisinin 
çalıştığı işletme performansında ise bir yıllık bir artış gözlemlenirken bir yıllık azalış gözlemlenmektedir.  

Araştırmada elde edilen bulguları iç sosyal sermaye ve dış sosyal sermaye açısından değerlendirdiğimizde 
her iki sosyal sermayenin de işletme performansına olumlu katkılar sağladığı sonucu elde edilmekle birlikte 
işletme üst düzey yöneticilerinin daha fazla dış sosyal sermayelerinden faydalandıkları sonucuna 
ulaşılmaktadır. İşletme üst düzey yöneticileri iç sosyal sermayeleri aracılığıyla gruplarında yer alan farklı 
bilgi ve yeteneklere sahip kişilerle etkin ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerini rekabet avantajı yaratacak ve 
performansı artıracak şekilde kullanmaktadır. Gruplarında yer alan kişilerle ilişkilerini rekabet avantajına 
dönüştürmek isteyen işletme üst düzey yöneticileri ise söz konusu etkin ilişkileri güven ve örgütsel adalet ile 
sağlayabilecektir. Güven ve örgütsel adaletin varlığı çalışanların kendilerini işletmenin bir parçası olarak 
değerlendirmelerine, işini severek yapmalarına ve bunların sonucunda da performansın artmasına katkı 
sağlamalarına yol açacaktır. İşletme üst düzey yöneticileri dış sosyal sermayeleri aracılığıyla ise işletme 
çıkarlarını geliştirebilmek için örgüt dışındaki kişilerle etkileşimde bulunmakta ve bu etkileşim sonucu elde 
ettikleri ilişkileri performansı daha da artırabilmek için kullanmaktadırlar. İşletme üst düzey yöneticileri 
ilişkilerini geliştirebilmede ve çözemedikleri herhangi bir problem olduğunda ya devlet yetkililerinden ya 
da onların yönlendirdiği kilit kişilerden faydalanmaktadırlar. İşletme üst düzey yöneticilerinin devlet 
yetkililerinin yanı sıra dernek ve vakıflardan, siyasilerden, piyasa analizi yapan işletmelerden vb. birçok 
işletme dışı kişi ve kurumlardan iş ilişkilerini geliştirebilmede, yeni bir iş ilişkisine girmede, satışları 
artırmada, problemlere çözüm bulmada, ürünlerin kalitesini artırmada, müşteri ve tedarikçi bulmada, 
finansman temini sağlamada faydalandığı sonucu elde edilmiştir. İşletme üst düzey yöneticilerinin ayrıca 
müşterilerden ve üniversitelerden geri bildirim alma yoluyla da işletmelerinin performanslarını artırmaya 
çalıştıkları sonucu elde edilmekle birlikte zayıfta olsa il dışındaki hemşerileri ile olan bağlarından ilişki 
yönetiminde faydalandıkları sonucuna ulaşılmaktadır.  

Sonuç olarak bu araştırmada sosyal sermayelerini etkin bir şekilde kullanan işletmelerin performanslarına 
olumlu katkılar sağladıklarına dair bulgulara ulaşılmıştır. Field (2006)’in ifade ettiği üzere “Bir toplulukta 
kimin kimi tanıdığı ve bu tanışıklıktan doğan ağların kritik bir rol üstlendiği” günümüzde işletme üst düzey 
yöneticilerinin gerekli ortamlara katılıp orada güçlü bağlar kurup bu bağları kendi işletmelerinin çıkarları 
için kullanmaları işletmelerini piyasada bir adım öne çıkaracak ve rekabet üstünlüğünü ele geçirmelerini 
sağlayacaktır. Çünkü nüfuzlu kişilerle sağlam ilişkiler geliştirebilmek işletmelere açılması zor olan kapıların 
açılmasını sağlarken aynı zamanda tamamlayıcı ve kritik kaynaklara da ulaşabilme imkânı sağlayacaktır. 

Türkiye gibi kolektivist kültürel kodların yoğun olduğu ülkelerde sosyal sermayenin performansa olumlu 
katkılar sağlamasının kaçınılmaz olduğu düşüncesinden hareketle sosyal sermaye değişkeninin farklı 
değişkenlerle birlikte performansa nasıl katkılar sağladığının çalışılmasının literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca gelecekte yapılacak çalışmaların nicel veya karma nitelikli olması, örneklemin 
farklılaştırılması, elde edilecek olan sonuçların örtüşüp örtüşmediğini görmek ve genelleme yapabilmek 
açısından katkı sağlayabilir. Bu çalışmada evren İSO 500’e kayıtlı olan işletmeler iken, yapılacak 
çalışmalarda farklı bir evren tercih edilebilir.  
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EKLER 

EK 1: Araştırma Kapsamında Güven Boyutunun Performans Üzerinde Etkisi Olduğunu Düşünen 
İşletmelere Ait Finansal Rakamlar 

İŞLETMELER ROA 
(2014) 

ROA 
(2015) 

ROA 
(2016) 

ROE 
(2014) 

ROE 
(2015) 

ROE 
(2016) 

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 - - - 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0,023 0,080 0,108 0,103 0,381 0,530 

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. - 0 - - - - 

Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş.

0,218 0,243 0,170 0,680 0,722 0,674 

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 0 0 0 - - - 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 0,035 - 0,025 0,090 - 0,099 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 0,191 0,236 0,249 0,443 0,588 0,532 

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 0,049 0,033 -0,023 0,078 0,059 -0,049 

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,009 0,015 0,0004 0,058 0,114 0,005 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 0,106 0,058 0,047 0,412 0,337 0,318 

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,044 - - 0,133 - - 

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. - 0 0 - 0 0 

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. 0,018 0 0 0,055 0 0 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 0 0 0,035 0 0 0,234 

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 0,107 0,024 0,002 0,299 0,085 0,010 

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 0,086 - 0 - - - 

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim 
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. 

0,115 0,008 0,145 0,232 0,019 0,270 

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 0 0 0 

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. - -0,053 0,038 - -0,078 0,051 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. -0,050 -0,030 -0,019 -0,109 -0,051 -0,041 

Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 0,038 0,135 - - - 

http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Ford-Otomotiv-Sanayi-As_2
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Yucel-Boru-ve-Profil-Endustrisi-As_49
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/calik-Denim-Tekstil-San-ve-Tic-As_309
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Enerjisa-Enerji-uretim-As_39
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/istanbul-Altin-Rafinerisi-As_13
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Pasabahce-Cam-San-ve-Tic-As_92
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Kadooglu-Yag-San-ve-Tic-As_303
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/TOFAs-Turk-Otomobil-Fabrikasi-As_3
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/ikinci500/2016/Opet-Fuchs-Madeni-Yag-San-ve-Tic-As_74
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Erak-Giyim-San-ve-Tic-As_357
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Otokar-Otomotiv-ve-Savunma-Sanayi-As_71
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/oztiryakiler-Madeni-Esya-San-ve-Tic-As_456
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Askale-cimento-Sanayii-TAs_172
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Erpilic-Entegre-Tavukculuk-uretim-Pazarlama-ve-Tic-Ltd-sti_93
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Erpilic-Entegre-Tavukculuk-uretim-Pazarlama-ve-Tic-Ltd-sti_93
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Hyundai-Assan-Otomotiv-San-ve-Tic-As_8
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Petlas-Lastik-San-ve-Tic-As_101
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Vatan-Plastik-San-ve-Tic-As_287
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Kartonsan-Karton-San-ve-Tic-As_393
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Turkiye-seker-Fabrikalari-As_21
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EK 2: Araştırma Kapsamında Kurumlar, Normlar ve Yaptırımlar Boyutunun Performans Üzerinde 

Etkisi Olduğunu Düşünen İşletmelere Ait Finansal Rakamlar 

İŞLETMELER ROA 
(2014) 

ROA 
(2015) 

ROA 
(2016) 

ROE 
(2014) 

ROE 
(2015) 

ROE 
(2016) 

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 - - - 

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 0,163 0,099 0,086 0,317 0,214 0,204 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0,023 0,080 0,108 0,103 0,381 0,530 

Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş.

0,218 0,243 0,170 0,680 0,722 0,674 

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 0 0 0 - - - 

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman 
İşletmeleri Ltd. Şti. 

- - - - - - 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 0,035 - 0,025 0,090 - 0,099 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 0,191 0,236 0,249 0,443 0,588 0,532 

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,009 0,015 0,0004 0,058 0,114 0,005 

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,044 - - 0,133 - - 

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. - 0 0 - 0 0 

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. 0,018 0 0 0,055 0 0 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 0 0 0,035 0 0 0,234 

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 0,107 0,024 0,002 0,299 0,085 0,010 

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 0,086 - 0 - - - 

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim 
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. 

0,115 0,008 0,145 0,232 0,019 0,270 

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 0 0 0 

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. - -0,053 0,038 - -0,078 0,051 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. -0,050 -0,030 -0,019 -0,109 -0,051 -0,041 

Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 0,038 0,135 - - - 

http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Pinar-Sut-Mamulleri-Sanayii-As_87
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Ford-Otomotiv-Sanayi-As_2
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/calik-Denim-Tekstil-San-ve-Tic-As_309
http://www.iso500.org.tr/marka-detay/birinci500/2016/Enerjisa-Enerji-uretim-As_39
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EK 3: Araştırma Kapsamında Ağlara Katılım Boyutunun Performans Üzerinde Etkisi Olduğunu 

Düşünen İşletmelere Ait Finansal Rakamlar 

İŞLETMELER ROA 
(2014) 

ROA 
(2015) 

ROA 
(2016) 

ROE 
(2014) 

ROE 
(2015) 

ROE 
(2016) 

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 - - - 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0,023 0,080 0,108 0,103 0,381 0,530 

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. - 0 - - - - 

Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş.

0,218 0,243 0,170 0,680 0,722 0,674 

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 0 0 0 - - - 

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman 
İşletmeleri Ltd. Şti. 

- - - - - - 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 0,035 - 0,025 0,090 - 0,099 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 0,191 0,236 0,249 0,443 0,588 0,532 

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,009 0,015 0,0004 0,058 0,114 0,005 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 0,106 0,058 0,047 0,412 0,337 0,318 

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,044 - - 0,133 - - 

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. - 0 0 - 0 0 

Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,003 0,027 0,019 0,151 0,722 0,430 

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. 0,018 0 0 0,055 0 0 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 0 0 0,035 0 0 0,234 

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 0,107 0,024 0,002 0,299 0,085 0,010 

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 0,086 - 0 - - - 

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim 
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. 

0,115 0,008 0,145 0,232 0,019 0,270 

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 0 0 0 

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. - -0,053 0,038 - -0,078 0,051 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. -0,050 -0,030 -0,019 -0,109 -0,051 -0,041 

Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 0,038 0,135 - - - 
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EK 4: Araştırma Kapsamında Ortak Eylem ve İşbirliği Boyutunun Performans Üzerinde Etkisi  

Olduğunu Düşünen İşletmelere Ait Finansal Rakamlar 

İŞLETMELER ROA 
(2014) 

ROA 
(2015) 

ROA 
(2016) 

ROE 
(2014) 

ROE 
(2015) 

ROE 
(2016) 

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 - - - 

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 0,163 0,099 0,086 0,317 0,214 0,204 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0,023 0,080 0,108 0,103 0,381 0,530 

Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş. 

0,218 0,243 0,170 0,680 0,722 0,674 

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 0 0 0 - - - 

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman 
İşletmeleri Ltd. Şti. 

- - - - - - 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 0,191 0,236 0,249 0,443 0,588 0,532 

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 0,049 0,033 -0,023 0,078 0,059 -0,049 

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,009 0,015 0,0004 0,058 0,114 0,005 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 0,106 0,058 0,047 0,412 0,337 0,318 

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,044 - - 0,133 - - 

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. - 0 0 - 0 0 

Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,003 0,027 0,019 0,151 0,722 0,430 

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. 0,018 0 0 0,055 0 0 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 0 0 0,035 0 0 0,234 

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 0,107 0,024 0,002 0,299 0,085 0,010 

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 0,086 - 0 - - - 

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 0 0 0 

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. -0,050 -0,030 -0,019 -0,109 -0,051 -0,041 

Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 0,038 0,135 - - - 
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EK 5: Araştırma Kapsamında Öğrenme Boyutunun Performans Üzerinde Etkisi Olduğunu 

Düşünen İşletmelere Ait Finansal Rakamlar 

İŞLETMELER ROA 
(2014) 

ROA 
(2015) 

ROA 
(2016) 

ROE 
(2014) 

ROE 
(2015) 

ROE 
(2016) 

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 - - - 

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 0,163 0,099 0,086 0,317 0,214 0,204 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0,023 0,080 0,108 0,103 0,381 0,530 

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. - 0 - - - - 

Bta Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizm. 
A.Ş.

0,218 0,243 0,170 0,680 0,722 0,674 

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 0 0 0 - - - 

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman 
İşletmeleri Ltd. Şti. 

- - - - - - 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 0,035 - 0,025 0,090 - 0,099 

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 0,191 0,236 0,249 0,443 0,588 0,532 

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. 0,049 0,033 -0,023 0,078 0,059 -0,049 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 0,106 0,058 0,047 0,412 0,337 0,318 

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. 0,044 - - 0,133 - - 

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. - 0 0 - 0 0 

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. 0,018 0 0 0,055 0 0 

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 0 0 0,035 0 0 0,234 

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 0,107 0,024 0,002 0,299 0,085 0,010 

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. 0,086 - 0 - - - 

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim 
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. 

0,115 0,008 0,145 0,232 0,019 0,270 

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0 0 0 0 0 0 

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. - - - - - - 

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. - -0,053 0,038 - -0,078 0,051 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. -0,050 -0,030 -0,019 -0,109 -0,051 -0,041 

Teksüt Süt Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. - 0,038 0,135 - - - 
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